
วารสารวิชาการ
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2564  vol. 9 no. 2  July - December 2021
ISSN (Print):     2392 - 5957

      

ณัฐวุฒิ คล้ายขำา  

ตฤณห์ โพธิ์รักษา

จิดาภา อธิกิจอังกูร

ทายาท สุพิมพานนท์  และ  เอกพงษ์ สารน้อย       

พิชญากร มณีฉาย

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

มานัส สมสวย

ศุภธัช ศรีวิพัฒน์,  ธวัลรัตน์ ศรีวิพัฒน์  และ 
เยาวพา กองเกตุ

ปรัชญาคณะนิติศาสตร์:  ยึดมั่นหลักนิติธรรม เป็นผู้นำาด้านการพัฒนา สร้างเสริมคุณค่าประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
ผ่า

นก
ารร

ับรอง
คุณ

ภา
พ

TC
I

กล
ุ่มท

ี่ 2

บทความวิชาการ

l ความเป็นมา รูปแบบ และข้อดีของการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

l วิเคราะห์ปัญหาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย

บทความวิจัย

l ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการเรีย่ไรตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

l ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. 2558

l มาตรการทางกฎหมายในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
เด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

l ปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อ
การคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนในประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา

l รปูแบบการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมผ่านโซเชียลมเีดียอย่างย่ังยืน 
: ศึกษาเฉพาะอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

l ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย

คำาพิพากษาฎีกาที่  4038/2563 

ISSN (Online):  2672 - 9180



คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

แหล่งที่มา: ภาพจากงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ประการ
ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

 ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  

 ๓. มีงานท�า มีอาชีพสุจริต  ๔. เป็นพลเมืองดี

        นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ผู้บันทึก



หน้า 2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

เจ้าของ

	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเป็นฐานเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย	และด้านที่เก่ียวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

	 3.	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	สามารถน�าไปประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบัติงานได้จริง	อันก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

สาขาที่รับตีพิมพ์

		 1.	 สาขาวิชานิติศาสตร์	

		 2.	 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	

ก�าหนดการตีพิมพ์

 ปีละ	2	ฉบับ	คือ	 ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน

  	 ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม

ข้อตกลง

• บทความได้รับการตรวจทางวิชาการจากผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 Review)	 จ�านวน	 2	 ท่าน 

	 เป็นอย่างน้อย	ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

• ความเห็นใด	ๆ	 ของผู้เขียนบทความ	 กองบรรณาธิการไม่มีข้อผูกพันด้วย	 และผู้เขียนบทความ	 

  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ

• กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก	แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

• บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่	 หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ 

	 พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ที่ปรึกษา

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการ

 อาจารย์จิรภัทร  นันทเศรษฐ์

กองบรรณาธิการ

 ศาสตราจารย์จันตรี  สินศุภฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  ส�าราญจิตต์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 รองศาสตราจารย์ธีระ  สิงหพันธุ์   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 รองศาสตราจารย์อมรรัตน์  อริยะชัยประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์  โล่ห์พัฒนานนท์    มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ดร.นัทธี  จิตสว่าง  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 นายกิตติพัฒน์  เดชะพหุล   กรมราชทัณฑ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  พรพงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอพร  มหิพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 อาจารย์มานัส  สมสวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองบริหารงานวารสาร

 นายไกรสร  พันธ์พงศ์แข็ง

 นายพงศกร  ช่างทอง

 นายเจนณรงค์  โพธิมงคล



หน้า 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

บทบรรณาธิการ

 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางงานวิชาการนับว่าเป็นการเผยแพร่ที่มีความส�าคัญในแวดวง 

การศกึษา	เพราะมส่ีวนช่วยในการขบัเคลือ่นให้เกดิองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	และผลกัดนัให้ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้า

ในด้านต่าง	ๆ 	ตามมามากมาย	โดยเฉพาะศาสตร์ในด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมทีเ่ป็นฟันเฟืองช่วยให้

เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม	ดังนี้	กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 

ในวารสารฉบับนี้จะท�าให้ท่านผู้อ่านได้ประโยชน์สูงสุดตามที่ท่านต้องการ	 และในนามของกองบรรณาธิการ 

ขอขอบคุณผู้นิพนธ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมกันท�าให้เกิดบทความวิชาการและบทความวิจัย 

ที่มีคุณภาพในวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 จนก้าวเข้าสู่ปีท่ี	 9	 ฉบับท่ี	 2	

กรกฎาคม	 -	 ธันวาคม	 2564	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 และทางกองบรรณาธิการจะรักษาและพัฒนาคุณภาพ

ของวารสารเพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสืบไป  

                               อาจารย์จิรภัทร  นันทเศรษฐ์

                                                                                    บรรณาธิการ



สารบัญ

หน้า

บทความวิชาการ

 • ความเป็นมา รูปแบบ และข้อดีของการเลือกต้ังประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝร่ังเศส

  Origin, Model and Advantages of the French Presidential Election

	 		 	 	 ณัฐวุฒิ	คล้ายข�า

     Nuttawut	Klaikham.................................................................................................	 	 1

 •  วิเคราะห์ปัญหาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย

  Analysis of Problems the Correctional System in Thailand

	 	 	 	 ตฤณห์	โพธิ์รักษา

	 	 	 	 Trynh	Phoraksa........................................................................................................	 	 15

บทความวิจัย

 •  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไรตามพระราชบัญญัต ิ
  ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

  Legal Problems Relating to the Control of Solicitations Act B.E. 2487
	 		 	 	 จิดาภา	อธิกิจอังกูร
	 	 	 	 Jidapha	Atikitangul..................................................................................................	 	 25

 •  ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

  ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

  Legal Problems in the Protection of Right and Legal Assistance Providing  

  to the People under the Justice Fund Act B.E. 2558

	 	 	 		 ทายาท	สุพิมพานนท์		และ		เอกพงษ์	สารน้อย

	 		 	 		 Thayat	Supimpanont		and		Akekapong	Sarnnoy..............................................  37



หน้า 6 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

 •  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย 

  อินเทอร์เน็ต

  Legal Measures for the Protection of Children’s Personal Information 

   on the Internet

     พิชญากร	มณีฉาย

	 	 	 		 Pichayakorn	Maneechai.........................................................................................................		 	 51
 
 •  ปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการคุ้มครอง 

  ป่าข้ามพรมแดนในประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  ประชาชนลาว: ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

   Problem of Law Relating to Criminal Justice Procedure on Cross-Border  
  Forest Protection in Thailand, Myanmar and Lao PDR: Recommendations  
  and Solutions to the Problems

	 		 	 	 ภัทราวรรณ	รัตนเกษตร
     Patrawan	Rattanakaset..........................................................................................	 	 63
 
 •  รูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเชียลมีเดียอย่างยั ่งยืน:  

  ศึกษาเฉพาะอ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
   Sustainable Access to the Justice System Through Social Media: A Specific  

  Study of Phibun Mangsahan District Ubon Ratchathani Province
	 		 	 	 มานัส	สมสวย
     Manat	Somsuay.........................................................................................................	 	 75

 •  ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั ้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของ 
  การยางแห่งประเทศไทย

   Study the Legal Measures for the Establishment of the Rubber Futures  
  Market of the Rubber Authority of Thailand

	 		 	 	 ศุภธัช	ศรีวิพัฒน์,		ธวัลรัตน์	ศรีวิพัฒน์		และ		เยาวพา	กองเกตุ
	 		 	 	 Suphatut	Srivipatana,		Thawonrat	Srivipatana		and		Yaowapa	Kongket.....	 	 85



หน้า

ค�าพิพากษาฎีกา

 • ค�าพิพากษาฎีกาที่  4038/2563..........................................................................................   98
ค�าแนะน�าส�าหรับการเขียนบทความ...............................................................................................		 	 99
การส่งบทความ................................................................................................................................   122
ขั้นตอนการตีพิมพ.์..........................................................................................................................   123
แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ.์.....................................................................................................	 	 124
จริยธรรมในการตีพิมพ.์....................................................................................................................	 	 125

สารบัญ (ต่อ)



ความเป็นมา รูปแบบ และข้อดีของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส

Origin, Model and Advantages of the French Presidential Election

ณัฐวุฒิ คล้ายขำา1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำาบลเมืองศรีไค อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190, ประเทศไทย

อีเมลติดต่อ: nuttawut.k@ubu.ac.th

Nuttawut Klaikham2

Faculty of Law, Ubon Ratchathani University

85 Sathonlamark Road, Mueang Si Khai, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190, Thailand

Email: nuttawut.k@ubu.ac.th

Received: August 5, 2021  Revised: October 30, 2021  Accepted: November 5, 2021

บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอความเป็นมา หลักการทั่วไป และรูปแบบของการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ 

ของสาธารณรฐัฝรัง่เศส ตำารากฎหมายรฐัธรรมนญูและสถาบนัการเมอืง รายงานของหน่วยงานรัฐ และคำาพิพากษา 

ของศาลที่ผ่านมา

 จากการศึกษาพบว่า ตำาแหน่งประธานาธิบดีมีฐานะเป็นประมุขของรัฐ ซึ่งมีความสำาคัญทางการเมือง

ต่อระบอบการปกครองรูปแบบกึ่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ด้วยอำานาจ 

ที่สำาคัญและบทบาทของประธานาธิบดีที่ถูกออกแบบมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1958 ให้เป็นศูนย์กลาง 

ของระบอบการเมอืงฝรัง่เศส การเลอืกตัง้ประธานาธิบดีฝร่ังเศสจึงเป็นเหตุการณ์ทางการเมอืงทีส่ำาคญัต่อการเมือง 

ของสาธารณรฐัฝรัง่เศส มกีารเปลี่ยนรปูแบบครัง้ใหญโ่ดยการทำาประชามติของประชาชนเมือ่ป ีค.ศ. 1962 ซึง่ได้

เปลี่ยนรูปแบบจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเป็นการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ 

และความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายบริหาร และระบบกฎหมายยังได้กำาหนดรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี รวมถึงสร้างองค์กรต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและตรวจสอบการเลือกต้ังประธานาธิบดีอีกด้วย  

เพื่อให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นมีความถูกต้องและสะท้อนเสียงของประชาชนชาวฝรั่งเศสตามหลักการ

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ: ความเป็นมา; รูปแบบ; ข้อดี; การเลือกตั้งประธานาธิบดี; สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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Abstract

 This article aims to study the origin, general principles and models of French presidential 

election. It is based an analysis of French constitutional provisions and other legislations; textbooks 

on constitutional law and political institutions, reports of state agencies and court decisions.

 Results show that French president is the head of state with an important political 

role for the current semi-presidential system of France. French president’s Important power 

and role was designed in Constitution 1958: the president is the center of French political 

system. Therefore, French election is a significant political event for Republic of France. French 

election model underwent a great change resulting from public referendum in 1962. Since 

then, in order to strengthen stability and legitimacy of the executive branch, indirect election 

model is replaced by direct election. Moreover, French legal system provides details of eligible 

president candidates and a number of organizations have been established to supervise and 

monitor presidential election. The ultimate goal is to ensure presidential election is full of  

integrity as well as to represent French people’s voice adhering to the true democratic principle.

Keywords: Origin; Model; Advantages; Presidential Election; Republic of France

1. บทน�า

 ในปี ค.ศ. 2022 นายเอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
คนปัจจุบัน จะหมดวาระในการดำารงตำาแหน่ง ตลอดระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำาคัญหลายเหตุการณ์ ท้ังกระแสความต้องการแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรปของประชาชนบางกลุ่ม (Frexit) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ  
สหราชอาณาจักร (Brexit) การชุมนุมประท้วงซึ่งนำาโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (Gilet Jaune) และล่าสุดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมจะต้องส่งผลต่อการเลือกต้ังที่จะมีขึ้นในปีหน้า
ไม่มากก็น้อย

 ตำาแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำาแหน่งที่สำาคัญในระบอบการปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพราะ
ประธานาธบิดีเป็นประมขุของรฐั (Head of State) มอีำานาจในการบรหิารรฐัการแผ่นดนิ อาท ิอำานาจในการแต่ง
ตัง้นายกรฐัมนตร ี(The Nomination of the Prime Minister)3 การถอดถอนนายกรฐัมนตรี (The Revocation 
of the Prime Minister)4 การเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี (The President of the Council of 
the Ministers)5 การยุบสภาผู้แทนราษฎร (The Dissolution of the National Assembly)6 รวมถึงอำานาจ
พิเศษในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ (The Exceptional Powers)7 เป็นต้น

 3 The Constitution of the French Republic, Article 8.

 4 lbid., Article 8.

 5 lbid., Article 9.

 6 lbid., Article 12.

 7 lbid., Article 16.



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

 ด้วยความสำาคญัของประธานาธบิดดีงักล่าว ทำาให้การได้มาซึง่ประธานาธบิดสีาธารณรฐัฝร่ังเศสจะต้องมี
ความเป็นประชาธปิไตย กล่าวคอืต้องได้รบัความชอบธรรมจากฉนัทามตขิองประชาชน (The Popular Legitimacy) 
ดังนั้น ประธานาธิบดีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน โดยในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสระบุให้ 
การเลอืกตัง้ประธานาธบิดนีัน้เป็นการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนแบบเสยีงข้างมาก8 (Direct Universal Suffrage)

2. ความเป็นมาของการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนแบบเสียงข้างมาก

 ในช่วงเริ่มต้นสาธารณรัฐที่ 5 ก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (The Constitution of the Republic) กำาหนดให้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาจาก 
การเลือกตั้งทางอ้อมโดยคณะผู้เลือก (Electoral College)9 ซึ่งเป็นผู้แทนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสประกอบด้วย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น จำานวนประมาณ 80,000 คน การเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99 โดยเลือกนายพลชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle) คิดเป็น
ร้อยละ 78 ซึง่ถอืว่าเป็นการได้รบัคะแนนเสยีงข้างมากเดด็ขาดในการเลอืกตัง้รอบแรก (The Absolute Majority 
at the First Round) ทำาให้นายพล เดอ โกล ชนะการเลือกต้ังโดยไม่จำาเป็นต้องจัดการเลือกต้ังรอบท่ีสอง10 

และกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐที่ 5 

 สถานการณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1958 – ค.ศ. 1962 นั้น อาจกล่าวได้ว่า  
แม้จะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐที่มาจากการเลือกต้ัง แต่รูปแบบการปกครองนั้นยังคงเป็นระบอบ
รัฐสภา (Parliamentary System) มีเพียงสมาชิกสภาเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  
รัฐมนตรีต่างล้วนมาจากพรรคการเมืองหลายพรรคการเมือง ซ่ึงเมื่อเกิดความไม่ลงรอยกันหรือความเห็น 
แตกต่างกัน จะเกิดเหตุการณ์ท่ีฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยในประเด็นทางการเมืองจะลาออกจากการเป็นรัฐบาล  
และส่งผลให้ฝ่ายบริหารนั้นขาดเสถียรภาพ ดังเช่น การลาออกของรัฐมนตรี 5 คนจากพรรครีพับลิกัน 
(Mouvement Republicain Populaire: MRP) อันเนื่องมากจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างพรรค 
รีพับลิกัน (Mouvement Republicain Populaire: MRP) ที่สนับสนุนการแนวคิดประชาคมยุโรป ซึ่งแตก
ต่างกับประธานาธิบดี เดอ โกล ที่แสดงทัศนะว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวในการปราศรัยต่อผู้ส่ือข่าว 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 196211

 อกีทัง้บรรยากาศทางการเมอืงของสาธารณรฐัฝรัง่เศสระหว่าง ค.ศ. 1958 - ค.ศ. 1962 เตม็ไปด้วย
ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มท่ีสนับสนุนแนวคิดของนายพลชาร์ล เดอ โกล ฝ่ายหนึ่ง (The Gaullist)  
กบัผูท้ีไ่ม่สนบัสนนุแนวคดิของประธานาธบิดอีกีฝ่ายหน่ึง มกีารแสดงออกซึง่ความไม่พอใจในตวัของประธานาธบิด ี
ในทางการเมือง เช่น ความไม่พอใจจากสมาชิกรัฐสภาที่ประธานาธิบดี เดอ โกล แต่งตั้งนายจอร์จ ปอมปิดู 
(Georges Pompidou) ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่เคยเป็นรัฐมนตรีใด ๆ ด้วย ขึ้นเป็นนายก
รฐัมนตร ีรวมถงึมกีารก่อการร้ายทีเ่มอืงเพอร์ตีต้ แคลมาร์ท (Petit – Clamart) ซึง่เป็นการมุง่สงัหารประธานาธบิดี 

 8 lbid., Article 6. 

 9 Vannapar Tirasangka, France Republic Constitution and Organization of the Political Institutions (Bangkok: Thammasat 

University Press, 2019), 175-176. [In Thai]

 10 The Constitution of the French Republic, Article 7.

 11 National Institute of the Audiovisual, “Press Conference of the 15 May 1962 (European Questions),” last modified 

n.d., accessed September 1, 2021, https://www.fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00078/conference-de-presse-du-15-

mai-1962-questions-europeennes.html/
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 ความไร้เสถยีรภาพทางการเมอืงและบรรยากาศทางการเมอืงทีไ่ม่ลงรอยดังกล่าว ทำาให้ประธานาธบิดี 
เดอ โกล มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการทำาให้ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้
เสนอให้มีการแก้ไขรูปแบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีจาก “การเลือกตั้งโดยอ้อม” เป็น “การเลือกตั้งโดยตรง 
จากประชาชน” เพื่อให้ตำาแหน่งประธานาธิบดีน้ันมีความชอบธรรมในทางการเมืองมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในช่วงต้น
ของสาธารณรัฐที่ 5 การตัดสินใจดังกล่าวเกิดข้ึนในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (Council of the Ministers) 
ประจำาวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1962 โดยประธานาธิบดีเดอ โกล อาศัยอำานาจตามมาตรา 11 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส12 ประกาศจัดทำาประชามติ (The Referendum Announcement) ในประเด็นที่ว่า 
“เสนอโดยประธานาธิบดีต่อประชาชนชาวฝร่ังเศสว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนแบบเสียงข้างมาก”13

 การตัดสินใจใช้มาตรา 11 ประกาศจัดทำาประชามติของประธานาธิบดีในครั้งนั้น ก่อให้เกิดกระแส 
ต่อต้านจากสมาชิกรัฐสภาจำานวนมาก เพราะในทัศนะของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เห็นว่าการจะขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั้น แม้จะเป็นการขอทำาประชามติก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
ก่อนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 89 แห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น แต่ประธานาธิบดีเลือกใช้อำานาจตาม 
มาตรา 11 ซึง่เป็นอำานาจเฉพาะตวัของประธานาธบิดแีทน การต่อต้านนัน้รนุแรงถงึขัน้เกดิการอภิปราย และลงมติ 
ไม่ไว้วางใจ (The Motion of Censure) รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอร์จ ปอมปิดู ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1962  
ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีต้องขอลาออกจากตำาแหน่งต่อประธานาธิบดี เดอ โกล อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี
ปฏิเสธการลาออกของนายกรฐัมนตร ีและได้ตดัสนิใจยบุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที ่9 ตลุาคม ค.ศ. 1962 เพ่ือให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แทน

 นอกจากความไม่เห็นด้วยของฝ่ายการเมืองแล้ว ฝ่ายตุลาการก็ได้มีการแสดงทัศนะในประเด็น 
การทำาประชามติของประธานาธิบดี โดยในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1962 ศาลปกครองสูงสุด (The State Council)  
ได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้อำานาจตามมาตรา 11 ของประธานาธิบดี โดยมองว่าขัดกับ
รัฐธรรมนูญ14 อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Council) กลับมีทัศนะในทางตรงกันข้าม 
กับศาลปกครองสูงสุด แม้จะมิได้แสดงหรือตัดสินออกมาอย่างชัดเจนในคำาพิพากษาก็ตาม โดยศาลปฏิเสธ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เป็นการแสดงออกโดยตรงของผู้เป็นเจ้าของอำานาจ
อธิปไตยของชาติ ไว้ในคดีที่ประธานวุฒิสภาในขณะนั้นยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 12 Senate, “Constitution of the French Republic Original Text, Article 11,” last modified n.d., accessed September 

1, 2021, https://www.senat.fr/evenement/revision/texte_originel.html#:~:text=Article%20premier,des%20peuples%20qui% 

20la%20composent/

 13 French Government, “Adoption of the Election of the President of the Republic by Direct Universal Suffrage, 

published October 28, 1962,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, https://www.gouvernement.fr/partage/8744-

28-octobre-1962-adoption-de-l-election-du-president-de-la-republique-au-suffrage-universel-direct/

 14  State Council, “the Origins of the State Council,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, https://www.

conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/histoire-patrimoine/les-origines-du-conseil-d-etat/
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 โดยในคำาพิพากษาเลขที่ 62-20 DC ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 196215 ศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ตัดสินว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำานาจตรวจสอบในกรณีดังกล่าว ความตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า “พิเคราะห์จาก
บทบัญญัติมาตรา 61 แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญในการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกติ ซ่ึงต ้องถูกหรืออาจถูกตรวจสอบโดยศาล  
ซึ่งมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่า อำานาจน้ีขยายรวมถึงกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย 
ที่ออกโดยรัฐสภาหรือกฎหมายที่ผ่านการลงประชามติของประชาชน หรืออำานาจนี้ถูกจำากัดไว้เฉพาะกฎหมาย 
ที่ออกโดยรัฐสภาเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซ่ึงได้ออกแบบให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น 
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เห็นว่ากฎหมายตามมาตรา 61  
นัน้หมายความเฉพาะกฎหมายทีอ่อกโดยรฐัสภาเท่านัน้ ไม่รวมถงึกฎหมายทีผ่่านความเห็นชอบโดยกระบวนการ
ประชามติซึ่งเป็นการแสดงออกโดยตรงของผู้ทรงอำานาจอธิปไตย”

 แม้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในขณะนั้นจะเกิดความไม่ลงรอยในประเด็น 
การจัดทำาประชามติเพื่อขอแก้ไขรูปแบบการเลือกต้ังประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม การทำาประชามติก็ได ้
เกิดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1962 และผลของการลงประชามติพบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
ร้อยละ 76 และประชาชนเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 62 และประชาชนที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 37  
ทำาให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนจากการเลือกโดยตรงจากคณะผู้เลือก  
(Electoral College) มาเป็นการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนแบบเสยีงข้างมาก (Direct Universal Suffrage) 
ในปี ค.ศ. 1962

3. การเลอืกตัง้ประธานาธิบดโีดยตรงจากประชาชนแบบเสยีงข้างมาก

 นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1962 การเลือกต้ังประธานาธิบดีโดยตรง 
จากประชาชนแบบเสยีงข้างมาก กลายเป็นรปูแบบทีส่าธารณรฐัฝรัง่เศสใช้อยูใ่นปัจจบุนั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั
คณุสมบติัของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ประธานาธบิด ี การหาเสยีงเลอืกต้ังประธานาธบิดี และรปูแบบของการเลอืกตัง้  
ดงัต่อไปนี้

 3.1 คุณสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังประธานาธิบดี

     ผูท้ีป่ระสงค์ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เพือ่ชงิตำาแหน่งประธานาธบิดนีัน้ จะต้องมคีณุสมบัตติามทีป่ระมวล 
กฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้ (Electoral Code) กำาหนดในประเด็นดังต่อไปนี ้ ผู้สมคัรรับเลือกต้ังประธานาธบิด ี
ต้องมีสญัชาตฝิร่ังเศส16 อาย ุ18 ปีขึน้ไป17 เป็นผูท่ี้ได้ “ดำาเนนิการตามข้อบงัคบัท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ 
รับใช้ชาติ”18 ต้องไม่เป็นผู ้ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง19 ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครรับเลือกต้ัง  

 15 Constitutional Council, “Decision n° 62-20 DC of the 6th of November 1962,” last modified n.d., accessed September 

1, 2021, https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1962/6220DC.html/

 16 The Electoral Code, Article L 44.

 17 lbid., Article LO 127. 

 18 lbid., Article L 45. 

 19 lbid., Article L 6. 
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อกีทัง้รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศสได้กำาหนดห้ามมใิห้บคุคลใดบคุคลหนึง่ดำารงตำาแหน่งประธานาธบิดเีกนิกว่า 
2 วาระตดิต่อกัน20 ดงันัน้บคุคลท่ีได้รบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธิบดีมาแล้ว 2 สมยัจะลงสมคัรเพือ่ชงิตำาแหน่งเป็นสมัย
ที ่3 ไม่ได้21

    นอกจากคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้ที่ประสงค์ที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ โดยต้องเป็นบุคคลที่ได ้รับการรับรองโดยผู ้แทนประชาชน22 
ซึง่หลกัการนีใ้นภาษาฝรัง่เศสใช้คำาว่า อที ปาแฮน (Etre Parraine) กล่าวคอื ผูท้ีจ่ะสมัครเป็นผูท้้าชงิตำาแหน่ง
ประธานาธบิดต้ีองได้รบัความเหน็ชอบจากผูแ้ทนประชาชน เช่น นายกเทศมนตรี (Majors) สมาชกิสภาท้องถิน่  
(Counselors of the Local Authorities) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (Representatives) หรอืวฒุสิภา (Senates) 
จำานวนไม่น้อยกว่า 500 คน และผูท้ีใ่ห้ความเหน็ชอบจะต้องเป็นผูแ้ทนจากจังหวดัทีแ่ตกต่างกนัไม่น้อยกว่า 30  
จังหวัด โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ที่รับรองจำานวน 500 คนนั้นของผู้สมัคร 
แต่ละคนลงในราชกิจจานุเบกษา (Official Journal) และผู้ที่ลงสมัครรับเลือกต้ังตำาแหน่งประธานาธิบดีต้อง 
แถลงสถานะทางทรัพย์สนิต่อศาลรฐัธรรมนญูอกีด้วย (A Declaration of Patrimonial Situation)

ตวัอย่าง: ค�าพิพากษาของศาลรฐัธรรมนญูในการประกาศรายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ประธานาธิบดเีมือ่ปี ค.ศ. 201723

 20 lbid.

 21 Ferdinand Melin-Soucramanien and Pierre Pactet, Constitutional Law, 39th ed. (Paris Cedex: Dalloz, 2021), 149.

 22 Jean Paul Jacque, Constitutional Law and Political Institutions, 13rd ed. (Paris Cedex: Dalloz, 2021), 183-184.

 23 Constitutional Council, “Decision n° 2017-165 PDR of the 18th of Mars 2017, List of the Candidates for the Presidential 

Election,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2017/2017165PDR.html/
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 3.2 การหาเสยีงเลอืกตัง้ประธานาธิบดี

    เมื่อทราบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังประธานาธิบดีของศาลรัฐธรรมนูญ การหาเสียง 
อย่างเป็นทางการ (The Official Electoral Campaign) จงึจะถอืว่าได้เริม่ต้นขึน้ โดยกฎหมายได้กำาหนดรายละเอยีด
การใช้จ่ายเงิน การรบัเงินบริจาค การห้ามมใิห้มกีารรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง รวมถงึ
การห้ามเผยแพร่โพลการเลอืกตัง้อกีด้วย และเพือ่ให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั ระบบกฎหมาย
ฝรัง่เศสจงึกำาหนดองค์กรท่ีเข้ามาตรวจสอบไว้ ดงัต่อไปนี้

      คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี (The National of  
the Control of the Electoral Campaign in the View of the Presidential Election: CNCCEP) ประกอบด้วย 
สมาชกิ 5 คน ได้แก่ รองประธานศาลปกครองสงูสดุเป็นประธาน ประธานศาลฎีกา ประธานศาลตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 และผู้พิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด ศาลฎีกา หรือศาลตรวจเงินแผ่นดิน อีก 2 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้
ทำาหน้าที่ควบคุมให้ผู้สมัครทุกคนเคารพกติกาในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งอย่างเสมอภาคกัน และควบคุม
ให้รัฐปฏิบัติต่อสมาชิกแต่ละท่านอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย24

         คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยบัญชกีารหาเสยีงเลอืกตัง้และการสนบัสนนุทางการเงนิในทางการเมอืง  
(The National Commission of the Accounts of Campaign and the Political Financial Support)  
ทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดี ให้การรับรองหรือไม่ให้การรับรอง
บญัชขีองผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ รวมถึงการฟ้องคดีต่อศาลในกรณทีีบั่ญชขีองผูส้มคัรไม่ผ่านการรบัรองหรอืในกรณทีี ่
ผูส้มคัรมไิด้ส่งบญัชใีห้กับคณะกรรมการเพ่ือดำาเนนิการตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด25

     คณะกรรมการระดับสงูว่าด้วยการสือ่สาร (The Superior Council of the Audiovisual: CSA) 
มีหน้าทีค่วบคมุให้มกีารใช้เครือ่งมอืการสือ่สารในการหาเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลา 
ของการหาเสยีงเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ประธานาธบิดจีะได้รบัระยะเวลาในการหาเสยีงผ่าน
สือ่อย่างเท่าเทียมกนั รวมถงึสือ่มวลชนทัง้วิทยแุละโทรทัศน์ต้องให้เวลาแก่ผู้สมคัรแต่ละคนอย่างเท่าเทยีมกนัด้วย

    การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีผ่านช่องทางโทรทัศน์ในรูปแบบเต็มเมื่อปี ค.ศ. 2017 พบว่า 
ตลอดระยะเวลา 11 วนั ต้ังแต่วนัท่ี 10 - 21 เมษายน ค.ศ. 2017 ผูส้มคัรรับเลอืกต้ังประธานาธิบดแีต่ละคนจะได้
รบัเวลาในการหาเสยีงผ่านโทรทศัน์ คนละ 8 ครัง้ ครัง้ละ 3 นาท ี30 วนิาท ีโดยจะไม่มผีูส้มคัรท่านใดได้รบัโอกาส 
ในการออกอากาศมากคร้ังกว่า หรอืได้รับระยะเวลาออกอากาศทีย่าวกว่าผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังท่านอืน่26

      คณะกรรมการควบคมุการจัดทำาผลสำารวจ (The Commission of Survey) มีหน้าทีใ่นการควบคุม
การจดัทำาผลสำารวจการเลอืกตัง้ซึง่ห้ามมใิห้มกีารเผยแพร่ผลสำารวจในระหว่าง 1 วนัก่อนมกีารเลือกต้ัง ซ่ึงในทาง
ปฏิบัตินั้นหมายความว่า นับตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันก่อนมีการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลา 20.00 น. ของ
วันลงคะแนนเลือกตั้ง

 24 National Commission of the Control of the Electoral Campaign in the View of the Presidential Election, “What’s 

the Commission,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, http://www.cnccep.fr/la-commission.html/

 25 National Commission of the Accounts of Campaign and the Political Financial Support, “Role of the Commission,” 

last modified n.d., accessed September 1, 2021, http://www.cnccfp.fr/index.php?art=690/

 26 Superior Council of the Audiovisual, “Report on the Electoral Campaign: Presidential Election (23 April – 7 May 2017),” 

last modified April 24, 2018, accessed September 1, 2021, https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Rapports-au-gouvernement/

Rapport-sur-les-campagnes-electorales-Election-presidentielle-23-avril-7-mai-2017-elections-legislatives-11-18-juin-2017/
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 3.3 การเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนแบบเสยีงข้างมาก

    การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ การเลือกตั้งโดยตรงโดยใช้การนับ 
คะแนนเสียงข้างมากของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังและจัดการเลือกต้ังเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกประชาชน 
จะลงคะแนนเสียงเลือกคนที่ตนประสงค์ให้เป็นประธานาธิบดี และรอบที่ 2 คือการคัดเอาเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 
มากทีส่ดุ 2 คนแรกมาแข่งขนักันอกีครัง้ โดยวนัเลอืกตัง้รอบที ่2 จะจดัข้ึนใน 2 สปัดาห์ถดัจากการเลอืกต้ังรอบแรก

     หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ 
ฝรัง่เศสก่อนเปลีย่นรปูแบบเลอืกตัง้ การเลอืกต้ังประธานาธบิดีโดยกลุ่มผูม้สิีทธเิลือกประธานาธบิดีของประเทศ
เยอรมนั (Bundesversammlung) หรอื การเลือกผู้นำาฝ่ายบริหารของประเทศไทย ในทัศนะของผู้เขียนเหน็ว่า 
การเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัฝรัง่เศสมข้ีอดี คอื ความชดัเจน ความง่ายในการทำาความเข้าใจ และความ
เป็นประชาธปิไตยทางตรง

    การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีความชัดเจนและเป็นประชาธิปไตย 
เพราะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ดังนั้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำาหรับผู้ไปเลือกตั้ง 
ก็จะเป็นแบบเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวคือ ประชาชนชาวฝรั่งเศสผู้ที่มีอายุ 18 ปี 
ย่อมรูว่้าพวกเขาเป็นผูมี้สทิธใินการเลอืกผู้นำาฝ่ายบรหิารของตนเอง ต้องศกึษาข้อมลู ฟังการปราศรยัของผูล้งสมัคร 
รวมถงึวางแผนเดนิทางหรอืวางแผนการเลอืกตัง้ล่วงหน้าในกรณท่ีีเขตการเลือกต้ังของตนอยูห่่างจากถ่ินพำานักปัจจุบัน

    การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสง่ายต่อความเข้าใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
การเลอืกผูน้ำาฝ่ายบรหิารของหลาย ๆ ประเทศเพราะเป็นการเลอืกต้ังโดยตรง กล่าวคอื ประชาชนเป็นคนเลอืก
ประธานาธิบดี หากทราบคะแนนว่าท่านใดชนะการเลือกต้ัง ประชาชนจะทราบได้ทันทีว่าผู้นำาประเทศคนใหม่ 
ของพวกเขานัน้คอืใคร และการนบัคะแนนจากเสยีงข้างมากนัน้เป็นการนบัคะแนนทีไ่ม่มคีวามยุง่ยาก เพราะไม่ต้อง
มสีตูรในการคดิคะแนน ไม่มปีระเดน็การโต้แย้งวธิกีารคิดคะแนน รวมถงึไม่ต้องสร้างองค์กรขึน้มาเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการคดิคะแนนด้วย

ตารางแสดงผลการเลอืกตัง้ประธานาธิบดขีองสาธารณรฐัฝร่ังเศส เม่ือปี ค.ศ. 201727

  27 Ministry of Interior, “Result of the presidential election 2017,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, https://

www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html/
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    การเลือกตั้ง 2 รอบในลักษณะนี้มีข้อดี คือ เป็นการแก้จุดบกพร่องของระบบการเลือกตั้ง 
แบบเสียงข้างมากแบบ 1 รอบที่อาจไม่ได้สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อพิจารณาจากตารางของการ 
เลือกตั้งรอบที่ 1 จะเห็นว่าประชาชนเลือกนายเอ็มมานูเอล มาครง ประมาณ 8,600,000 คน คิดเป็นเพียง 
ร้อยละ 24 ของประชาชนผู้มาออกเสียงเลือกต้ัง แต่คนท่ีไม่เลือกนายเอ็มมานูเอล มาครง คิดเป็นร้อยละ 66 
ของประชาชนผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง ถ้าใช้การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากครั้งเดียว ประชาชนชาวฝรั่งเศสก็จะมี
ข้อกังขาเพราะคนเลือกนายเอ็มมานูเอล มาครง เพียงร้อยละ 24 เท่านั้น แต่คนไม่เลือกนายเอ็มมานูเอล มาครง 
มีถึงร้อยละ 66

    ดังนั้น ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงมีการเลือกตั้งประธานาธิบด ี
รอบที่ 2 โดยนำาเฉพาะบุคคลที่ได้ อันดับ 1 และ 2 ในการเลือกตั้งรอบแรกมาแข่งกันในรอบที่ 2 เท่านั้น  
(อนัดบัสามจนถึง อนัดบัสดุท้ายถือว่าตกรอบ) เมือ่พิจารณาจากการเลอืกต้ังรอบที ่2 พบว่าประชาชนชาวฝรัง่เศส
ยงัคงเลอืกนายเอม็มานเูอล มาครง ด้วยคะแนนเสียงคดิเป็นร้อยละ 66.90 ส่วนคนท่ีไม่เลือกคดิเป็นร้อยละ 33.10 
ดังนั้น การเลือกตั้งวันที่สองจึงเป็นการยำ้าประชาชนอีกทีว่าจะยังเลือก 1 ใน 2 คนนี้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่  
และก็พบว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้เลือกนายเอ็มมานูเอล มาครง เป็นประธานาธิบดี ดังนั้น ที่มาของประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสจึงสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง

    การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแบบเสียงข้างมาก กลายเป็นวิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีการจัดการเลือกตั้งมาแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง มีประธานาธิบดีจากการเลือกตั้ง
ระบบนี้ทั้งหมด 8 คน ได้แก่ 1) นายพลชาร์ล เดอ โกล, 2) นายจอร์จ ปอมปิดู, 3) นายวาเลรี ชิสการ์ เดสตาง  
(Valery Giscard d Estaing), 4) นายฟร็องซัว มีแตร็อง (Francois Mitterrand), 5) นายฌัก ชีรัก  
(Jacques Chirac), 6) นายนกีอลา ซาร์กอซ ี(Nicolas Sarkozy), 7) นายฟรอ็งซัว โอลอ็งด์ (Francois Hollande) 
และ 8) นายเอ็มมานูเอล มาครง ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

4. การตรวจสอบการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยศาลรัฐธรรมนูญ

 มาตรา 58 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส28 กำาหนดไว้ว่า

 “ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกต้ังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนและประกาศผลการเลือกตั้ง”

 จากบทบัญญตัดัิงกล่าวทำาให้ทราบว่าศาลรฐัธรรมนญูฝรัง่เศสมบีทบาททีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ใน 2 มติิ 
ได้แก่ 1) ภารกจิในฐานะท่ีเป็นผูด้แูล (Regulator) และ 2) ภารกจิในฐานะผูต้รวจสอบหรอืเป็นศาลนัน้เอง (Judge)29

 ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีภารกิจตรวจสอบในฐานะผู้ดูแล การเลือกตั้งประธานาธิบดี ดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะในประเด็นการรับรองจากผู้แทน 500 คน 

  28 Nantawat Boramanand, Translation of the French Constitution of 1958, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon Publication House 

2006), 84-85. [In Thai]

  29 Constitutional Council, “The Different Types of Possible Litigations on the Subject of the Presidential Election 2017,” last 

modified n.d., accessed September 1, 2021, https://www.presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/tout-savoir/recours /index.html/
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(The Patronages), 2) การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ 3) การควบคุมการเลือกตั้ง ณ จุดลงคะแนน
ในวันลงคะแนนเลือกตั้งโดยความร่วมมือกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

 นอกจากภารกิจคดี ภารกิจตรวจสอบในฐานะผู้ควบคุมการเลือกตั้งแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังมีภารกิจ 
ในฐานะเป็นผูพ้พิากษา ในคดเีกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ได้แก่ 1) คดกีารฟ้องขอให้ยกเลิกรัฐกฤษฎกีาว่าด้วยการกำาหนด
รายละเอียดของการเลือกตั้ง (The Decree of Convocation of the Electors), 2) คดีการฟ้องโต้แย้งบัญช ี
รายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้, 3) คดฟ้ีองร้องด้วยเหตทุีไ่ม่เหน็ด้วยกบัผลการเลอืกตัง้ และ 4) คดโีต้แย้งคำาวนิจิฉยัต่าง ๆ  
ทีอ่อกโดยคณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยบญัชกีารหาเสยีงเลอืกตัง้และการสนบัสนนุทางการเงนิในทางการเมอืง

 มีสิทธิฟ้องคดีโดยทั่วไป คือ ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ผู้ว่ารัฐการ และผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเอง  
เว้นแต่ในกรณีฟ้องขอโต้แย้งวินิจฉัยต่าง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยบัญชีการหาเสียงเลือกตั้ง 
และการสนับสนุนทางการเงินในทางการเมือง ที่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง

5. บทวิเคราะห์

 จากการศึกษาความเป็นมา ที่มาทางกฎหมาย และกระบวนการของการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้เขียนขอเสนอบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

 5.1 การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝร่ังเศสง่ายต่อการท�าความเข้าใจของประชาชนและสะท้อนเสียง 
ของประชาชนที่แท้จริง

     เมื่อเปรียบเทียบกับการสรรหาผู้นำาฝ่ายบริหาร (Nomination) หรือการเลือกตั้งผู้นำาฝ่ายบริหาร 
(Election) ของประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตยอ่ืน ๆ หรือแม้กระท่ังเปรียบเทียบกับการเลือกประธานาธิบด ี
โดยคณะผู้เลือกตั้งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนการเปล่ียนแปลงในปี ค.ศ. 1962 ด้วยปัจจุบันท่ีสาธารณรัฐ
ฝรัง่เศสออกแบบให้มกีารเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน โดยให้ประชาชนผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ไปเลอืกตัง้ประธานาธบิดี
จำานวน 2 รอบ ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะทราบว่าตนมีสิทธิและจะต้องเป็นผู้ไปใช้สิทธิของตนในการเลือก 
ผู้นำาประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าการเลือกตั้งลักษณะนี้สามารถทำาความเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ

    ปัญหาด้านความชอบธรรมของการได้มาซ่ึงผู้นำาฝ่ายบริหารอาจเกิดขึ้นได้บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเทศที่ประชาชนไม่ให้สิทธิเลือกตั้งผู ้นำาฝ่ายบริหารโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2016 ท่ีผลลัพธ์โดยระบบการคิดคะแนน คุณดอนัลด์ ทรัมป ์ 
(Donald J. Trump) จากพรรครพีบัลกินั เป็นผูช้นะ คณุฮลิลาร ีคลนิตนั (Hillary Clinton) จากพรรคเดโมแครต  
ด้วยคะแนนเสยีง 304 ต่อ 227 คะแนน แต่เมือ่พจิารณาจากคะแนนนยิม หรอื “ป๊อปปลู่าโหวต” (Popular Vote) พบว่า 
คุณฮิลลารี คลินตัน ได้คะแนนร้อยละ 48.18 ซึ่งมากกว่า คุณดอนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้คะแนนร้อยละ 46.09  
กรณีเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมในทางข้อเท็จจริงในลักษณะที่ว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งกลับมิใช่ผู้ที่ได้
คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด30

  30 Federal Election Commission, “Federal Election 2016 Election Results for the U.S. President the U.S. Senate and the U.S. 

House of Representatives,” last modified n.d., accessed September 1, 2021, https://www.fec.gov/resources/cmscontent/documents/

federalelections2016.pdf/
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    ปัญหาด้านความชอบธรรมของการได้มาซึ่งผู ้นำาฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นในระบบการเลือกตั้ง 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะไม่เกิดข้ึนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพราะรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ออกแบบให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพราะฉะนั้นทุกคะแนนเสียงที่ใช้
ในการตดัสนิว่าใครจะเป็นผูน้ำาของประเทศล้วนมาจากประชาชนโดยตรง ไม่ใช่ทัง้คณะผูเ้ลอืกและสมาชกิรฐัสภา 
อีกทั้งกฎหมายยังกำาหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี 2 รอบ ในกรณีท่ีการเลือกต้ังวันแรกไม่ได้เสียง
เอกฉันท์จากประชาชน จึงเป็นการแก้ปัญหากรณีที่ผู้ลงสมัครอันดับที่ 1 และ 2 ได้คะแนนที่ไม่แตกต่างกันมาก  
โดยให้ประชาชนเลอืกอกีครัง้ว่าประชาชนต้องการให้ใครเป็นประธานาธบิด ีระหว่างผูส้มคัรทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ด
ในการเลือกตั้งวันแรก 2 คน ซึ่งจะทำาให้เกิดความชัดเจนในทางสถิติ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.3 ดังนั้น 
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสจึงเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะประชาชน 
เลือกประธานาธิบดีโดยตรงและใช้หลักคะแนนเสียงข้างมาก

 5.2 การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยตรงสามารถขจัดปัญหา ข้อสงสัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ในภายหลังได้

    การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน สามารถขจัดประเด็นทางการเมืองต่าง ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สมาชิกของรัฐสภาควรมีอำานาจในการเลือกผู้นำาฝ่ายบริหารหรือไม่ ควรมีคณะผู้เลือก 
เป็นผู้อำานาจเลือกผู้นำาฝ่ายบริหารหรือไม่ ผู้นำาฝ่ายบริหารควรมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น

        ตวัอย่างเช่น กรณท่ีีเกดิขึน้กบัการเลอืกนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย ภายใต้กตกิาของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ให้อำานาจแก่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในการเลือกผู้นำาฝ่ายบริหารที่ก่อให้เกิดปัญหา  
และข้อสงสยัอืน่ ๆ  ตามมาภายหลงั เช่น “สมาชกิวฒุสิภา (สว.) ควรมอีำานาจเลือกนายกหรือไม่” “ควรให้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในฐานะตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้เลือกนายกแต่เพียงฝ่ายเดียว
หรือไม่” “ควรจำากัด หรือยกเลิกอำานาจ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่”31

    หากระบบกฎหมายออกแบบให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ก็จะไม่มี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรอืสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คนใดเป็นผูเ้ลอืกนายกรฐัมนตรแีทนประชาชน ซึง่ส่งผลให้คำาถาม  
หรอืประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสม ความชอบธรรม ที่มาของบุคคลกลุ่มนั้น รวมถึงความเป็นกลางของบุคคล
กลุ่มนั้น จะไม่เกิดขึ้น และทำาให้การได้มาของผู้นำาฝ่ายบริหารสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง

      แต่จากการศึกษาการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่า “ไม่มี” คำาถามเหล่านี้
เกิดขึ้น เพราะกฎหมายออกแบบให้ประชาชนเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีโดยตรง เพราะฉะนั้นคำาถามด้านความ
ชอบธรรม หรือความเหมาะสมของคณะผู้เลือกหรือของประธานาธิบดีเองจะไม่ปรากฏขึ้นเลย ในประเด็นนี้  
ผูเ้ขยีนคดิว่าเหน็ควรเสนอไปยงัผูม้อีำานาจแก้ไขรัฐธรรมนญูว่า ควรนำาแนวคดิของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในประเด็นนี้
มาศึกษาเพื่อนำาไปปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป หากในอนาคตมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนเป็นเลือกตั้งผู้นำาฝ่ายบริหารได้โดยตรง ก็จะไม่มีปัญหาความชอบธรรม
ด้านที่มาของผู้นำาฝ่ายบริหารดังเช่นที่กำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

  31 lbid., Article 272.
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6. สรุปผล

 การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีช่ือเรียกว่า การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
แบบเสียงข้างมาก โดยจะมีการจัดการเลือกตั้ง 2 วัน โดยวันที่สองจะจัดห่างจากการเลือกตั้งวันแรก 14 วัน  
การเลือกตั้งรูปแบบนี้มีข้อดีคือ สะท้อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความ
ชัดเจนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกประธานาธิบดีโดยตรง ระบบการเลือกตั้งนี้เป็นผลมาจากปัญหาการเมือง
ในช่วงต้นของสาธารณรัฐที่ 5 ที่เกิดปัญหาว่าฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพ นายพลชาร์ล เดอ โกล จึงได้ใช้อำานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ ขอจัดทำาประชามติในการแก้ไขรูปแบบการเลือกต้ังประธานาธิบดี ซ่ึงผลออกมาว่าประชาชน
เห็นด้วย จึงทำาให้ระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแบบ 
เสียงข้างมากมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กฎหมายได้กำาหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และคุณสมบัติ
เฉพาะท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้แทนประชาชนไม่น้อยกว่า 500 คน และยังได้กำาหนด
กติกาในการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงองค์กรตรวจสอบการเลือกต้ังในประเด็นต่าง ๆ ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้สมัคร 
เข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

 สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรูปแบบนี้มาแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง และมี
ประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งรูปแบบน้ีท้ังหมด 8 คน โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายเอ็มมานูเอล  
มาครง ผู้ซึ่งกำาลังจะหมดวาระในปี ค.ศ. 2022 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องเผชิญกับปัญหา 
ในหลาย ๆ  ด้านและโดยเฉพาะอย่างยิง่การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ทำาให้การเลอืกตัง้ในปีหน้าของสาธารณรฐั
ฝรั่งเศสนั้นย่อมมีความสำาคัญต่ออนาคตของประเทศอย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและระบบ

ราชทัณฑ์ในประเทศไทย ตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคมราชทัณฑ ์

ในประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ

 ผลการศึกษาพบว่า ระบบราชทัณฑ์ไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง  

สงัคมเมอืงและสภาพเศรษฐกจิในแต่ละยคุสมยั ซ่ึงในปัจจบุนักรมราชทณัฑ์ได้โอนย้ายกลบัมาสงักดักระทรวงยติุธรรม 

จะเห็นได้ว่าราชทัณฑ์ในประเทศไทยประสบปัญหาด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป ด้านสุขภาพจิต  

ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน การกระทำาผิดซำ้าและแนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม  

นอกจากน้ี ระบบราชทัณฑ์ยังให้ความสำาคัญกับการลงโทษเพื่อต้องการให้ผู ้กระทำาผิดเกิดความรู้สึกกลัว 

และหลาบจำามากกว่าการลงโทษเพื่อให้ผู้กระทำาผิดรู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ซ่ึงปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบ

ต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันท่ีกำาลังเผชิญกับปัญหา “คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลให้ระบบการบำาบัดฟื้นฟู

เยียวยาของเรือนจำาไม่ได้ผล ทำาให้จำานวนสถิติผู้กระทำาผิดซำ้ามีตัวเลขที่สูง ดังนั้น หากประเทศไทยสนับสนุน 

ระบบยตุธิรรมนอกกระแสหลกั และมองเหน็ความสำาคญัของการบำาบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา และมกีารแก้ไขผู้กระทำาผดิ 

ดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ซ่ึงมีเป้าหมาย คือ ต้องการลดคดีขึ้นสู่ศาล และแก้ไขปัญหา 

โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท 

ในกระบวนการยตุธิรรม และการมุง่เน้นพจิารณาระบบฟ้ืนฟูผูก้ระทำาผดิ วธิเีหล่านีจ้ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ

คลี่คลายปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุกได้อย่างแน่นอน

ค�าส�าคัญ: ปัญหา; ระบบราชทัณฑ์; ประเทศไทย; 

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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Abstract

 This article aims to study the correctional system in Thailand as well as to analyze its’ 
problems. The ultimate goal is to disseminate useful information to interested persons and to 
promote public awareness on the correctional society in Thailand with good quality.

 The study results show that the evolution of Thai correctional system is adhering to  
political, social and economic contexts of respective periods. Nowadays, the Department of  
Correction is transferred back to be attached with the Ministry of Justice. Some obvious problems 
in the correctional system of Thailand are insufficient budget and money waste, substandard  
mental health and public health systems, high rates of recidivism and tendency of escalating violent 
crimes. Furthermore, Thai correctional system emphasizes the importance of punishments for  
intimidation and hence avoidance of recidivism, rather than punishments for promoting legal  
abidance among offenders. As a result, Thai correctional system is currently facing a crucial problem 
of “Over caseload in courts and Inundate inmates in prisons”. Therefore, the rehabilitation system 
of prisons proves a failure. The best evidence is the skyrocketing number of recidivism. To solve 
these problems, informal justice system should be paid more attention while the rehabilitation 
should be promoted more systematically. Offenders should be rehabilitated, as stated in the  
Master Plan for National Justice Administration and Justice System Improvement. The ultimate goal 
of the master plan is to reduce caseload in the court system. Alternative justice system or  
Restorative Justice should be adopted. Moreover, communities should be encouraged to play an 
active role in justice system. The rehabilitation system should be promoted. All of these elements 
can lead to solution of the problem of “Over caseload in courts and Inundate inmates in prisons”.

Keywords: Problems; Correctional System; Thailand

1. บทน�า

 หากจะศกึษาเกีย่วกบัระบบราชทณัฑ์นัน้จำาเป็นจะต้องเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ และความหมายของคำาว่า 
“ราชทณัฑ์” เสียก่อน ซ่ึงก่อนเปลีย่นมาใช้คำาว่า “ราชทณัฑ์” นัน้ ในอดตีใช้คำาว่า “ทณัฑวทิยา” มาก่อน โดยใช้ 
ในการศกึษาการจดัการผูก้ระทำาผดิ หรอืวิธีการลงโทษผูก้ระทำาผดิ โดย “ทณัฑ” หมายถึงโทษหรอืการลงโทษนัน่เอง 
ซึ่งในความหมายเดิมของ ทัณฑวิทยา (Penology) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คำาว่า ความเจ็บปวด (Poena) 
มคีวามหมายว่า ความเจบ็ปวดอนัเป็นความคดิทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึจดุมุง่หมายและหน้าทีข่องการมรีะบบราชทณัฑ์ 
นัน่คอื การสร้างความเจบ็ปวดให้บุคคลทีถู่กลงโทษนัน่เอง โดยการลงโทษในสมยัก่อนนัน้มจุีดประสงค์เพ่ือลงโทษ
ด้วยการแก้แค้น ให้ผู้ท่ีถูกลงโทษนั้นรู้สึกเจ็บปวด และไม่กระทำาความผิดนั้นอีก แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้าง
ความเข้าใจหรือปรับขอบข่ายของการลงโทษลง ไม่เพียงแต่เพ่ือการแก้แค้นทดแทน แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไข 
ผูก้ระทำาผดิ ให้สามารถกลบัคนืสูสั่งคมได้อย่างปกติ ดังเช่น ปถุชุนคนธรรมดา ดังนัน้จงึได้มกีารเปลีย่นจดุประสงค์

และความหมายโดยทั่วไปจากคำาว่า ทัณฑวิทยา (Penology) เป็นคำาว่า แก้ไข (Correction) นั่นเอง3

 7 Nuttee Jitsawang, Principal of Corrections: Principles of Correctional System Analysis (Bangkok: Phibulsongkroh 

Foundation, 2021), 1-5. [In Thai]
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 ระบบทัณฑวิทยาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยตุธิรรม ซึง่การศกึษาเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมนัน้ 

จำาเป็นต้องเข้าใจถงึหลกัการพืน้ฐานและความหมายของคำาว่ายติุธรรมโดยทัว่ไปเสียก่อน ความยติุธรรมหมายถงึ

ความเทีย่งธรรมความชอบธรรม และความเสมอภาค ความยติุธรรมสามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็นสองประเภท

 1) ความยุติธรรมตามธรรมชาติ ได้แก่ ความยุติธรรมที่แท้จริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่ได้เป็น 

ผู้กำาหนดขึ้น เช่น ความยุติธรรมที่เกิดจากกฎแห่งกรรมที่ไว้กล่าวว่า ทำาดีย่อมได้ดี ทำาชั่วย่อมได้ชั่ว

 2) ความยุติธรรมตามสัญญานิยม ได้แก่ ความยุติธรรมที่มนุษย์ในสังคมเป็นผู้กำาหนดขึ้น เช่น  

ความเสมอภาคในสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้4

 นอกจากนี้ ความยุติธรรมยังสามารถแบ่งตามการจัดจำาแนกของอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีก 
ได้เป็นสองประเภท5 คือ

 1) ความยุติธรรมในการจัดสรร (Distributive Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดสรร 
ภาระหน้าที่และสิทธิประโยชน์

 2) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน (Commutative Justice) เป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับ 
การทดแทนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้กระทำาต่อบุคคลอื่นกลับคืนอย่างสมนำ้าสมเนื้อและเสมอภาคเท่าเทียม  
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาระบบยุติธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางอาญาหรือในทางกฎหมายแล้วนั้น 
ต้องศึกษาลึกลงไปในหัวข้อความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน ซ่ึงในกรณีนี้ อริสโตเติลได้อธิบายว่า  
การทำาให้เกดิความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่นทดแทนอาจทำาให้เกดิขึน้ได้ตามแนวคิดฝ่ายยติุธรรมเน้นการชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ แนวคิดฝ่ายยุติธรรมมีสองฝ่าย6

 สำาหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยน้ัน ระบบราชทัณฑ์เป็นข้ันตอนสุดท้ายในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งระบบงานยุติธรรมนั้นประกอบไปด้วยองค์การต่าง ๆ คือ ตำารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์7 ทั้งนี้  
ระบบงานยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดกฎหมาย 2) เพื่อนำาผู้กระทำาผิด 
ที่เป็นอันตรายออกไปจากชุมชน 3) คอยป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรม และ 4) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
ให้กลบัตนเป็นคนดี8 ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ข้อสดุท้ายเป็นหน้าทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยงานราชทณัฑ์ ซ่ึงในปัจจุบนั
มีการร่วมมือกับภาคประชาชน และชุมชน เพื่อให้การคืนคนดีสู่สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.1 ประวัติราชทัณฑ์ของไทย

     ในด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับ “เรือนจำา” หรือ “คุก” นั้น ตามข้อมูลที่ได ้
จากกรมราชทัณฑ์ในประเทศไทย ได้ระบุถึงท่ีมาและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งกรมราชทัณฑ์ใน
ประเทศไทยไว้ดังน้ี ราชทัณฑ์ของไทยมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเข้ากับการเมือง สังคมเมือง 

 4 Jutarat Uea-amnuay, Justice Systems and Alternative Justice (Bangkok: Chulalongkorn University, 2013), 11-16. [In Thai]

 5 Ibid. 

 6 Ibid.

 7 Purachai Piumsomboon et al., Criminology and Penology Units 8-15, 10th ed. (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat 

Open University, 2012), 113-114. [In Thai]

 8 Supoj Suroj et al., Justice Administration Units 1, 2nd ed, (Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University, 

2007), 24-25. [In Thai]
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และสภาพเศรษฐกิจ ตลอดยุคสมัยท่ีผ่านมาก่อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 กิจการเรือนจำาได้สังกัดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ 
สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือการแบ่งเป็นเรือนจำาในหัวเมืองชั้นนอกและเรือนจำาในกรุงเทพ  
เรือนจำาในกรุงเทพนั้นมี 2 ประเภทขึ้นอยู่กับ จำานวนโทษของผู้ที่ถูกคุมขัง9

      1) “คุก” เป็นที่คุมขังผู้ต้องโทษที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

      2) “ตะราง” ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่มีโทษตำ่ากว่า 6 เดือนหรือนักโทษ

     ซึ่งยุคสมัยนี้เอง เป็นยุคเริ่มต้นของการเรียกชื่อสถานที่ไว้ขังนักโทษ จนคำาพูดติดปากของคนไทย 
สมัยก่อนที่มักจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นอย่างดี คือ “คุกขี้ไก่” จึงขออธิบายความส้ัน ๆ เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อย  
ในตอนปีพุทธศกัราช 2436 ประเทศฝรัง่เศสยดึจนัทบรุ ีและได้การสร้างคกุขีไ้ก่ขึน้เพือ่ใช้กักขงัผูท้ีต่่อต้านฝรัง่เศส
โดยโค้ก มลีกัษณะเป็นห้องขงัทัว่ไปแต่ด้านบน มกีารเล้ียงไก่ เพ่ือให้มลูไก่ ตกลงใส่ศีรษะของผู้ทีถ่กูขงัอยูด้่านล่าง
นั่นเอง จึงเป็นที่มาของสถานที่ที่เรียกว่า “คุกขี้ไก่”10

    ในปีพุทธศักราช 2444 ช ่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวได ้มี 
การปรับปรุงระเบียบราชการใหม่โดยโปรดให้สร้างคุกใหม่ขึ้นเรียกว่า “กองมหันตโทษ” และให้สร้างตะรางใหม่
ขึ้นเรียกว่า “กองลหุโทษ”11

    ต่อมาในปีพุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์  
และให้ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกตำ่า และต่อมากรมราชทัณฑ์ถูกโอนไปเป็น
แผนกหนึ่ง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2479 การราชทัณฑ์ 
ได้ยกฐานะเป็นกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ กักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายฝึกและอบรมเด็กดัดสันดาน จนมาในปี
พทุธศักราช 2545 เกดิการปฏริปูระบบราชการข้ึน กรมราชทัณฑ์จึงได้โอนย้ายกลับมาสังกดักระทรวงยติุธรรมดังเดิม12

    โดยที่การลงโทษในอดีตมุ่งเน้นลงโทษปราบปราม มากกว่าฟื้นฟู บำาบัดเยียวยา การลงโทษ 
มุ่งเน้นการ “แก้แค้น” (Revenge) โดยระดับการลงโทษนั้นต้องสาสม และมีนำ้าหนักความรุนแรงเท่ากัน  
ชนิดที่เรียกได้ว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน “An eye for an eye, and a tooth for a tooth”13

        ในปัจจบัุนการลงโทษเป็นแบบบรูณาการทัง้สองอย่างเข้าด้วยกนั เนือ่งจากแนวคดิทีเ่น้นการชดใช้ 
ค่าเสียหายนั้นเคยเป็นกรอบแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาตั้งแต่ 2100 ปีก่อนคริสตกาล โดยปรากฏ 
เป็นหลกัการในประมวลกฎหมายโบราณฮมัมรูาบี14 แต่ด้วยกรอบแนวคดิท่ีเน้นการลงโทษนีย้งัมอีทิธพิลอย่างมาก  
และต่อเน่ืองมาอีกยาวนาน ส่งผลให้แนวความคิดการการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ ยังไม่เป็นท่ีนิยม 

 9 Daoruang Hongsa, “Laws and Regulations Related to Correctional Work: History of the Department of Corrections,” 

last modified n.d., accessed June 5, 2021, http://www.correct.go.th/popmaha/image/1correctlaw.pdf/ [In Thai]

 10 Emagtravel, “Dang Building, Chanthaburi,” last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.emagtravel.com/

archive/red-building.html/ [In Thai]

 11 Ibid.

 12 Ibid.

 13 Jennifer Marson, “The History of Punishment: What Works for State Crime,” last modified n.d., accessed June 4, 2021, 

https://www.scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgiarticle=1127&context=hilltopreview/ 

 14 Ushistory, “Hammurabi’s Code: An Eye for an Eye,” last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.ushistory.

org/civ/4c.asp/
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และแทบไม่ปรากฏในกระบวนการยตุธิรรมจากหลายประเทศ ในปัจจบุนัจงึมกีารนำาแนวคดิการชดใช้ค่าเสียหาย  
แก่เหยื่อในฐานะยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อเสริมยุติธรรมกระแสหลัก แต่ไม่ใช่การเอาเข้ามาแทนที่ แต่สำาหรับ 
ประเทศไทยน้ันการใช้ยตุธิรรมกระแสรองกย็งัคงไม่เป็นทีน่ยิมมากนกัปัญหานกัโทษล้นคกุจงึยงัคงเป็นปัญหาหลกั 
สำาหรับเรือนจำาทุกแห่งในประเทศไทย

 2.2 ปัญหาของเรือนจ�าในประเทศไทย

      2.2.1 ด้านงบประมาณและเม็ดเงินที่สูญเสียไป

      จากจำานวนผู้ต้องขังที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ถ้าตีเป็นเม็ดเงินโดยใช้คำานวณ 
ค่าแรงขั้นตำ่าวันละ 300 บาทนั่นหมายความว่าประเทศไทยกำาลังเสียโอกาส ในการนำาเม็ดเงินมาหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจ จำานวนวันละไม่ตำ่ากว่า 95 ล้านบาท คิดเป็นปีละ 34,900 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณ
ที่ใช้บริหารเรือนจำาก็ไม่ได้การันตีประสิทธิภาพและผลในการ “บำาบัดเยียวยา” ผู้ต้องขัง ว่าจะกลับคืนเข้าสู่ 
สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ หากแต่ว่าคุกนั้น แน่นอนว่าเป็นสถานที่ ท่ีทำาให้ผู ้ที่ถูกจองจำาสูญเสีย 
ความเป็นมนุษย์ ชำารุด ในทุก ๆ ด้าน ไม่สามารถดำารงชีวิตอย่างปุถุชน คนทั่วไปได้ เมื่อผู้ต้องขังถูกกระทำา 
เยี่ยงสัตว์หรือไม่ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วทั่ว ๆ ไป คนเรานั้น อาจจะได้เจอจุดจบทางความรู้สึก  
นั่นคือการอาศัยอยู่ในคุกนั่นเอง คุกจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสีย ของสังคมส่วนรวมอย่างแน่นอน15

      2.2.2 ด้านสุขภาพจิต

      การตดิคกุอย่างยาวนานนัน้ จึงเป็นการทำาลายการเป็นมนษุย์ของผู้ต้องขังอย่างไม่ต้องสงสยั  
ทั้งวิถีชีวิตที่ถูกตัดขาดออกจากสังคม การอยู่ห่างไกลจากครอบครัว การขาดปฏิสัมพันธ์จากคนรอบข้าง 
และสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวให้เข ้าสู ่ สังคมปกติ ล้วนแต่กระทบต่อการดำาเนินชีวิตหลังพ้นโทษ 
ของผู ้ต ้องขังท้ังสิ้น หากราชทัณฑ์หรือเรือนจำา ไม่มีการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้ผู ้ต ้องขัง 
ก่อนได้รับอิสรภาพ ผู้ต้องขังเหล่านั้นคงไม่สามารถปรับตัว และหางานทำา หรือหารายได้เพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้ 
เนื่องจาก ขาดทักษะในการประกอบอาชีพจึงต้องก่อเหตุอาชญากรรมและกลับเข้าสู่เรือนจำาดังเดิม16

      2.2.3 ระบบสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน

      ความแออัดของประชากรในเรือนจำาที่เกิดข้ึนทำาให้ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาด้านระบบ 
สาธารณสขุไปได้ ท้ังเรือ่งความสะอาด ความสะดวกและหลกัอนามยัทีไ่ม่ได้มาตรฐาน โดยเรอืนจำาและทณัฑสถาน
ไม่สามารถรักษามาตรฐานด้านระบบสาธารณสุขไว้ได้เท่ากันทุกแห่ง เรือนนอนที่ผู้ต้องขังอาศัยกันอย่างแออัด 
ห้องพักรวมที่ไม่มีการแบ่งสัดแบ่งส่วน หรือแยกเป็นผู้ต้องขังแต่ละคดีได้อย่างเหมาะสม17

      2.2.4 การกระท�าผิดซ�้า

      “การริดรอนอิสรภาพจึงเป็นการลงโทษที่เพียงพอแล้วต่อผู้ที่กระทำาความผิด”ยกตัวอย่าง 
ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีการดูแลผู้ต้องขังได้ดีท่ีสุดในโลก และมีห้องขังท่ีหรูหรา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสถิติ 

 15 Natmaytee Saiyawet, “Prison: The Beginning of the Loss of Society,” November 27, 2018, under “Dare to Tell the Truth,” 

last modified n.d., accessed June 4, 2021, https://www.thaipublica.org/2017/11/natmaytee-13/ [In Thai]

 16 Ibid.

 17 BBC, “Behind the Wall (Prison) Report Indicates that Thailand has Failed to Solve the Prison Problem,” last modified 

March 1, 2017, accessed June 5, 2021, https://www.bbc.com/Thai/Thailand-39124560/ [In Thai]
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การกระทำาผิดซำ้าของผู ้ต ้องขังท่ีตำ่าท่ีสุดในโลกอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ม ี
การกระทำาผิดซำ้า และวนกลับมาถูกจองจำาในเรือนจำาอย่างเดิมภายใน 5 ปีหลังพ้นโทษ และสหรัฐอเมริกายังเป็น
ประเทศที่มีสถิติการกระทำาผิดซำ้ามากที่สุดในโลก18

              ตามความเหน็ของ อาร์น ควาร์นวกิ นลีเซน (Arne Kvernvik Nilsen) ผูเ้ชีย่วชาญด้านราชทณัฑ์ 
และผูด้แูลเรอืนจำาเมอืงบาสทอย (Bastoy) ในประเทศนอร์เวย์ซึง่เป็นเรอืนจำาท่ีขึน้ชือ่ได้ว่ามคีวามเป็นอยูด่ทีีส่ดุในโลก  
ได้กล่าวอีกว่า “การลงโทษก็คือการที่คุณต้องเสียอิสรภาพ ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้คนในตอนที่อยู่ในคุกเยี่ยงสัตว์ 
พวกเขาก็จะประพฤติตนอย่างสัตว์ แต่ที่นี่เราให้ความใส่ใจแก่คุณในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน คุกใช้กำาลัง 
เปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ได้ ผมให้ความเคารพผู้ต้องขัง วิธีนี้จะสอนให้พวกเขารู้จักเคารพผู้อื่นเช่นกัน สิ่งสำาคัญที่สุด 
ในการดูแลผู้ต้องขังก็คือ เมื่อการที่พวกเขาได้พ้นโทษไปแล้วจะไม่ก่ออาชญากรรมซำ้าอีก”19

      2.2.5 แนวโน้มการก่ออาชญากรรมรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

           สิง่ทีพ่บอกีประการหนึง่ก็คือ เมือ่ผู้ต้องโทษถูกจับในคดีอาญาแม้จะไม่ใช่คดีท่ีใช้ความรุนแรง 
แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำาราว 5-10 ปีนั้น กลับมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงยิ่งไปกว่าเดิมเมื่อออกจากเรือนจำา 
ถือว่า บุคคลเหล่านี้ได้ “คุกเป็นโรงเรียนสอนอาชญากรรม” และสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และไม่ว่า 
ผู ้กระทำาผิดจะเข้าไปในเรือนจำาหรือถูกลงโทษด้วยข้อหาอะไรก็ตาม ผู ้กระทำาผิดเหล่านั้นมักกลับเข้าไป 
ในเรือนจำาด้วยข้อหาที่รุนแรงมากกว่าเดิม20

2.3 สถานการณ์เรือนจ�าในประเทศไทย

 “คดีล้นศาล คนล้นคุก” เป็นคำาอธิบายที่ค ่อยข้างชัดเจนและสะท้อนปัญหาระบบยุติธรรม 
ของประเทศไทย ท้ังในประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากตัวระบบยุติธรรมเองที่มีความล่าช้า คดีจำานวนมากกระจุก 
ต่อคิวรอเข้ารับการพิจารณา อีกทั้งค่าใช้จ ่ายในกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างแพง ทำาให้ประชาชน 
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้ยากและการวนิจิฉยัคดขีองบคุลากรทีม่อีำานาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรม 
เน้นการตีความอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย ขาดความยืดหยุ ่น มุ่งเน้นการตีความการกระทำาว่า 
ผิด หรือ ไม่ผิดเท่านั้น ทั้งยังผลักดันคดีเข้าสู่เรือนจำาเป็นส่วนใหญ่ แต่การแก้ปัญหา หรือวิธีการที่จะผ่อนคลาย 
ปัญหานีไ้ปได้นัน้มหีลายวธิด้ีวยกนั ไม่ว่าจะเป็นการเบีย่งเบนคด ีโดยใช้ระบบยตุธิรรมเชิงสมานฉนัท์ (Restorative 
Justice) เข้ามาช่วยผ่อนผันความตึงเครียด ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ยอมความกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้บริการ 
ของระบบยุติธรรมซึ่งอาจใช้เวลานาน อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายมาก คดีที่เคยล้นศาลก็อาจจะสามารถลดลง  
หรืออย่างน้อยก็คลายความแออัดในกระบวนการไปได้ไม่มากก็น้อย

 18 Christina Sterbenz, “Why Norway’s Prison System is so Successful,” last modified n.d., accessed June 5, 2021,

https://www.businessinsider.com/why-Norways-prison-system-is-so-successful-2014-12/

 19 Natmaytee Saiyawet, “Prison: The Beginning of the Loss of Society,” November 27, 2018, under “Dare to Tell the Truth,” 

lbid. [In Thai]

 20 Thaipublica, “The Director of TIJ Points out that it’s Time for Thailand to Reduce the Problem of Overcrowding

Prisoners – Return Good People to Society Sustainably, May 4, 2018, under “Dare to Tell the Truth,” last modified n.d., 

accessed June 5, 2021. https://www.thaipublica.org/2018/05/tij-4-5-2561/ [In Thai]
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 อีกวิธีหนึ่งซึ่งจะอธิบายในบทความนี้ คือ วิธีการสนับสนุนเรือนจำาแบบเปิด ซึ่งในประเทศไทย 
ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก อีกทั้งยังมีจำานวนที่น้อยมาก เพียง 17 แห่งจาก 143 แห่งของเรือนจำาเท่านั้น 
ทีม่ลีกัษณะเป็นสถานกกัขังแบบเปิด มุง่เน้นฝึกอาชพีให้แก่ผูต้้องขงั ได้แก่ ภาคเหนอื มทีณัฑสถานเปิดหนองนำา้ขุน่ 
จังหวัดนครสวรรค์ เรือนจำาชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่ เรือนจำาชั่วคราวร่องห้า จังหวัดพะเยา เรือนจำาชั่วคราว 
ปงยางคก จังหวัดลำาปาง เรือนจำาชั่วคราวหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์, 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมา เรือนจำาชั่วคราว 
รอบเมอืง จงัหวดัร้อยเอ็ด เรือนจำาชัว่คราวโคกมะตมู อำาเภอนางรอง เรอืนจำาชัว่คราวโคกคำาม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์21

 ภาคตะวันออกมีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู จงัหวดัปราจนีบุร ีเรอืนจำาชัว่คราวเขาไม้แก้ว จังหวดัระยอง และภาคใต้มทีณัฑสถาน
เปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เรือนจำาชั่วคราวห้วยกลั้ง อำาเภอหลังสวน และเรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งแต่ละแห่งรองรับผู้ต้องขังได้จำากัด 500 -1,000 คน22

 จำานวนคุกในประเทศไทยนั้น สวนทางกับจำานวนผู้ต้องขังที่มีอย่างมากมายมหาศาลจนล้นออกมา  
มีการอยู่อย่างแออัด และด้วยสภาพที่แออัด จึงไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพของหน้าท่ีของตัวเรือนจำา 
เองได้เต็มที่ ผลของการบำาบัด ฟื้นฟู เยียวยา จึงไม่อาจได้ผลดีมากนัก จำานวนผู้ต้องขังในประเทศไทย 
มากจนเป็นอันดับท่ี 6 ของการจัดอันดับนักโทษที่มีมากที่สุดของโลก โดยที่ไทยมีนักโทษมากเป็นอันดับที่ 3  
ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน และประเทศอินเดียเท่านั้น23 แต่หากพิจารณาจากจำานวนประชากร  
ของทั้งสองประเทศข้างต้น ประเทศไทยถือว่ามีสัดส่วนประชากรที่น้อยกว่ามาก จึงเป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก
ถึงวิกฤตการณ์จำานวนนักโทษที่มากมายมหาศาลนี้

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ราชทัณฑ์ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่อดีต 
กล่าวคอื ในอดตี ระบบราชทณัฑ์ให้ความสำาคญักับการลงโทษแบบรวดเรว็และรนุแรง เพือ่ต้องการให้ผูก้ระทำาผดิ
เกิดความรูสึ้กกลวัและหลาบจำา แต่อกีนยั คอื การลงโทษเพือ่การแก้แค้นมากกว่าการลงโทษเพือ่ให้ผูก้ระทำาผิด
รู้สึกเกรงกลัวกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบราชทัณฑ์ในปัจจุบันท่ีกำาลังเผชิญกับปัญหา  
“คดีล้นศาล คนล้นคุก” ส่งผลกระทบให้ระบบการบำาบัดฟื้นฟูเยียวยาของเรือนจำาไม่ได้ผล ทำาให้จำานวนสถิติ 
ผู้กระทำาผิดซำ้านั้นมีตัวเลขที่สูง เนื่องจากระบบการฟื้นฟูเยียวยา หรือระบบเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง 
ก่อนได้รับอิสรภาพยังไม่สามารถเอื้ออำานวยให้ผู้ต้องขังนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือนำาทักษะที่ได ้
เรียนรู้ไปหางานตามความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากจำานวนผู้ต้องขังมีมากเกินกว่าจำานวนบุคลากรหรือ 
จำานวนสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเป็นแก่การเพิม่ทกัษะอาชพีไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูต้้องขงัทีอ่ยูใ่นเรอืนจำา

 21 Komchadluek, “Light-Structured Prison Solves the Problem of Overcrowding Prisoners,” January 16, 2016, under “Crime 

News,” last modified n.d., accessed June 5, 2021, https://www.komchadluek.net/news/crime/220633/ [In Thai]

 22 Ibid.

 23 The Standard Team, “The Prison Overflows Thailand Ranked 6th Most Inmates in the World, 3rd in Asia, Behind only 

China and India,” last modified May 4, 2018, accessed June 5, 2021, https://www.thestandard.co/world-prison-population-list-

Thai-6th/ [In Thai]
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 หลายประเทศหาทางออกด้วยการใช้การเบี่ยงเบนคดีความออกจากระบบยุติธรรมทางการ  
ไปสู่การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมระหว่างคู ่กรณี บางประเทศใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) บางประเทศใช้สถาบนัครอบครวัและชมุชนเข้ามาช่วยเหลอืในการแก้ไขฟ้ืนฟผูู้กระทำาผดิ  
นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าพิจารณาคดีในช้ันศาลแล้วนั้นยังได้ผล 
เป็นทีน่่าพอใจอีกด้วย หากประเทศไทยมกีารสนบัสนนุระบบยตุธิรรมนอกเหนอืไปจากกระแสหลกั และมองเหน็
ความสำาคัญของการบำาบัดฟื้นฟูเยียวยา แก้ไขผู้กระทำาผิดดังแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “การบริหารงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรม 
และประชาชนพึงพอใจ” แล้ว เป้าหมายที่จะทำาให้คดีข้ึนสู่ศาลมีจำานวนลดลง และสามารถแก้ไขปัญหา 
โดยใช้ระบบยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ยตุธิรรม และการมุ่งเน้นไปพิจารณาระบบฟื้นฟูผู้กระทำาผิดมากข้ึน จะทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะคล่ีคลาย
ปัญหาคดีล้นศาลคนล้นคุก ได้อย่างแน่นอน

References

BBC. “Behind the Wall (Prison) Report Indicates that Thailand has Failed to Solve the Prison  
 Problem.” Last modified March 1, 2017. Accessed June 5, 2021. https://www.bbc.com/ 
 thai/thailand-39124560+com/why-Norways-prison-system-is-so-successful-2014-12/ [In Thai]

Daoruang Hongsa. “Laws and Regulations Related to Correctional Work: History of the Department  
 of Corrections.” Last modified N.d. Accessed June 5, 2021. http://www.correct.go.th/ 
 popmaha/image/1correctlaw.pdf/ [In Thai] 

Emagtravel. “Dang Building, Chanthaburi.” Last modified N.d. Accessed June 4, 2021. https://www. 
 emagtravel.com/archive/red-building.html/ [In Thai]

Jutarat Uea-amnuay. Justice systems and Alternative justice. Bangkok: Chulalongkorn University,  
 2013. [In Thai]

Komchadluek. “Light-Structured Prison Solves the Problem of Overcrowding Prisoners.” Last modified  
 January 16, 2016. Accessed June 5, 2021. https://www.komchadluek.net/news/ 
 crime/220633/ [In Thai]

Marson, Jennifer. “The History of Punishment: What Works for State Crime.” Last modified  
 N.d. Accessed June 4, 2021. https://www.scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent. 
 cgiarticle=1127&context=hilltopreview/

Natmaytee Saiyawet. “Prison: The Beginning of the Loss of Society.” Last modified N.d. Accessed  
 June 4, 2021. https://www.thaipublica.org/2017/11/natmaytee-13/ [In Thai]

Nuttee Jitsawang. Principal of Corrections: Principles of Correctional System Analysis. Bangkok:  
 Phibulsongkroh Foundation, 2021. [In Thai]

Purachai Piumsomboon, Annop Choobamroong, Nattee Jitsawang, Vichianchot Sukchotrat, Supoj Suroj,  
 Yossawan Buriboonthana, and Wiruch Wiruchnipawan. Criminology and Penology Units 8-15.  

 10th ed. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University, 2012. [In Thai]



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 23

Sterbenz, Christina. “Why Norway’s Prison System is so Successful.” Businessinsider. Last modified  
 N.d. Accessed June 5, 2021. https://www.businessinsider.com/why-Norways-prison-system- 
 is-so-successful-2014-12/

Supoj Suroj, Annop Choobamroong, Kritsak Wicharaya, Prapatana Kontrong, Kamolthip Katikarn, and  

 Khemchai Chutiwong. Justice Administration Units 1-7. 2nd ed. Nonthaburi: Sukhothai  
 Thammathirat Open University, 2007. [In Thai]

Thaipublica. “The Director of TIJ Points out that it’s Time for Thailand to Reduce the Problem of  
 Overcrowding Prisoners – Return Good People to Society Sustainably.” Last modified N.d.  
 Accessed June 5, 2021. https://www.thaipublica.org/2018/05/tij-4-5-2561/ [In Thai]

The Standard Team. “The Prison Overflows Thailand Ranked 6th Most Inmates in the World, 3rd in  
 Asia, Behind only China and India.” Last modified May 4, 2018. Accessed June 5, 2021. https:// 
 www.thestandard.co/world-prison-population-list-Thai-6th/ [In Thai]

Ushistory. “Hammurabi’s Code: An Eye for an Eye.” Last modified N.d. Accessed June 4, 2021.  
 https://www.ushistory.org/civ/4c.aspwmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article  
 =1127&context=hilltopreview/





ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

Legal Problems Relating to the Control of Solicitations Act B.E. 2487

จิดาภา อธิกิจอังกูร1

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 สายลม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย

อีเมลติดต่อ: j.atikitangul@gmail.com

Jidapha Atikitangul2

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 Phaholyothin, Soi 8 Sailom, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

Email: j.atikitangul@gmail.com

Received: July 30, 2021  Revised: October 22, 2021  Accepted: October 29, 2021

บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการควบคุม
การเรี่ยไร ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการเรี่ยไรเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

 จากผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 ไม่ได้บัญญัติชัดเจน 
ถึงนิยามของการเรี่ยไร ประเภทของการเรี่ยไร และหลักเกณฑ์ใน การขออนุญาต รวมถึงมาตรการตรวจสอบ 
หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ทำาให้มีการหลอกลวง ข่มขู่ หรือใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเรี่ยไรนอกวัตถุประสงค์  
จึงควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อให้คำานิยามของคำาว่าการเร่ียไรและหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาตชัดเจนขึ้นว่าการกระทำาใดที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ การรวบรวมทรัพย์สินมีข้อควรปฏิบัติหรือ 
ข้อห้ามอย่างไร รวมทั้งกำาหนดหลักการตรวจสอบการเรี่ยไรภายหลังได้รับอนุญาตและโทษที่เหมาะสมสำาหรับ 
ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมาย

ค�าส�าคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย; การควบคุม; การเรี่ยไร; พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

Abstract

 This article aims to study concepts, principles and theories relating to the solicitation 
and control of solicitation as well as related foreign and internal laws. It also focuses on legal 
problems relating to control measures and scrutiny of solicitation. The ultimate goal is to identify 

appropriated recommendations.

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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 Results shows that the Control of Solicitations Act B.E. 2487 lacks of clear definition of 

solicitation, types of solicitation, criteria for solicitation permission and consequent scrutiny measures 

following permission. As a result, there are cases of fraud, duress and use of property received for 

other purposes not specified in the permission request. This act needs amendments to provide 

clear definition of solicitation, to identify appropriate criteria for permission or what kind of action 

to be under the provisions of this act, to establish guidelines and prohibition of solicitation for 

property collection. Also to be included in the amendments are consequent scrutiny measures 

following permission grant and appropriate punishments for violators.

Keywords: Legal problems; Control; Solicitation; The Control of Solicitations Act B.E. 2487

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

       มูลนิธิช่วยเหลือการกุศล (Charities Aid Foundation: CAF) ในสหราชอาณาจักร ได้จัดทำาดัชนี
การให้ของโลก (World Giving Index)3 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการบริจาคเงินอยู่ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 
126 ประเทศ เนื่องจากการเรี่ยไรในประเทศไทยมักอยู่ในรูปแบบการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ที่ต้องการ 
โดยตรง ในขณะที่ต่างประเทศ การเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเป็นไปในรูปแบบการระดมทุน (Crowd Funding) 
ผ่านเว็บไซต์ อย่างเช่น GoFundMe4 ทำาหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ขอระดมทุนกับผู้บริจาค

    กฎหมายในการควบคุมการเรี่ยไรของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช 2487 นิยามคำาว่า “การเรี่ยไร” เพียงแต่ยกตัวอย่างของการเรี่ยไร ทำาให้มีปัญหาว่าการกระทำาอย่าง
ใดที่จะถือเป็นการเรี่ยไรท่ีจะต้องถูกควบคุมภายใต้กฎหมายฉบับนี้ หลักเกณฑ์การอนุญาตบัญญัติถึงการเรี่ยไร
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ท่ีต้องขออนุญาต แต่ไม่มีหลักเกณฑ์การขออนุญาตสำาหรับการเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของ
เอกชนหรือประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีข้อกำาหนดวิธีการในการเรี่ยไรแต่ละวิธีว่ากระทำาได้เพียงใด ในขณะที่ผู้ที่ม ี
อำานาจในการอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร ไม่มีอำานาจในการควบคุมตรวจสอบการเรี่ยไรที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
และบทกำาหนดโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะโทษปรับท่ีกำาหนดเป็นอัตราคงที่ และไม่เคยมีการแก้ไขปรับปรุง  
จึงจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ควบคุมการเร่ียไปให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และสามารถ 
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริง

 1.2 วัตถุประสงค์

      1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร

      1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไรของประเทศไทย และต่างประเทศ

 3 Charities Aid Foundation, “CAF World Giving Index 10th Edition Ten Years of Giving Trends, World Giving Index,” 

last modified October 15, 2019, accessed June 24, 2021, https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/ 

caf_wgi_10th_edition_report_2712 a_web_101019.pdf/

 4 GoFundMe, “About GoFundMe,” last modified September 23, 2021, accessed September 25, 2021, https://www.

gofundme.com/c/about-us/
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      1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร

    1.2.4 เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม การเรี่ยไร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

 1.3 สมมติฐาน

    กฎหมายควบคุมการเรี่ยไรของประเทศไทยได้บังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 70 ปี แต่ไม่เคยมี 
การแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำาให้ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบการเรี่ยไร 
ในปัจจบุนัท่ีมกัใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสือ่กลาง และเกดิการเรีย่ไรเทจ็ข้ึนบ่อยครัง้ จงึเห็นควรให้มกีารแก้ไขบทบญัญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับนิยามให้ครอบคลุมถึงการเร่ียไรทุกประเภท กำาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ชัดเจน 
รวมถึงอำานาจในการตรวจสอบผู้เรี่ยไร เพื่อป้องกันการเร่ียไรโดยทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเร่ียไรเท็จ ที่มีเจตนา
หลอกลวงผู้ถูกเรี่ยไรตั้งแต่ต้น หรือการบังคับขู่เข็ญผู้ถูกเรี่ยไร และบทกำาหนดโทษที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม 
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของการเรี่ยไรในประเทศให้เป็นไปตาม 
ความต้องการของผู้บริจาคอย่างแท้จริง

 1.4 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษาวิจัยน้ี มุ ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม 
การเรี่ยไรโดยทุจริตในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 และกฎกระทรวง 
ทีอ่อกโดยอาศยัอำานาจตามบทบัญญตัแิห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตลอดจนแนวทางในการควบคมุการเรีย่ไร ตาม
แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายอาญา เปรยีบเทยีบมาตรการควบคมุการเรีย่ไรในต่างประเทศ ได้แก่ สห
ราชอาณาจักร เครอืรฐัออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีและประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ รวมทัง้เอกสารต่าง ๆ  เช่น 
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ตำารา บทความ รายงาน การวจิยั และกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น  
เพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไรของประเทศไทยต่อไป

 1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคมุการเรีย่ไร ประกอบไปด้วยพระราชบญัญตัคิวบคุมการเร่ียไร พทุธศกัราช 2487 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ บทความในวารสาร บทความในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รายงานการวิจัย ตลอดจนข้อมูล
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อนำามารวบรวมและวิเคราะห์ให้เป็นระบบ พร้อมทั้งหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป

 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1.6.1 ทำาให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร

        1.6.2 ทำาให้ทราบถงึการใช้กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการเรีย่ไรของประเทศไทย และต่างประเทศ

      1.6.3 ทำาให้ทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร
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    1.6.4 ทำาให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม การเรี่ยไรตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

2. ผลการวิจัย

 2.1 ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร

      พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นค่านิยมสากลอย่างแท้จริง 
ในสังคมมนุษย์ทั้งหมด5 เพราะมนุษย์ยังต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากอรรถประโยชน์ 
ของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กับระดับการบริโภคสินค้าและบริการของตนเองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอรรถประโยชน ์
ของบคุคลอืน่ในสงัคมด้วย ซึง่เมือ่บคุคลอืน่ได้รบัความพงึพอใจจากการบรโิภคเพิม่ขึน้แล้ว จะส่งผลย้อนกลบัมาให้
เรามคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้6 ดงันัน้ เมือ่การให้เป็นพฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติจากการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ 
การเรีย่ไรทีส่จุรติและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีแ่จ้งจงึไม่ควรถกูกำาหนดเป็นความผดิ ตามแนวคดิและหลกัเกณฑ์
ในการกำาหนดความรับผิดทางอาญา ได้แก่

     (1) หลักเกณฑ์การบัญญัติความผิดอาญาของเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ (Herbert L. Packer)7 

การกระทำานั้นต้องกระทบกระเทือนต่อสังคม หมู่ชนส่วนมากไม่ให้อภัย และไม่มีมาตรการอย่างอื่นแล้วนอกจาก
การใช้กฎหมายอาญา โดยการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทำาน้ันต้องไม่เกินขีดความสามารถ
ของกระบวนการด้วย

      (2) หลักภยันตราย8 รัฐจะกำาหนดความผิดอาญาสำาหรับเฉพาะการกระทำา ที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
หรือที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อภยันตรายอันไม่พึงปรารถนา (Unacceptable Risk of Harm)

    (3) หลักคุณธรรมทางกฎหมาย9 กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองประโยชน์ (Interest) หรือส่ิงที่
เป็นคุณค่า (Value) ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม การกระทำาใดไม่กระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมาย  
การกระทำานั้นก็ไม่สมควรที่จะถูกกำาหนดเป็นความผิดอาญา

    (4) แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์10 ต้องชั่งนำ้าหนักระหว่างประโยชน์สังคม (Social Benefits)  
และต้นทุนของสังคม (Social Costs) เป็นสำาคัญ กล่าวคือ รัฐจะกำาหนดความผิดทางอาญาเมื่อการกระทำานั้น
สร้างต้นทุนให้มากกว่าประโยชน์สังคมนั่นเอง

 5 Philippe J. Rushton “Altruism and Society: A Social Learning Perspective,” The University of Chicago Press, no. 

92 (June 1982): 425.

 6 Napon Suksai, “Economics of Donations,” Set’Thammasat Column, Prachachat Business, November 29, 2010, 

accessed August 15, 2021, http://www.oldweb.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/news/409/econtu_37_napon.pdf/ [In Thai]

 7 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (California: Stanford University Press, 1968), 296.

 8 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2006), 25.

 9 Markus D. Dubber, “Policing Morality: Constitutional Law and the Criminalization of Incest,” University of Toronto 

Law Journal, no. 61 (2011): 746.

 10 Richard A. Posner, “An Economic Theory of the Criminal Law,” Columbia Law Review, no. 85 (1985): 1207.
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 2.2 ปัญหาทางกฎหมายในการควบคมุการเรีย่ไรจากการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัคิวบคมุการเรีย่ไร 
พุทธศักราช 2487

    การเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคในปัจจุบันมีมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
วตัถปุระสงค์ หรอืวธิกีารในการเรีย่ไร กจ็ะเป็นการเปิดโอกาสให้มกีารเร่ียไรทีไ่ม่ชอบ ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายในการควบคุมการเรี่ยไรจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487  
จึงได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็น และได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้

      2.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามการเรี่ยไร

          พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 4 นิยามคำาว่า “การเรี่ยไร  
ให้หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ...” โดยไม่ได้กำาหนดเสียก่อนว่าลักษณะ
ใดที่จะถือเป็นการเรี่ยไร

          ในต่างประเทศการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการเรียกร้องหรือขอให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให ้
จะถูกเรียกว่า การระดมทุน (Fund-Raising) ซึ่งในสหราชอาณาจักร หมายความถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เชิญชวน
ให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ มอบเงินให้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง11 รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)  
ในเครือรัฐออสเตรเลียใช้คำาว่า การขอระดมทุน (Fundraising Appeal) หมายความถึง การชักชวนหรือรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ๆ ถือเป็นการขอระดมทุน ถ้าก่อนหรือในระหว่างนั้น  
ได้แสดงว่าการชักชวนหรือรับนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล ไม่ว่าจะกระทำา
ด้วยตนเองหรือโดยวิธีอื่น12 ในขณะท่ีสาธารณรัฐเกาหลี ใช้คำาว่า การรวบรวมทรัพย์สินจากการบริจาค  
(Collection of Donations) หมายความถงึการกระทำาใด ๆ  ทีเ่ป็นการร้องขอ ขอรบัข้อเสนอ หรอืขอรบัมอบเพือ่
ให้ผู้อื่นร่วมบริจาค ไม่ว่าผ่านทางจดหมายหรือวิธีอื่นใด13 ส่วนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำาหนดให้ ใช้คำาว่า  
การบริจาค (Donations) หมายความว่า “การมอบทรัพย์สินให้ผู ้อ่ืนโดยสมัครใจ เพื่อวัตถุประสงค์เป็น  
การกุศล ความเมตตา ความช่วยเหลือ หรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งซะกาต (ZAKAT)”14 เห็นได้ว่า  
ไม่ว่าจะใช้คำาว่า การระดมทุน หรือการบริจาค (Fund-Raising or Donation) ก็จะนิยามถึงลักษณะของ 
การกระทำาซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน คือการขอหรือชักชวนให้ผู้อ่ืนมอบทรัพย์สินให้ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค ์
ที่จะนำาทรัพย์สินนั้นไปใช้ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุเพื่อการกุศลหรือไม่ก็ได้

            ดังนั้น การปรับปรุงนิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 จะต้อง 
พิจารณาถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำาส่ังมหาเถรสมาคม เร่ือง ควบคุมการเร่ียไร พ.ศ. 2539  
และระเบยีบสำานกันายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2544 ซึง่ให้ความหมายชดัเจนกว่า
พระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการกำาหนดถึงลักษณะการกระทำาเช่นเดียวกับต่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า 

 11 Charities Act 1992, Section 58 (1).

 12 Charitable Fundraising Act 1991 (NSW), Section 5 (1) (2).

 13 Act on Collection and Use of Donations, Article 2.1 - 2.2.

 14 Decree No. (9) of 2015 Regulating the Raising of Donations in the Emirate of Dubai, Article (1).
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การเรีย่ไรตามกฎหมายไทย หมายความว่า “การขอให้ผูอ้ืน่มอบเงินหรือทรัพย์สินให้โดยสมคัรใจรวมตลอดถึงการ
ซือ้ขาย แลกเปลีย่น ชดใช้ หรอืบรกิาร ซ่ึงมกีารแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มา 
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ได้”

      2.2.2 ปัญหาการก�าหนดลักษณะการเรี่ยไร

        พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 5 กำาหนดลักษณะที่ต้องห้าม
ทำาการเรี่ยไรไว้ 5 ประการ และมาตรา 11 ห้ามบุคคลบางประเภทจัดให้มีการเรี่ยไรหรือทำาการเรี่ยไร นอกจากนี ้
มาตรา 6 บัญญัติให้การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร จะต้องกระทำาเม่ืออ้างว่าเป็นการเรี่ยไรเพื่อประโยชน์
แก่ราชการ เทศบาล หรือสาธารณประโยชน์ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์สำาหรับการเร่ียไรเพ่ือประโยชน์ของเอกชน 
หรือประโยชน์ส่วนตัว

      สหราชอาณาจักรกำาหนดข้อห้ามไว้ 2 กรณี คือ กรณีแรก ห้ามที่ตัวบุคคลที่จะจัดการ 
การระดมทุน และห้ามการเรี่ยไรในที่สาธารณะ หรือการเร่ียไรแบบเคาะประตูบ้าน (Door to Door)15  
โดยไม่ได้ขออนญุาตก่อนเครือรัฐออสเตรเลยี ห้ามการกระทำาทีอ่าจทำาให้บคุคลอืน่เข้าใจผดิหรอืถกูหลอกลวงจาก 
การขอระดมทนุ และผูท้ีจ่ะทำาการระดมทนุจะต้องเป็นผูท้ีม่อีำานาจ หรอืผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาต รวมถงึกำาหนดวตัถปุระสงค์
ทีส่ามารถกระทำาได้ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ห้ามการบริจาคใด ๆ  หากไม่ได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เสียก่อน และบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับบริจาคหรือจัดการระดมทุนขึ้นเองได้ แต่ต้องดำาเนินการผ่าน 
องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

      ดังนั้น ควรกำาหนดให้การเรี่ยไรทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
จะต้องขออนุญาต โดยให้วัตถุประสงค์ในการเรี่ยไรและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที ่
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจะเป็นผู้พิจารณา เพ่ือให้เกณฑ์การอนุญาตมีบรรทัดฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
ป้องกันการตีความที่ไม่ตรงกัน

      2.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการในการเรี่ยไร

      พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 ไม่ได้กำาหนดวิธีการเร่ียไรไว้อย่าง 
ชัดเจน มีเพียงมาตรา 8 บัญญัติว่า การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์  
ด้วยวทิยกุระจายเสยีง หรอืด้วยเครือ่งเปล่งเสยีง จะจดัให้มีหรอืทำาได้ต่อเมือ่ได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ล้ว

           ในสหราชอาณาจกัร แบ่งวธิกีารเร่ียไรออกเป็น 4 ประเภท16 คือ ประเภทที ่1 แบ่งตามสถานที่ 
การเร่ียไรตามสถานท่ีอยู่อาศัยจะต้องไม่รบกวนผู้อื่น, ประเภทที่ 2 การเรี่ยไรโดยใช้สื่อหรือโดยการโฆษณา  
โดยหลกัห้ามติดต่อผูถู้กเรีย่ไรโดยตรง เว้นแต่เคยติดต่อกนัมาก่อนแล้ว, ประเภทที ่3 การเรีย่ไรโดยใช้ระบบดิจทิลั 
ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ที่ชัดเจน บัญชีปลายทางจะต้องเป็นบัญชี
ขององค์กรการกศุลผูจ้ดัการระดมทนุนัน้โดยเฉพาะเพ่ือป้องกนัการแอบอ้าง และประเภทที ่4 การเร่ียไรโดยการ 

 15 Charities Act 2006, Section 45 (2) (d) (d) a Door to Door Collection is a Public Charitable Collection that is Made 

by Means of Visits to Houses or Business Premises (or Both). 

 16 Fundraising Regulator, “Code of Fundraising Practice,” last modified June 4, 2021, accessed August 21, 2021, 

https://www.fundraisingregulator.org.uk/sites/default/files/fr-code/Code-of-Fundraising-Practice-October-2019_3.pdf/
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จดักจิกรรม เช่น การขายสนิค้าและนำากำาไรไปบรจิาคจะต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท้องถิน่ และสนิค้าท่ีขายจะ
ต้องผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภยัด้วย ในขณะทีป่ระเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ต้องมกีารขออนญุาตก่อนทกุกรณี  
ซึง่วธิกีารรรวบรวมทรพัย์สนิจะต้องระบุไปในคำาร้องขออนญุาต โดยการยืน่คำาร้องสามารถกระทำาผ่านทางออนไลน์ได้

       ดังนั้น หากแยกตามวิธีการเรี่ยไร 2 ลักษณะ คือ การเรี่ยไรต่อหน้าและการเรี่ยไรผ่านสื่อ  
พบว่าการเรี่ยไรต่อหน้าอาจกระทบความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกเร่ียไรจึงต้องมีการกำาหนดระยะเวลาและพ้ืนที่
สำาหรบัการเรีย่ไร สำาหรบัการเรีย่ไรโดยใช้สือ่ สิง่สำาคัญคอื ความปลอดภยัเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถกูเรีย่ไร 
ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้กำาหนดหน้าท่ีของผู้ให้บริการไว้โดยเฉพาะ และจะต้องให้ข้อมูลท่ีเพียงพอ 
และชัดเจนต่อบุคคลทัว่ไป แสดงผูร้บัทรพัย์สนิทีแ่น่นอน และการนำาช่องทางออนไลน์มาใช้กบัการยืน่ขออนญุาต  
ทำาให้เข้าถึงผู้เรี่ยไรได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการเรี่ยไรที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบได้มากขึ้นตามไปด้วย

      2.2.4 ปัญหาการควบคุมตรวจสอบการเรี่ยไร

     ผู ้มีอำานาจในการพิจารณาอนุญาตจัดให ้มีหรือทำาการเรี่ยไรตามพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก การเรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพื่อประโยชน ์
แก่ราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน์จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ 
เรี่ยไร และกรณีท่ีสอง การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ ด้วยวิทยุ
กระจายเสียง หรอืด้วยเครือ่งเปล่งเสยีง จะจดัให้มหีรอืทำาได้ต่อเมือ่ได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที ่สรปุได้ว่า 
กรณีแรกเป็นกรณทีีพ่จิารณาถงึ “วตัถปุระสงค์” ส่วนกรณทีีส่องเป็นกรณทีีพิ่จารณาถงึ “วธิกีาร” ของการเรีย่ไร 
และนอกจากอำานาจในการพจิารณาอนญุาตแล้ว กฎหมายไม่ได้กำาหนดอำานาจในการตรวจสอบหรอืมีคำาสัง่ลงโทษ 
มีเพียงแต่โทษทางอาญาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเสียก่อน

      สหราชอาณาจักรและเครือรัฐออสเตรเลีย ผู้มีอำานาจในการควบคุมตรวจสอบการเร่ียไร 
จะอยูใ่นรปูแบบของคณะกรรมการ ในสหราชอาณาจักร ได้แก่ คณะกรรมการการกศุล (Charity Commission)17 

มีอำานาจออกมาตรการบังคับเมื่อมีการทุจริตเกี่ยวกับการกุศล รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกุศลที่ไม่ชอบ
ทางออนไลน์ เพิกถอน พักใช้ กำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว  
ส่วนเครือรัฐออสเตรเลีย ชื่อของคณะกรรมการจะต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่มีอำานาจหน้าที่คล้ายกันคือ พิจารณา
คำาขออนุญาตระดมทุน สั่งห้ามการระดมทุนเม่ือพบว่าละเมิดกฎหมายหรือเง่ือนไข กำาหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม  
สั่งตรวจสอบบัญชีและเพิกถอนการจดทะเบียนผู้ระดมทุน สั่งจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการระดมทุนให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ในการระดมทุน

     การเรี่ยไรในสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องไปลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามที่กำาหนดตามแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้เองมีอำานาจในการส่ังให้ผู้จดทะเบียนเปิดเผย 
ข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับการเรี่ยไรและการใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเรี่ยไรนั้น เรียกให้ยื่นเอกสาร สมุดบัญชี  
หรืองบการเงิน เพิกถอนการจดทะเบียน และสั่งให้ผู ้ทำาการเรี่ยไรคืนทรัพย์สินหรือให้ใช้จ่ายทรัพย์สิน 
ไปในวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ท่ีขอจดทะเบียน และสามารถมอบอำานาจในการควบคุม 
ตรวจสอบต่อไปได้

 17 Charities Act 2011, Section 13.
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      ดังน้ัน ในเรื่องการควบคุมตรวจสอบการเร่ียไรมีประเด็นที่ควรจะนำามาปรับปรุงแก้ไข 
คือ อำานาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบหลังการอนุญาต จะต้องกำาหนดหน้าที่ให้ผู้มีอำานาจสามารถติดตาม 
การดำาเนินการของผู้เรี่ยไรว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่ และหากมี 
การฝ่าฝืนก็ต้องมีอำานาจในการสั่งลงโทษให้กระทำาหรือไม่กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยเฉพาะอำานาจ 
ในการเพกิถอนใบอนญุาต เพือ่ระงบัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้หากปล่อยให้มกีารเรีย่ไรต่อไป โดยไม่ต้องแยก
เป็นการพิจารณาอนุญาตจาก “วัตถุประสงค์” และ “วิธีการ” อย่างเช่นกฎหมายไทย ซ่ึงอาจทำาให้เกิดความ
สับสนแก่ผู้ที่ต้องการย่ืนขออนุญาต จึงควรกำาหนดผู้มีอำานาจในการควบคุมการเรี่ยไรเพียงชุดเดียว แต่สามารถ
มอบอำานาจได้สำาหรับหน้าที่บางประการ

      2.2.5 ปัญหาเกี่ยวกับบทก�าหนดโทษ

      โทษตามตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ได้แก่ โทษทางอาญา 
คือโทษจำาคุกและโทษปรับ โทษที่กำาหนดมีอัตราโทษสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และมีอัตราโทษจำาคุกสูงสุด 
ไม่เกิน 1 ปี และไม่เคยมีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจทำาให้โทษไม่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะโทษปรับ

      พระราชบัญญัติการเรี่ยไร (Charities Act)18 ของสหราชอาณาจักรกำาหนดโทษสำาหรับ 
ผูท้ีต้่องห้ามทำาการระดมทนุ ฝ่าฝืนข้อห้ามและผูท้ีฝ่่าฝืนข้อกำาหนดในการเรีย่ไรตามวธิต่ีาง ๆ  ไว้แต่เพยีงโทษปรบั 
ซึ่งใช้ระบบมาตรฐานค่าปรับ (Standard Fine System)19 อย่างไรก็ตาม การระดมทุนที่เป็นการทุจริต 
ตัง้แต่แรกเร่ิมในสหราชอาณาจกัรจะเป็นความผดิฐานฉ้อโกงตามพระราชบญัญัตกิารฉ้อโกง (Fraud Act 2006)20 
ซึ่งมีโทษจำาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ (ไม่จำากัดอัตราสูงสุด) หรือทั้งจำาทั้งปรับ

      สาธารณรัฐเกาหลีกำาหนดโทษอันเก่ียวกับการเร่ียไรไว้ 2 ประการ21 คือ โทษทางอาญา  
ได้แก่ ปรับและจำาคุก และโทษทางปกครอง ได้แก่ ค่าปรับทางปกครองโดยค่าปรับทางปกครองจะใช้ในกรณี 
ทีผู่เ้ร่ียไรกระทำาผดิไม่ร้ายแรง โทษตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคอื 
การฝ่าฝืนบทบัญญตัติามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 9 ว่าด้วยการควบคมุการบรจิาคในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  
(Decree No. 9)22 ต้องระวางโทษจำาคกุหรอืโทษปรับ และผู้มอีำานาจควบคมุตรวจสอบการเร่ียไรยงัมอีำานาจออกคำาสัง่ 
ให้ผูท้ีฝ่่าฝืนบทบญัญตัปิฏบัิตติามมาตรการทีก่ำาหนดได้ด้วย แต่หากกระทำาการขอรับบริจาคทีไ่ม่ได้รับอนญุาตผ่าน
เครอืข่ายคอมพวิเตอร์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ  ผูก้ระทำาความผดิต้องได้รบัโทษตามกฎหมายอาชญากรรม
ไซเบอร์ (Combating Cybercrimes)23 ซึ่งมีระวางโทษจำาคุกและปรับสูงกว่า

       ดังนั้น โทษทางปกครองควรถูกนำามาใช้สำาหรับความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนวิธีการหรือขั้นตอน 
ตามกฎหมายที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเสียหายมากนัก เช่น การสั่งให้เปิดเผยบัญชีรับจ่ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการ 
เรี่ยไร หากผู้เร่ียไรไม่ยอมปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับรายวันไปจนกว่าจะเปิดเผย เพราะความมุ่งหมาย 

  18 Charities Act 2006, Section 48.

  19 Itsakul Unahakate, Criminal Fine System (Bangkok: Penthai, 2013), 23-25. [In Thai]

  20 Fraud Act 2006, Section 1.

  21 Act on Collection and Use of Donations, Article 16, 18.

  22 Decree No. (9) of 2015 Regulating the Raising of Donations in the Emirate of Dubai, Article (10) a.

  23 Federal Decree-Law no. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes, Article 27.
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ของกฎหมายคือการเปิดเผยรายรับรายจ่ายเพ่ือความโปร่งใส ไม่ใช่การลงโทษผู้เร่ียไร และคงโทษทางอาญา
ไว้สำาหรับความผิดที่ร้ายแรงอย่างการเรี่ยไรเท็จ หรือการเร่ียไรโดยข่มขู่หลอกลวงผู้อื่น โดยปรับปรุงโทษปรับ 
ทางอาญาที่เดิมการปรับแบบกำาหนดอัตราคงที่ไว้ อาจกำาหนดให้เป็นโทษปรับตามรายได้ (Day Fines)  
ซึ่งจะสอดคล้องตามความร้ายแรง (Seriousness) หรือความหนักเบา (Gravity) ของความผิด24

 2.3 มาตรการทางกฎหมาย

    พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 มีทั้งหมด 21 มาตรา โดยมีการออก 
กฎหมายลำาดับรองตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกจำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำาการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำาหนดแบบคำาขออนุญาตจัดให้มีการเร่ียไร และทำาการเรี่ยไร พ.ศ. 2548  
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำาส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที ่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 โดยกำาหนดให้การอนุญาต 
จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทำาการเรี่ยไรจึงอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และกำาหนดหน้าที่ของผู้เรี่ยไรไว้บางประการ เช่น จะต้องพกใบอนุญาตขณะทำาการเรี่ยไร ห้ามใช้ถ้อยคำาหรือ 
วิธีการที่เป็นการบังคับผู้ถูกเรี่ยไร เป็นต้น

    นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการเรี่ยไรโดยวัดหรือพระภิกษุสามเณร ตามคำาสั่งมหาเถรสมาคม 
เรือ่ง ควบคุมการเรีย่ไร พ.ศ. 2539 และการควบคมุการเรีย่ไรโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืหน่วยงานของรฐั ตามระเบยีบ
สำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบทั้งสองฉบับ 
ก็บัญญัติให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ด้วย

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    การควบคุมการเรี่ยไรอาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนกระทำาการเร่ียไร คือต้อง 
พิจารณาก่อนว่าการกระทำาใดบ้างที่จะถือเป็นการเร่ียไรและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ โดยกำาหนดนิยามและ 
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุม ขั้นตอนระหว่างกระทำาการเร่ียไร คือ การรวบรวมทรัพย์สินจากผู้อื่น  
ต้องกำาหนดข้อควรปฏบิตัแิละข้อห้ามให้ชดัเจน รวมถงึอำานาจในการตรวจสอบหรอืมคีำาสัง่ลงโทษผูไ้ด้รบัอนญุาต
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไข และขั้นตอนสุดท้าย คือการสิ้นสุดการเรี่ยไร ต้องมีหลักเกณฑ์ในการสั่งพัก 
ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการจัดการทรัพย์สินท่ีได้จากการเร่ียไรในกรณีท่ีถูกพักใช้หรือเพิกถอน 
ใบอนุญาตด้วย อีกทั้ง ปรับปรุงบทลงโทษให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 3.2 ข้อเสนอแนะ

      3.2.1 เห็นควรกำาหนดนิยามคำาว่า “การเรี่ยไร” ให้ชัดเจน โดยให้หมายความว่า “การขอให้ผู้อื่น
มอบเงินหรือทรัพย์สินให้โดยสมัครใจ รวมตลอดถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซ่ึงมีการแสดง 
โดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ได้”

  24 Dararat Pornchame, “Enforcement of a Fine Penalty in Petty Crimes: Fine by Day and Income,” (Master’s thesis, Faculty 

of Law, Sripatum University, 2019), 78. [In Thai]
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    3.2.2 เห็นควรกำาหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนและการขออนุญาตเร่ียไร ไม่ว่าจะกระทำา 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะและเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั โดยให้วตัถุประสงค์ในการเรีย่ไรและคณุสมบตัขิองผูข้ออนญุาต 
ที่จะจัดให้มีหรือทำาการเรี่ยไรเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการอนุญาต และอาจใช้มูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องการ 
จากการเรีย่ไรแบ่งการยืน่คำาขอออกเป็น 2 แบบ คอืใช้การลงทะเบยีนสำาหรบัการเรีย่ไรทีต้่องการเงนิหรอืทรพัย์สนิ
ในมลูค่าน้อย และใช้การขออนุญาตสำาหรบัการเร่ียไรทีต้่องการเงินหรอืทรพัย์สนิในมลูค่าสงูขึน้ไป และนำาช่องทาง
ออนไลน์มาใช้กับการยืน่ขออนญุาตจะเป็นการเข้าถึงผู้เร่ียไรได้มากข้ึน โดยในการรวบรวมทรัพย์สินจากการเร่ียไร 
ให้กระทำาผ่านองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนแล้ว

    3.2.3 เห็นควรกำาหนดข้อกำาหนดหรือข้อห้ามสำาหรับวิธีการเร่ียไรแต่ละวิธีการเร่ียไรต่อหน้า  
ต้องมกีารกำาหนดระยะเวลาและพืน้ท่ี ส่วนการเรีย่ไรโดยใช้สือ่ ผูเ้รีย่ไรต้องปฏบิติัตามกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลต่างหาก และไม่ว่าจะเป็นการเรี่ยไรวิธีใด จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจนต่อบุคคลทั่วไป

    3.2.4 เห็นควรกำาหนดอำานาจในการควบคุมตรวจสอบการเร่ียไรให้ชัดเจนและครบถ้วน  
ทัง้อำานาจในการตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎหมายและเงือ่นไขของผูเ้รีย่ไร อำานาจในการรบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกับ 
การเรีย่ไรทีไ่ม่ชอบ และตรวจสอบข้อเท็จจรงิจากเรือ่งร้องเรยีนนัน้ อำานาจในการพักใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาตการ
เรีย่ไร และอำานาจในการจดัการทรพัย์สนิท่ีได้มาจากการเร่ียไร กรณท่ีีพบว่าผู้เร่ียไรกระทำาผิดกฎหมายหรือเง่ือนไข

    3.2.5 เห็นควรปรับปรุงบทกำาหนดโทษ โดยนำาโทษทางปกครองมาใช้สำาหรับความผิด 
ที่เป็นการฝ่าฝืนวิธีการหรือขั้นตอนตามกฎหมายที่ไม่ได้ก่อความเสียหายต่อสังคมมากนัก และคงโทษ 
ทางอาญาไว้สำาหรับความผิดที่ร้ายแรงอย่างการเร่ียไรเท็จ หรือการเร่ียไรโดยข่มขู่หลอกลวงผู้อื่น ซ่ึงโทษปรับ 
ทางอาญา ควรใช้โทษปรับตามรายได้ (Day Fines) มาใช้
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึแนวคดิทฤษฎ ีความเป็นมา และหลักการทีเ่กีย่วข้องกับปัญหา

การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 

ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยท�าการศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  

พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 1 นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย.

 2 Independent Researcher.

 3 อาจารย์.

 4 Lecturer.
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 จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 คือ  
1) การให้ความช่วยเหลือประชาชนยังไม่ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม 2) ปัญหาการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ียังไม่ครบถ้วน และ 3) ปัญหาการไม่ก�าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. 2558 มาตรา 26 และมาตรา 27 ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการให้มีผู้ช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย รวมถึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในเรื่องขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ และเห็นควรเพ่ิมมาตรา 28/1 ในเร่ืองของการอุทธรณ์ผลการพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ค�าส�าคัญ:  ปัญหาทางกฎหมาย; การคุ้มครองสิทธิ; การให้ความช่วยเหลือประชาชน; พระราชบัญญัติกองทุน  
  ยุติธรรม พ.ศ. 2558

Abstract

 This article aims to study theories, origin and principles relating to problems of providing 
legal assistance to general people, assistance for victims of human rights violation and appeal 
procedure in case of denial of legal assistance request. It is based on an analysis of the Justice 
Fund Act B.E. 2558 with comparison with related foreign laws.

 Results show that there are a number loopholes in the Justice Fund Act B.E. 2558; 1) 
legal assistance does not cover the entire justice system, 2) legal assistance is inaccessible for 
some victims of human rights violation and 3) in case of legal assistance request rejection there 
is not an appeal measure. The author recommends there should be amendments of Articles 26 
and 27 of the Justice Fund Act B.E. 2558 providing for legal assistance and legal assistance  
providers. Article 31 should be added to provide scope of assistance for victims of human rights 
violation. Article 28/1 should be added to provide an appeal procedure in case a request for legal 
assistance has been rejected.

Keywords: Legal Problems; Right Protection; Legal Assistance Provision for People; The Justice  
    Fund Act B.E. 2558

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

    ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย แม้จะเป็นสิทธิท่ีประชาชนทุกคนพึงมี 
แต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การเป็นคดีความท�าให้เกิดการสูญเสีย
ทรพัยากรหรอืสญูเสยีทรพัย์สนิอนัเป็นค่าใช้จ่ายทีจ่ะต้องใช้ในการเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม ซึง่ในความเป็นจรงิ 
สิทธิในการปกป้องตนเองและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย และด้วยเหตุนี้เองรัฐจึงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
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    หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น ได้เริ่มมีและเห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีการบัญญัติรับรองถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาคของประชาชน 
ด้วยเหตุน้ีเองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเท่าเทียมกันจึงม ี
ความส�าคัญเป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น โดยเป็นระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้องการด�าเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้
รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม5 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น  
อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทุนทรัพย์ที่ใช้ในการต่อสู้คดีหรือได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับการด�าเนินคดีได้อย่าง 
เต็มที่ แต่ด้วยเหตุที่กองทุนยุติธรรมนั้นถูกก�าหนดไว้เป็นระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม  
จึงท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการหลายประการ ต่อมาจึงได้พัฒนาและประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2553

     อย่างไรก็ดี แม้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 จะเป็นบทบัญญัติที่มีความสอดคล้อง
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) และค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี6 ในการให้ความยุติธรรม 
ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมก็ตาม 
แต่ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ยังคงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนหนึ่ง
มาจากการขาดความคล่องตวัในการด�าเนนิงานเนือ่งจากการตัง้กองทนุอยูภ่ายในส�านกังานปลัดกระทรวงยตุธิรรม7 

เช่น การไม่สามารถจดัซือ้จดัจ้างวสัดสุ�านกังานหรือจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าท่ีจัดประชมุคณะอนกุรรมการ หรอื
การไม่ได้ขอรับการสนับสนุนเงินงบกลางเพื่อมาสมทบการรองรับการด�าเนินงานกองทุนยุติธรรม8 เป็นต้น  
ปัญหาเหล่านี้เป็นการท�าให้การด�าเนินการมีรูปแบบของระบบราชการไม่สามารถยืดหยุ่น อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหา
ข้อเทจ็จรงิในการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีอ่ยูน่อกเหนอืจากหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�าหนดไว้อาจท�าให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการให้การสนับสนุนของกองทุนยุติธรรมที่เป็นเงินจากรัฐว่าจะต้องค�านึงถึง 
ผลสัมฤทธิ์จากการให้ความช่วยเหลือให้แต่ละกรณีมากกว่าการค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เช่น การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี จะต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เป็น
คดีความที่ขึ้นสู่ศาลแล้วเท่านั้น รวมถึงการที่ยุติธรรมจังหวัดจะมีความกังวลใจในกรณีการอนุมัติ ไม่อนุมัติ  
ในกรณีทั่วไปและเร่งด่วนด้วยตนเอง เพราะเกรงว่าอนุมัติไปแล้วจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น 
จะน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา หรือการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีการตีความและมุ่งให้
ความช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีอาญาเท่านั้น และการไม่มีการก�าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ผล 
การพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออันเป็นการควบคุมตรวจสอบการกระท�าทางปกครองด้วย

 5 Office of Justice Fund, “History of Justice Fund,” last modified 2020, accessed October 12, 2020, http://www.

jfo2562.moj.go.th//page/about.php/

 6 Policy Statement of the Council of Minister, “Deliveled by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister,” July, 25 2018. 

 7 Justice Fund Act B.E. 2558, Section 5, Royal Gazette Krisdika Version vol. 132 Section 102 ก (October 27, 2015): 2. [In Thai]

 8 Siyaporn Pongwatthankorn, “Obstacles from Justice Fund Management, Office of Provincial Justice after the Distribution 

of Authority to Justice Fund at the Provincial Level,” (Independent Study Master of Political, Major Politics and Government, 

Faculty of Political Science, Thammasat University, 2015), 34. [In Thai]
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 1.2 วัตถุประสงค์

     1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

      1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

    1.2.3 เพื่อศึกษาข้อเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกรณีการให้การคุ ้มครองสิทธิและ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กับกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

    1.2.4 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการคุ ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
ในการด�าเนินการตามกฎหมาย โดยมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ศึกษา 
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย (Legal Aid)  
ของต่างประเทศ และกฎหมายการให้การเยียวยาของต่างประเทศ ซึ่งใช้เป็นหลักสากล เพ่ือทราบถึงแนว 
ความคิดและรายละเอยีด รวมถงึหลกัการทางกฎหมาย และเพือ่เสนอแนะเป็นแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย
ในการพัฒนาพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

      การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการศึกษา (Documentary Resarch) โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ตามพระราชบัญญตักิองทุนยตุธิรรม โดยมกีฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญติักองทนุยติุธรรม พ.ศ. 2558 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ตลอดจนศึกษาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ 
ต่างประเทศกับกฎหมายในประเทศไทยแล้วน�ามาวเิคราะห์ สรปุผล เสนอแนะแนวทางการพฒันาและแก้ไขต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.5.1 ทราบถงึปัญหาคุม้ครองสทิธแิละการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายตามพระราช 
บัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

      1.5.2 ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

    1.5.3 ทราบถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกรณีการให้การคุ้มครองสิทธิและการให ้
ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กับกฎหมายของ 
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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    1.5.4 ทราบถึงข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการคุ ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

2. ผลการวิจัย

 2.1 ปัญหาคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558

     พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มีการพัฒนาจากระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับ การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม และลดความเหลื่อล�้าของประชาชน จากที่ได้มีการศึกษากฎหมาย 
ฉบับดังกล่าวพบว่า ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี ยังไม่เหมาะสมและครอบคลุม ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากถูกจ�ากัดไว้เพียงการด�าเนินคดีตามที่ก�าหนดไว้9

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

      แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นแนวคิด
พื้นฐานมาจากความเชื่อ ปรัชญา รวมทั้งค�าสอนทางศาสนา จริยธรรมหรือศีลธรรมทางสังคมรวมถึงวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่ มีการห้ามท�าลายชีวิตมนุษย์ซึ่งอยู่ในหลักศาสนาทุกศาสนา  
รวมทั้งยังมีความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตกที่กล่าวว่ามนุษย์มีสิทธิโดยธรรมชาติในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์มี 
ความคิดที่เป็นอิสระ มีความชอบธรรมที่จะรักษาชีวิตตนเอง และไม่ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทุกคนก็
ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมและเสมอกัน10 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้มีความส�าคัญ 
มากขึ้นภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งความโหดร้ายทารุณในสงครามท�าให้สังคมโลกได้ตระหนักและ 
น�าไปสู่การพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Human Right Laws) อันเป็นหลักการ และกลไก  
ที่เป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน

     ความเสมอภาคตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางของสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็น 
มนุษย์11 ได้แก่

 9 Thayat Supimpanont, “The Legal Problems in the Protection of Right and Legal Assistance Providing to the 

People under the Justice Fund Act B.E. 2558,” (Independent Study Master of Laws, Public Law, School of Law Sripatum 

Open University, 2021), 103. [In Thai]

 10 Parinya Boonrittichaigul, Guidebook of International Covenant on Civil and Political Rights (Bangkok: Amnesty 

International Thailand, 2013), 3. [In Thai]

 11 Siyaporn Pongwatthankorn, “Obstacles from Justice Fund Management, Office of Provincial Justice after the 

Distribution of Authority to Justice Fund at the Provincial Level,” 13. [In Thai]
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     ประการแรก ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง ความเท่าเทียมกันในโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณของรัฐ โดยไม่ถูกกันออกจากสังคมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ โอกาส
การเข้าถงึการศกึษา โอกาสในการเข้าถงึการรกัษาพยาบาล ความเสมอภาคดงักล่าวเป็นทีม่าของรัฐในการพยายาม
ที่จะลดช่องว่างความแตกต่างของสังคม ท�าให้ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน หรือการสร้างรัฐสวัสดิการ 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของประชาชน

     ประการที่สอง ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง ความเท่าเทียมกันทางสังคม การไม่เลือก 
ปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ถิ่นก�าเนิด ภาษา สีผิว ชนชั้น วรรณะ ทรัพย์สิน  
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ความสมบูรณ์หรือบกพร่องทางร่างกาย ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม

      ประการที่สาม ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
มีความหมายรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ีมีผลต่อประชาชนต้ังแต่การออกกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชนอย่างเท่าเทยีม การได้รบัความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม การพิจารณาคดีและการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างเท่าเทียม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชน

      จากการศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 27 การช่วยเหลือประชาชน 
ในการด�าเนนิคด ีประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนยีม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิคดี 
ซึง่การให้ความช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคดนีีไ้ด้ถกูก�าหนดไว้ตามระเบยีบคณะกรรมการกองทนุยตุธิรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือในการด�าเนินคดีจากกองทุน อาจขอรับความช่วยเหลือ เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าที่ปรึกษาหรือ
ผูช่้วยเหลอืทางกฎหมายในการด�าเนนิคด ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านค่าฤชาธรรมเนยีม ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
ในการด�าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และหลกัฐาน ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรงัวดัท่ีดนิ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิคด ีตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซ่ึงเมือ่พิจารณาแล้วจะเหน็ว่าการให้ความช่วยเหลอื
ของกองทุนยุติธรรมนั้น ถูกจ�ากัดเฉพาะแต่ในกรณีที่เป็นคดีความในแต่ละประเภทตามที่ก�าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งใน
การด�าเนินคดีในศาลน้ันแม้จะเป็นการด�าเนินการในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็เป็นเพียงการด�าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น โดยในปัจจุบันนั้นมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ก่อนการยื่นฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี 32)  
พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงสามารถไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ทั้งทางแพ่ง 
และทางอาญา เป็นต้น หรือในกรณีการตรวจพิสูจน์ต่าง ๆ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลก็สามารถ
อ�านวยความยุติธรรมหรือยุติข้อพิพาทได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากรณีเหล่านี้เป็นการอ�านวยความยุติธรรมอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะท�าให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม การที่กฎหมายก�าหนดไว้ไม่ครอบคลุมท�าให้ประชาชนขาดโอกาส
ในการรกัษาสทิธิของตนเอง หากจะพจิารณาให้ความช่วยเหลอืเงนิหรอืค่าใช้จ่ายในการเป็นคดคีวามนัน้กจ็ะท�าให้
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไม่ครอบคลุม หรือไม่สามารถอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได ้
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้อย่างแท้จริง
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      แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาเหยื่อ ในอดีตแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการให้ความ
คุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออยู่ในวงจ�ากัด เพราะในทางกฎหมาย สถานภาพของเหยื่อ
อาชญากรรมเป็นเพียงพยานในกระบวนการยุติธรรมในการด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด 
เป็นส�าคัญ ต้ังแต่มีการศึกษาทางวิชาการด้านเหยื่อวิทยา เหย่ือจ�านวนมากได้รับการปฏิบัติจากบุคลากร 
ในกระบวนการยตุธิรรมทีไ่ม่เข้าใจในความรูส้กึจนบางกรณกีลายเป็นการซ�า้เตมิเหยือ่ในกลุม่เหยือ่ทีเ่ป็นผูท่ี้ได้รบั
ผลกระทบได้ง่าย เช่น ผูเ้ยาว์ หรอืเหยือ่จากการกระท�าความผิดทางเพศ แม้ว่าผู้กระท�าผิดจะถกูจับกมุและน�าตวั
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ส�าหรับเหยื่ออาชญากรรมที่นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคดีแล้ว เหยื่อนั้นไม่ได้มี
โอกาสใด ๆ แม้กระทั่งแสดงความรู้สึกหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ หลายประเทศยังไม่อนุญาต
ให้เหยือ่อาชญากรรมเรยีกร้องค่าชดเชยทางแพ่งในกระบวนการทางอาญาด้วย และถงึทีส่ดุแล้วจ�าเลยจะถูกศาล
พิพากษาลงโทษก็ตาม แต่การลงโทษ เช่น การจ�าคุก การปรับ หรือการคุมประพฤติก็แทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับเหยื่อเลย ดังนั้นสิทธิของเหยื่อจึงมีเพียงได้เห็นจ�าเลยถูกลงโทษเท่านั้น12

    กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Internationnal  
Covenanat Civil and Political Right) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม  
พ.ศ. 2519 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการเยียวยา
ผู้ถูกละเมิดสิทธิ เช่น รัฐภาคีต้องรับที่จะประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี ้
ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องค�านึงว่าการละเมิดนั้นจะกระท�า โดยบุคคล 
ผูป้ฏบิตักิารตามหน้าที ่หรือประกนัว่าบคุคลใดทีเ่รียกร้องการเยยีวยาดังกล่าวย่อมมสิีทธทิีจ่ะได้รับการพิจารณา
จากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ�านาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอ�านาจตามที่ก�าหนดไว ้
โดยระบบกฎหมายของรัฐและจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล เป็นต้น13

     จากการศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 26 บุคคลอาจได้รับความ 
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในการด�าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการ 
ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งการ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชน ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559 ซึ่งใน 
ข้อ 9 ก�าหนดว่า ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  
เป็นจ�าเลยทีถ่กูคมุขงัตามค�าพพิากษาเกนิก�าหนด เป็นจ�าเลยทีม่สีทิธไิด้รบัค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน หรือเป็นการ
ละเมิดสิทธมินษุยชนในกรณอีืน่ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซึง่การให้ความช่วยเหลอืจะให้เป็นเงินช่วยเหลอื 

 12 Srisombut Chokprajakchat, Crime Victim: Right and Remedies (Bangkok: Cabinate and Government Gazzette, 2016), 

45-46. [In Thai]

 13 Internationnal Covenanat Civil and Political Right, Article 2.
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ตามขอบเขตที่ได้ก�าหนดในข้อ 10 ของระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า 
ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นเร่ืองท่ีรัฐต้องให้ความดูแลประชาชนซึ่งขอบเขตการให้ความช่วยเหลือในกรณี
การคุ้มครองผูถ้กูละเมดิสทิธิมนษุยชนหรอืผูไ้ด้รับผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชนยงัไม่ชดัเจน ซึง่การ
ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือในขอบเขตที ่
กว้างมากกว่าที่ก�าหนดไว้ และจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

 2.3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในต่างประเทศ

    จากการศึกษาพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทยนั้น พบว่าใน 
ประเทศไทยมีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหลายหน่วยงาน ท้ังท่ีเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ  
ซึ่งยังคงไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนราชอาณาจักรสวีเดน นั้น มีความครอบคลุมใน 
หลายมิติ ซึ่งอาจน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้

      2.3.1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

     สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law)  
ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ 91647 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม ค.ศ. 1991 และพระราชกฤษฎกีาที ่91-1266 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม ค.ศ. 1991 ซ่ึงออกมาแทนกฎหมาย
เดิมซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1972 โดยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ

     1) สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือที่พิจารณาให้ค่าใช้จ่าย ทั้งในการ 
ด�าเนินคดีในศาล และค่าใช้จ่ายในการเตรียมคดีหรือการด�าเนินคดีนอกศาล

     2) การให้ความช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาทนายความในการ 
ด�าเนินคดี โดยไม่จ�ากัดว่าจะเป็นการด�าเนินคดีในศาล หรือการประนีประนอมยอมความนอกศาล ส่วนในคดี
อาญานั้นยังให้ความช่วยเหลือในชั้นสอบสวน หรือการด�าเนินคดีที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ด้านวินัยแก่ผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�าด้วย

    3) การให้ความช่วยเหลือนั้นรวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่จ�าเป็นในคดีด้วย14

        2.3.2 การให้ความช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการละเมดิสทิธมินษุยชนราชอาณาจกัรสวเีดน

      ประเทศสวเีดนมพีระราชบญัญตัสิวัสดกิารสังคมฉบบัปรับปรงุ ค.ศ. 2001 (Social Services 
Act 2001) เป็นกฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมที่ม ี

 14 Kittichet Thanachaichaowaphat, “Providing Legal Assistance for the Public under the Justice Fund,” (Independent 

Study Master of Laws, Major Public Law, School of Law Sukhothai Thammathirat Open University, 2015), 51. [In Thai]
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นวัตกรรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการรับรองการเข้าถึงข้อมูลส�าหรับผู้เสียหาย (Increased  
Information to Crime Victim) การจดัให้มบุีคคลทีค่อยดแูลให้ความช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหาย (Assigned Support 
Person) การจดัตัง้กองทนุช่วยเหลอืเหย่ืออาชญากรรม (Crime Victim Fund) และกระบวนการทีส่ะดวกต่อการ
ขอรบัค่าชดเชย (Simplified Procedures) ซึง่มบีทบาทส�าคญัต่อการก่อต้ังหน่วยงานชดเชยเหยือ่อาชญากรรม 
(Crime Victim Compensation and Support Authority) และแนวทางการปฏบิติังานของหน่วยงานดงักล่าว15

     หน่วยงานช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม หน่วยงานชดเชยเหยือ่อาชญากรรม (Crime Victim 
Compensation and Support Authority - Brottsoffermyn Digheten) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงยติุธรรม
ภายใต้การดแูลของอธบิด ี(Director General) โดยมเีป้าหมายเพือ่ช่วยดแูลบรรเทาทกุข์และความเสยีหายของเหยือ่
อาชญากรรม ซึง่หน่วยงานดงักล่าวมอี�านาจหน้าที ่ดงันี้

     1) การชดเชยค่าเสียหายจากการก่ออาชญากรรม (Criminal Injuries Compensation) 
ในกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยหรอืผูเ้สียหาย ไม่มปีระกนัรองรบั รวมถงึในกรณท่ีีไม่สามารถหาตัวผู้
กระท�าความผดิมาด�าเนนิคดไีด้

       2) การบรหิารจัดการกองทนุช่วยเหลอืเหย่ืออาชญากรรม (Crime Victim Fund) โดยกองทุน
ดังกล่าวให้การสนับสนุนองค์กรอิสระ (NGOs) และหน่วยงานภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อเพ่ือการวิจัยในสาขา 
ทีเ่ก่ียวข้องกับเหยือ่อาชญากรรม

     3) การเป็นศูนย์ (Centre of Competence) ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการรวบรวมเผยแพร่ข้อมูล 
วจิยัเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตั ิ ดแูลเหยือ่ให้กับภาครัฐ องค์กรอสิระและเหยือ่อาชญากรรม ตลอดจนจัดอบรม 
สมัมนาเพือ่พฒันาศกัยภาพการดแูลเหยือ่อาชญากรรม

     4) เป็นหน่วยงานทีต่ดิตามเรยีกเงนิคืนจากผูก้ระท�าผดิ (Using the Right of Recourse)  
โดยในประเทศสวเีดนมรีปูแบบการประสานจากส่วนกลางไปยังระดบัภูมภิาค 22 แห่ง และส่วนท้องถิน่ 290 แห่ง 
โดยระดบัภมูภิาค 20 พืน้ท่ี ดแูลการให้บรกิารเหยือ่ (Victim Service) โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ได้แก่ ศนูย์สขุภาพ 
และสภาพทางจติ (Health Center) และ ศนูย์แพทย์ (Medical Care)

     ส�าหรับท้องถิ่น จะดูแลให้การสนับสนุนองค์กรภาคเอกชน เช่น ศูนย์พักพิงสตรีท่ีตกเป็น 
เหยือ่อาชญากรรม (Victim Support and Women’s Shelters) ศนูย์พกัพงิเดก็ทีต่กเป็นเหยือ่อาชญากรรม 
(Center for Support to Young Victims of Crime) จ�านวน 30 ศนูย์ และมศีนูย์พกัพงิทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของท้องถิน่อกี 41 แห่ง อกีทัง้ยังมภีาคประชาสงัคม (Civil Society) เป็นหน่วยในการช่วยเหลอืสนบัสนนุช่วยเหลือ
เหยือ่ (Victim Support Sweden) อกีด้วย

 2.4 บทวิเคราะห์ข้อเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกรณีการให้การคุ้มครองสิทธิและการให ้
ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กับกฎหมาย 
ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

     ในส่วนการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนัน้ เป็นการให้ความช่วยเหลอื 
ในด้านกฎหมาย โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นท้ังช้ันก่อนฟ้องคดี และในชัน้ประนปีระนอมยอมความซึง่ม ี

 15 Srisombut Chokprajakchat, Crime Victim: Right and Remedies, 96. [In Thai] 
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การให้ความช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่าย ทั้งในการด�าเนินคดีในศาล และค่าใช้จ่ายในการเตรียมคดีหรือการ 
ด�าเนนิคดนีอกศาล รวมถึงมกีารให้ความช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าตอบแทนของผูเ้ชีย่วชาญในคดีด้วย กล่าวคอื
เป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งกระบวนการ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ทางกฎหมายในประเทศไทย คอืพระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 27 ก�าหนดว่า การให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิคด ี ปัญหาทีต้่องพจิารณาคอื การให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 27 นัน้ ถกูก�าหนดให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนนิคดีเพียงเท่าน้ัน หากกรณทีีย่งัไม่เป็นคดทีีข่ึน้สูศ่าลกจ็ะไม่เข้ากบับทบญัญติั
ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ในการ 
ช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี พ.ศ. 2559 ก็มีเพียงการก�าหนดขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ  
และหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการให้ความช่วยเหลอื ไม่ได้ก�าหนดเกีย่วกับการด�าเนนิการทีน่อกเหนือจากการด�าเนนิ
คดใีนศาลแต่อย่างใด16

     การให้ความช่วยเหลอืแก่เหยือ่อาชญากรรมในราชอาณาจกัรสวเีดน มพีระราชบญัญตัสิวสัดกิาร 
สงัคมฉบบัปรบัปรงุ ค.ศ. 2001 (Social Services Act 2001) ซ่ึงการรับรองการเข้าถึงข้อมลูส�าหรับผู้เสยีหาย  
(Increased Information to Crime Victim) การจัดให้มบีคุคลทีค่อยดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย (Assigned 
Support Person) การจดัตัง้กองทุนช่วยเหลอืเหยือ่อาชญากรรม (Crime Victim Fund) และกระบวนการทีส่ะดวก
ต่อการขอรบัค่าชดเชย (Simplified Procedures) ทัง้ยงัมท้ีองถิน่ทีดู่แลให้การสนบัสนุนองค์กรภาคเอกชน เช่น 
ศนูย์พกัพงิสตรท่ีีตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม (Victim Support and Women’s Shelters) ศนูย์พกัพิงเดก็ท่ีตกเป็น
เหยือ่อาชญากรรม (Center for Support to Young Victims of Crime) การชดเชยค่าเสยีหายแก่เหยือ่อาชญากรรม
ภายใต้โครงการรฐั (Criminal Injuries Compensation) เป็นการชดเชยเยยีวยาเหยือ่ทีม่คีวามครอบคลมุซึง่เป็นการ
ให้ความคุม้ครองสทิธิทางสงัคมให้กบัพลเมอืงทกุคน เช่น การชดเชยกรณกีารสญูเสยีรายได้ทกุกรณอีนัเป็นหวัใจของ
ระบบรฐัสวสัดกิาร (Welfare State)  ซ่ึงในประเทศสวเีดนยงัมกีารชดเชยทีเ่ป็นรปูแบบพิเศษของการชดเชยของ 
ผูเ้สยีหายส�าหรบัเดก็ทีพ่บเหน็ความรนุแรงส�าหรับบคุคลทีอ่ยูใ่กล้ชดิหรือมคีวามสัมพันธ์ใกล้ชดิ ซ่ึงประเทศสวเีดน 
น้ีเป็นประเทศที่มีการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้ถูกละเมิดสิทธิที่มีความครอบคลุมในหลายมิติ
มากกว่าการให้ความช่วยเหลอืเป็นตวัเงนิเพยีงอย่างเดยีว รวมถงึมกีารบรูณาการร่วมกนัของหลายหน่วยงานด้วย17

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรปุผล

    จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธิและให้ความช่วยเหลอืประชาชน เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ ผูเ้ขยีนพบประเดน็
ปัญหาทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดงัน้ี

  16 Thayat Supimpanont, “The Legal Problems in the Protection of Right and Legal Assistance Providing to the People under 

the Justice Fund Act B.E. 2558,” 94. [In Thai]

 17 lbid, 99. [In Thai]
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     3.1.1 การให้ความช่วยเหลอืเงินกองทนุยติุธรรม ตามพระราชบัญญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 
กรณีการให้ความช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคด ีจะต้องเป็นกรณทีีเ่ป็นคดคีวามแล้วเท่านัน้ โดยถกูจ�ากดัเฉพาะ
แต่ในกรณีที่เป็นคดีความในแต่ละประเภทตามที่ก�าหนดไว้เท่านั้น ซ่ึงในการด�าเนินคดีในศาลนั้นแม้จะเป็นการ 
ด�าเนนิการในกระบวนการยตุธิรรมแต่กเ็ป็นเพยีงการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมเพยีงด้านหนึง่เท่านัน้ ซึง่ในปัจจบุนั
น้ันมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนการยื่นฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 32) พ.ศ. 256318 พระราชบญัญติัการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงสามารถไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้ทัง้ทางแพ่งและทางอาญา เป็นต้น ซ่ึงหากจะพิจารณาให้ความช่วยเหลอื
เงนิหรือค่าใช้จ่ายในการเป็นคดคีวามนัน้ก็จะท�าให้ความช่วยเหลอืจากกองทนุยติุธรรมไม่ครอบคลมุ หรอืไม่สามารถ
อ�านวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนได้ตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 ได้อย่าง
แท้จริง หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายในสาธารณรัฐฝรัง่เศส จะพบว่า
ประเทศฝร่ังเศสมกีฎหมายทีใ่ห้ความช่วยเหลอืทีพ่จิารณาให้ค่าใช้จ่าย ทัง้ในการด�าเนนิคดใีนศาล และค่าใช้จ่าย 
ในการเตรียมคดีหรือการด�าเนินคดีนอกศาล รวมถึงการการให้ความช่วยเหลือ เป็นการให้ความช่วยเหลือด้าน 
การจดัหาทนายความในการด�าเนนิคดี โดยไม่จ�ากดัว่าจะเป็นการด�าเนนิคดีในศาล หรือการประนปีระนอมยอมความ
นอกศาล ซึง่ครอบคลมุถงึกระบวนการยตุธิรรมในด้านอืน่ ๆ ด้วย

     3.1.2 ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการถูกละเมดิสทิธิมนษุยชน โดยตามวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญติักองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558 แม้จะมี 
การให้ความช่วยเหลอืประชาชนเกีย่วกบัการด�าเนนิคดี การขอปล่อยตัวชัว่คราว การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน และการให้ความช่วยเหลอืกรณกีารถกูละเมดิสทิธมินษุยชนอยูก็่ตาม แต่การให้ความช่วยเหลอืเก่ียวกบั
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการละเมดิสทิธมินษุยชนนัน้ กม็ไิด้มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชดัเจนแต่อย่างใด อย่างไรกด็ี 
การเยยีวยาผูเ้สยีหายหรอืผูเ้ป็นเหยือ่จากอาชญากรรมในประเทศไทยนัน้ มพีระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งจะช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนซ่ึงหมายถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
ทีผู่เ้สยีหายมสีทิธไิด้รบัเพือ่ตอบแทนความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนจากหรือเนือ่งจากมกีารกระท�าความผิดอาญาของผู้อืน่19  
แต่กเ็ป็นการให้ความช่วยเหลอืในเบือ้งต้นเพยีงบางส่วนจากรฐัเท่านัน้ ซึง่ในบางกรณ ีดงันัน้การก�าหนดหลกัเกณฑ์
ที่ชัดเจนย่อมเกิดประโยชน์แก่กลุ ่มผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู ้ได้รับผลกระทบตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการละเมดิสทิธมินุษยชนราชอาณาจกัรสวเีดนนัน้ จะพบว่ามกีารจดัตัง้หน่วยงานรวมถงึกองทนุในการชดเชย 
ค่าเสยีหายจากการก่ออาชญากรรมครอบคลมุถงึการวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัเหยือ่อาชญากรรม รวมถงึยงัมกีาร
มส่ีวนร่วมของท้องถิน่ในการดแูล เช่น ศนูย์พกัพิงสตรีท่ีตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม ศนูย์พักพิงเด็กท่ีตกเป็นเหยือ่
อาชญากรรม ซึง่จะเห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลอือย่างชดัเจนและครอบคลมุในทกุมติิของการเยยีวยาประชาชน
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมิดสทิธมินษุยชน

  18 Act Amendment on the Civil Procedure Code (No. 32) B.E. 2563, Section 3.

 19 Damages for the Injured Person and Compensation and Expenses for the Accused in the Criminal Case Act B.E. 

2544, Section 3.
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      3.1.3 จากการศกึษาพระราชบัญญตักิองทนุยตุธิรรม พ.ศ. 2558 ในการพจิารณามผีลในการอนมุติั
หรือ ไม่อนุมัติหรือยุติการให้ความช่วยเหลือนั้น ถือเป็นค�าส่ังทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธ ิ
ของผู้ขอรับความช่วยเหลือโดยกองทุนยุติธรรมโดยตรง โคยคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ได้ออกระเบียบ 
เพือ่ก�าหนดการทบทวนค�าสัง่ไว้และเมือ่ผลการทบทวนเป็นอย่างใด จงึแจ้งสทิธใิห้ผูข้อรบัความช่วยเหลอืใช้สทิธิ 
ทางศาล เพือ่ยืน่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป ซึง่กองทนุยติุธรรมได้เคยตอบข้อหารอื ตามหนงัสือตอบข้อหารอืถงึ
ยตุธิรรมจงัหวัดสมทุรสาครที ่ยธ 02115/7407 ลงวนัที ่5 กันยายน พ.ศ. 2559 ในกรณท่ีีคณะอนกุรรมการให้ความ
ช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดั มมีตไิม่อนมุตั ิค�าขอรับความช่วยเหลอืเงินกองทนุยตุธิรรม ผู้ขอรบัความช่วยเหลอืสามารถ
ยืน่หนังสอืขอทบทวน ตามระเบยีบคณะกรรมการกองทุนยตุธิรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข ในการ
ช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคดี พ.ศ. 2559 ข้อ 19 หากกรณผีูข้อรบัความช่วยเหลอื ไม่เหน็ด้วยกบัผลการ
พจิารณาของอนกุรรมการหรอืประธาน ให้ยืน่หนงัสอืขอให้ทบทวนผลการพจิารณาต่อคณะอนกุรรมการ หรอืประธาน 
แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและข้อเทจ็จริงภายในก�าหนด 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งผลการพิจารณา  
ดงัน้ัน หากคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดั มมีตไิม่อนมุตัคิ�าขอรบัความช่วยเหลอืเงนิกองทนุ
ยุติธรรม ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ แต่สามารถยื่นหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณา 
ต่อคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดัได้ จงึเหน็ได้ว่าตามพระราชบญัญติักองทนุยติุธรรมไม่ได้มกีาร
ก�าหนดขัน้ตอนการอุทธรณ์ค�าสัง่ทางปกครองไว้โดยเฉพาะ ท้ังน้ีการอทุธรณ์ค�าส่ังทางปกครองน้ันจะมีความรวดเรว็
และยืดหยุ่น เป็นการลดภาระของประชาชนในการฟ้องคดีต่อศาล เนื่องจากเป็นการพิจารณาทบทวนภายใน 
ฝ่ายปกครองได้ทนัท ีอนัเป็นการลดภาระของประชาชนและเกดิความยดืหยุน่ในการให้ความช่วยเหลอืประชาชน

      ปัญหาการไม่ก�าหนดขัน้ตอนการอทุธรณ์ผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืเงนิกองทุนยตุธิรรม
ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือยุติค�าขอรับความช่วยเหลือ  
เหล่านีย่้อมมผีลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือซ่ึงเป็นผลกระทบต่อสิทธขิองผู้ยืน่ค�าขอเป็น 
รายกรณไีป ซึง่ผลการพจิารณาดงักล่าวถอืว่าเป็นค�าส่ังทางปกครองตามพระราชบญัญติัวธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 โดยการอทุธรณ์ค�าสัง่ทางปกครองนัน้ เป็นการให้โอกาสผูอ้ยูใ่นค�าส่ังทางปกครองหรอืคูก่รณีได้โต้แย้ง 
ค�าสัง่หรอืขอให้ผูอ้อกค�าสัง่ทบทวนแก้ไข หรอืเปล่ียนแปลง ยกเลกิ เพกิถอนค�าสัง่ อนัเป็นการคุม้ครองสทิธส่ิวนหนึง่
ของประชาชน รวมถงึเป็นการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนหรอืเสยีหาย โดยการอทุธรณ์ค�าสัง่ทางปกครองนัน้จะมี
ความรวดเรว็และยดืหยุน่ เป็นการลดภาระของประชาชนในการฟ้องคดต่ีอศาล เนือ่งจากท�าการพจิารณาทบทวน
ภายในฝ่ายปกครองได้ทนัที

 3.2 ข้อเสนอแนะ

  เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนและความเสมอภาค และนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุม 
และทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ ในเรื่องการ 
ช่วยเหลือเยียวยาบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลกัควบคมุตรวจสอบความชอบของการกระท�าทางปกครอง และการควบคมุความชอบด้วยกฎหมายของค�าสัง่
ทางปกครอง อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
จึงเห็นควรด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้
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     3.2.1 เห็นควรให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ในเร่ือง 
ของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนนิคดี โดยควรให้การสนบัสนนุความช่วยเหลือจากกองทนุยติุธรรม
ในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการระงับข้อพิพาทโดยทางอื่น หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

     3.2.2 เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ในเรื่อง 
ของการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลมุ เช่น เงนิช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน ในกรณท่ีี
ผูถู้กละเมิดสทิธมินษุยชนถงึแก่ความตาย ในกรณผีูถ้กูละเมดิสทิธมินษุยชนถงึแก่ความตายเป็นหัวหน้าครอบครวั
และมีผู้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู อาจขอรับเงินช่วยเหลือเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือการสงเคราะห์ตามสมควร 
เช่น การให้ทนุการศกึษา หรอื ค่าเสยีหายกรณีท่ีทรัพย์สินเสียหาย ซ่ึงเป็นผลจากการละเมดิสิทธมินษุยชนโดยตรง 
หรือค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ เป็นต้น

     3.3.3 ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ ์
การพิจารณาผลการให้ความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความ 
ช่วยเหลือประจ�าจงัหวดั ในกรณทีีม่คี�าวนิจิฉยัไม่ให้ความช่วยเหลอืเงนิกองทนุยตุธิรรม จงึเหน็ควรเพิม่บทบญัญตัิ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ในพระราชบัญญัติเงินกองทุน
ยตุธิรรม พ.ศ. 2558 ซึง่จะเป็นการลดภาระแก่ประชาชนและเป็นการคุม้ครองสทิธขิองประชาชนในอกีทางหนึง่ด้วย
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลในแง่ของการคุ้มครองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

โดยการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 จากการศึกษาพบว่า แม้ปัจจุบันน้ีประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราช

บญัญตัคุ้ิมครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้มแีนวทางหรอืมาตรการใดทีม่ลีกัษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง

ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ ลบ 

หรอืการให้ความยนิยอมต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะเจาะจงในกรณขีองเด็กแต่อย่างใด และไม่มกีารก�าหนดเกณฑ์อายุ

ที่ชัดเจนส�าหรับเกณฑ์อายุที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก รวมไปถึงไม่มีการก�าหนดมาตรการ 

การลงโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเด็กไปโดยไม่ได ้

รบัอนญุาต จงึเหน็ควรให้มกีารแก้ไขปรบัปรุงแนวทางและมาตรการทีช่ดัเจนว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

ของเด็ก โดยเห็นควรให้ออกมาตรการการลงโทษส�าหรับผู้ท่ีกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายในการเก็บ รวบรวม  

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย; การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล; เด็ก; เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 1 นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย.

 2 Independent Researcher.
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Abstract

 This article aims to study the nature of problems as legal obstacles of personal data 
protection on the internet. The ultimate goal is to provide appropriate recommendations. It is  
a qualitative research.

 Results show there is a specific law on personal data protection entitled the Personal 
Data Protection B.E. 2562 However, this statute does not provide any guideline or specific measures 
to ensure protection of children’s data on the internet. There is no provision on gathering,  
collecting, using and erasing of children’s data. The law does not mention children’s consent 
relating to their personal data. There is not a specific age of protection under the Personal Data 
Protection B.E. 2562 No punishments are provided for violators. Using children’s data without 
permission is not subject to any punishments. As a result, the author recommends more specific 
measures to ensure protection of children’s personal data. There should be punishments violators 
who gathers, collects and uses children’s personal data without permission.

Keywords: Legal Measures; Protection of Personal Data; Children; Internet

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

     ปัจจุบันนีโ้ลกได้มกีารพฒันาไปสูย่คุไร้ขดีจ�ากัดทางด้านเทคโนโลยหีรืออนิเทอร์เนต็ ซ่ึงเทคโนโลย ี
หรืออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้อ�านวยความสะดวกต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะภาครัฐ  
ภาคธรุกจิและประชาชนทัว่ไป3 นอกจากนีม้กีารพฒันาท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่หนัมาตดิต่อสือ่สารกนัผ่านทาง 
ช่องทางอนิเทอร์เนต็มากขึน้ อีกทัง้มกีารใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการพดูคยุ สนทนา หรอืใช้เป็นช่องทางการ
เรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์ปัจจบุนันีท้ีม่กีารแพร่การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  
ทีส่่งผลกระทบต่อระบบการศกึษาเป็นอย่างมาก ซึง่จะเห็นได้ว่าช่องทางออนไลน์นัน้กเ็ป็นอกีหนึง่ช่องทางทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษา แต่กต็ามมาด้วยปัญหาและผลกระทบหลายด้านกบัตัวผู้เรียนและสถาบนัครอบครัวโดยตรง4

      อย่างไรก็ดี แม้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมายแต่ก็สามารถกลายเป็น
ผลร้ายหรือเครื่องมือในการล่วงละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) ได้เช่น
กัน ซ่ึงการละเมิดสิทธิเหล่านี้นั้นถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญประกอบกับปัจจุบันนี้คนออกมาเรียกร้อง 
ความเป็นส่วนตวักนัมากขึน้ และน�ามาซึง่การพพิาทกนัในทางกฎหมายทีม่กีารเรียกร้องค่าเสียหายและคดีอาญา
ที่มีโทษจ�าคุก หรือแม้กระทั่งการด�าเนินการเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในบางประการ ดังนั้น ในเรื่องของ

 3 Rungarun Rungthongkhamkul, “Legal Problems on Breach of Children’s Privacy and Personal Data on the Internet,” 

(Master’s thesis, Faculty of Law, Dhurakij Pundit University, 2015), 1. [In Thai]

 4 Pongtat Vanichanan, “Basic Education in the Era of Covid-19: How to Open and Close Schools,” last modified n.d., 

accessed May 29, 2021, https://www.tdri.or.th/2020/05/basic-education-in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/ [In Thai] 
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การคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือสิทธิส่วนตัวของบุคคลนั้นอาจถือเป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องมีการ
ก�าหนดในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล5 หรือควรก�าหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น และเพื่อไม่ให้น�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง

    จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับเรื่องของสิทธ ิ
ส่วนบคุคลเพราะถอืได้ว่ากฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลถือเป็นกรอบในการคุม้ครองสิทธส่ิวนบคุคลหรือสิทธิ
ในความเป็นส่วนตวัโดยปราศจากการรบกวนจากผูอ้ืน่ และจะต้องไม่ถกูเปิดเผยต่อบคุคลทีส่ามหรอืต่อสาธารณชน
โดยปราศจากการยินยอม แต่หากกล่าวถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้อาจพบ
ปัญหาจากการใช้งานบนส่ืออนิเทอร์เนต็แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คอื การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยไม่รูต้วั หรอืทีเ่รยีกว่า
คุ้กกี้ (Cookies) และเว็บบัก (Web Bug) และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็ยินดีให้ข้อมูลเหล่านั้นเองแต่มีการเก็บรวบรวม
และน�าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม6

      ปัจจุบันนี้เด็ก ๆ ก็สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น  
มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�าคัญพวก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และในกรณีจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ 
หรือชื่อสถาบันการศึกษา ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้โดยตรง จึงจะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการล่อลวงเด็ก 
ไปล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก การก่ออาชญากรรมโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ 
กระท�าความผิด7

    ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายหรือมาตรการการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพิ่มเติมข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยินยอม การใช้ เก็บ รวบรวมข้อมูลของเด็ก หรือรวมไปถึงการลบข้อมูลเหล่านั้น 
ออกมาควบคุมดูแลเด็ก ประเทศไทยจึงมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2 ประเภท คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของเด็กโดยตรง และกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเท่านั้น และมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ที่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป

     โดยในปัจจุบัน กฎหมายของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กมากเท่าทีค่วร ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของความยนิยอม หรอืการเปิดเผยข้อมลู การใช้ จดัเกบ็ข้อมลูส่วนของ
เด็กหรือจะเป็นกรณีของสิทธิต่าง ๆ เพราะเหตุนี้จึงท�าให้เกิดปัญหาตามมาทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ บทนิยาม, 
เกณฑ์อายุของเด็กท่ีควรได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และมาตรการการลงโทษและมาตรการการให้ความยนิยอมของเดก็ในกรณทีีม่กีารน�าข้อมลูส่วนบคุคล
ของเด็กมาใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และไม่ให้มีช่องว่างของกฎหมาย ดังนั้น 
จึงควรที่จะมีการพัฒนากฎหมายหรือเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อส่งผลดีต่อเด็กต่อไป

 5 Vanida Sangsarapun, “Right to Privacy with Legal Protection,” Law for You 12, no. 2 (April-June 2020): 78. [In Thai]

 6 Ibid. 

 7 Phanida Poonsawat, “Legal Protection of the Child’s Personal Information on the Internet,” (Master’s thesis, Faculty 

of Law, National Institute of Development Administration, 2013), 2. [In Thai]
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 1.2 วัตถุประสงค์

      1.2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด ความเป็นมา ความหมายและความส�าคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท�าการเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ

      1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้มีความครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ มุ ่งศึกษาและเน้นวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายฉบับอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ  ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ  
ทางกฎหมายอาญา เปรียบเทียบกับมาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ ของต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายของสหภาพ
ยโุรป ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา และประเทศจนี รวมไปถงึเอกสารต่าง ๆ  และฐานข้อมลูในเวบ็ไซต์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะ โดยอาจรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย วิจัย วารสาร  
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร หนังสือของไทยและต่างประเทศ ค�าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง 
และรวมไปถึงฐานข้อมูลในเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการศึกษาวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมของเด็ก 
ที่ได้เป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท�าการมุ่งเน้นเจาะจงไปท่ีกฎหมายหลักของไทย 
ที่เก่ียวข้องกับเด็ก ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา และประเทศจีน เพื่อน�ามารวบรวมและวิเคราะห์ให้เป็นระบบ พร้อมทั้งหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อ
ไป

 1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

        1.5.1 ท�าให้ทราบถงึวิวัฒนาการ แนวคิด ความเป็นมา ความหมายและความส�าคญัของการคุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

     1.5.2 ท�าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
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ส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และท�าการเปรยีบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ

    1.5.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนอนิเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

    1.5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
ในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็บนอนิเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ของประเทศไทยให้มคีวามครอบคลมุมากยิง่ขึน้

2.  ผลการวจิยั

 2.1 ววัิฒนาการ แนวคดิ ความเป็นมา และความส�าคญัของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็ 
บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

      เดิมกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ถือเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
คุ้มครองเดก็ โดยค�านงึถงึประโยชน์ของเดก็เป็นหลกั นอกจากนีม้กีฎหมายพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารราชการ 
พ.ศ. 2540 ยังถือเป็นกฎหมายที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่าง
กว้างขวางและปัจจุบันมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ถือเป็นกฎหมายที่ให้
ความคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลโดยเฉพาะแต่กไ็ม่ได้กล่าวถงึกรณคีุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็บนสือ่ออนไลน์
หรืออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

      ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของเด็กบนเครอืข่ายอนิเทอเนต็ในประเทศไทย 
ได้มีแนวคดิทีเ่กีย่วข้องและสนบัสนนุประเดน็ในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี้

      1) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นหลักการ 
พื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป8

    2) แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งในด้านสิทธิมนุษยชน  
เนือ่งจากเดก็ถอืเป็นก�าลงัส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาประเทศชาติจึงต้องได้รับสิทธข้ัินพ้ืนฐานและได้รับการคุม้ครอง
เพือ่ไม่ให้ถูกเอารดัเอาเปรยีบจากบคุคลและสงัคม

    3) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ถือเป็นแนวคิดที่โดยธรรมชาติแล้วบุคคลอื่นรวมท้ังสังคม 
ไม่สมควรก้าวล่วงเข้าไปถงึความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของบคุคล ซึง่ได้รบัความคุม้ครองจากกฎหมาย มิให้ผูอ้ืน่ 
มาล่วงเกนิความเป็นส่วนตัว9

 2.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย 

 8 Banjerd Singkaneti, Fundamentals of the Right to Freedom and Human Dignity According to the Constitution 

B.E. 2540, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2020), 42. [In Thai]

 9 Nakorn Serirak, Privacy: Thoughts, Knowledge, Truth and Development on Personal Data Protection in Thailand, 

2nd ed. (Phrea: Pee Press, 2020), 94-95. [In Thai]
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อนิเทอร์เนต็ ได้แก่ (1) พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัฉบบันีเ้ป็นการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการด�าเนนิการต่าง ๆ ของรฐั และคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคล 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัข้อมลูข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน (2) พระราชบญัญตัคุ้ิมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้การปกป้อง
คุม้ครองเดก็ไทยทัง้หมด และไม่ยอมให้มกีารทารุณกรรมเด็ก10 และ (3) พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 เน้นในเรือ่งของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลให้มปีระสิทธิภาพและเพ่ือให้มมีาตรการเยียวยาต่อเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบคุคลจากการถูกละเมดิสิทธใินข้อมูลส่วนบคุคล11

 2.3 กฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

     จากการศึกษาในประเด็นของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ได้แก่

     2.3.1 ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีมกีฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเดก็ (Children’s Privacy  
Protection Act: COPPA)

     2.3.2 สหภาพยุโรป เป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเขต 
สหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR)

     2.3.3 ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Personal Information Protection and Electronic Document Act of 2000: PIPEDA)

     2.3.4 ประเทศจีน ได้มีการออกกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับใหม่ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเด็ก คือ (Provisions on Cyber Protection of  Personal Information of Children: PCPPIC)

 2.4 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     กรณีปัญหานี้ได้น�าหลักกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาท�าการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความส�าคัญของกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะน�าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมถึงการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

       2.4.1 ข้อมลูส่วนบคุคล

      ส�าหรบัปัญหาประการแรก คอื เรือ่งบทนยิาม ในการก�าหนดบทนยิามนัน้เพ่ือให้เกดิความ
ชดัเจนและจ�ากดัความหมายให้เป็นไปตามขอบเขตทีต้่องการ และเพือ่เป็นหลกัประกันสทิธิเสรภีาพของประชาชน
ตามรฐัธรรมนญู ในพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัตินีไ้ด้ให้ความหมายของ 

 10 Aneesahkimeahblog, “Law and Quality Assurance, Child Protection Act B.E. 2546,” last modified October 24, 2017, 

accessed May 18, 2021, https://www.aneesahkimeahblog.wordpress.com/ [In Thai]

 11 Kanatip Thongraweewong, Main Description of Personal Data Protection Law (Bangkok: Forensics, 2021), 39-41. [In Thai]   
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“ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ในมาตรา 612 ซึง่เป็นการกล่าวถงึข้อมลูส่วนบคุคลเป็นลกัษณะทัว่ไป ท�าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายในปัจจบัุนยงัคงมปัีญหาอยูเ่พราะในกรณีของเด็กยงัไม่มคีวามเหมาะสม และครอบคลมุเท่าทีค่วร อกีทัง้ยงั
ระบไุม่ครอบคลมุถงึการเกบ็รวบรวมบนสือ่ออนไลน์ด้วย ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหาในการตคีวามหรอืปัญหาในการ
บงัคับใช้กฎหมายหรอืขาดความชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย

      2.4.2 ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดเกณฑ์อายเุดก็ทีค่วรได้รบัความคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

     กฎหมายพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นการคุ ้มครอง 
ในภาพกว้าง ยังไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็กที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มเีพียงการกล่าวถึงการให้ความยนิยอมกรณีผูเ้ยาว์ทีม่อีายไุม่เกนิ 10 ปีให้ขอความยนิยอมจากผูใ้ช้อ�านาจปกครอง
เท่าน้ัน13 อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็กว่าควรมีอายุเท่าใด และเมื่อมีปัญหา 
ในทางกฎหมายให้ปรับใช้หลักกฎหมายท่ัวไปในเรื่องละเมิด แต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะในกรณีที่เด็กถูกละเมิด 
บนสื่ออินเทอร์เน็ต จึงอาจจะส่งผลท�าให้มีปัญหาตามมา เพราะกฎหมายยังไม่มีแบบแผนหรือเงื่อนไขใดมาให ้
ผู้รวบรวมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

      การไม่มีบทบัญญัติที่ก�าหนดในเรื่องของเกณฑ์อายุของเด็กไว้อาจจะน�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ 
เช่น เดก็ถกูละเมิดข้อมลูส่วนบคุคลหรอืน�าข้อมลูส่วนบคุคลของเด็กทีไ่ด้จากการรวบรวมบนส่ือออนไลน์น�าไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ อาจเกิดอาชญากรรมและน�ามาซ่ึงปัญหาในการตีความทางกฎหมาย ซ่ึงอาจกระทบ 
ไปถึงเงื่อนไขความยินยอมที่กฎหมายมีการก�าหนดไว้ท่ีจะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือเจ้าของข้อมูล 
นอกจากน้ีอาจเป็นอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของเด็กเพราะกฎหมายอาจจะยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงควรมีการก�าหนดเกณฑ์อายุเพื่อเป็นเกณฑ์ในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสม เพราะว่าเกณฑ์อายุ 
ของ “เดก็” ตามกฎหมายหลาย ๆ  ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึง่ถ้าสามารถก�าหนด
เกณฑ์อายขุองเดก็โดยเฉพาะเจาะจงไปในกฎหมายฉบบันี ้จะท�าให้ทราบว่ากฎหมายมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะคุม้ครอง
เด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อายุเท่าใด เพื่อที่จะสามารถน�ากฎหมายมาบังคับใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างเหมาะสม

     2.4.3 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษและมาตรการให้ความยินยอมในกรณีที่มีการน�า 
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กมาใช้

       1) มาตรการการให้ความยินยอม

       ประเทศไทยมีกฎหมายก�าหนดค�านิยามของค�าว่า “เด็ก” ไว้ในพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการให้ค�านิยามค�าว่าเด็กไว้แต่อย่างใด มีเพียงการ
กล่าวถงึเรือ่งความสามารถในมาตรา 19 และมาตรา 20 ทีบ่ญัญติัว่า “ผูเ้ยาว์ย่อมบรรลนุติภิาวะเม่ือท�าการสมรส 

 12 Personal Data Protection Act B.E. 2562, Section 6, Royal Gazette Krisdika Version vol. 136 Section 69 ก (May 27, 

2019): 61. [In Thai]

 13 Personal Data Protection Act B.E. 2562, Section 20, Royal Gazette Krisdika Version vol. 136 Section 69 ก (May 27, 

2019): 61. [In Thai]
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หากการสมรสนั้นได้ท�าตามบทบัญญัติมาตรา 1448” จะเห็นได้ว่ามีการก�าหนดในเรื่องของอายุของเด็ก 
ที่บรรลุนิติภาวะและในเรื่องของความสามารถไว้ หากเด็กมีอายุไม่ถึงตามที่กฎหมายก�าหนดก็มีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน เช่นเดียวกันส�าหรับในพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่หากเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องมีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งได้มีก�าหนด
กรณีนี้ไว้แล้ว แต่ยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่บ้างที่เด็กต้องได้รับความยินยอม และยังไม่มีมาตรการอื่น ๆ  
ที่เข้ามาแก้ไขกับปัญหาที่พบเจอได้ตรงจุด

        ปัจจุบันนี้ยังคงพบปัญหาตามมาว่าการให้ความยินยอมเหล่านี้จะเป็นความยินยอม 
ที่เป็นการหลอกลวงหรือท�าให้ผู้ประมวลผลหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการเข้าใจหลงผิดว่าเป็นการได้รับความยินยอม
จากผูป้กครองทีแ่ท้จรงิโดยตรง หรอืเป็นกรณคีวามยนิยอมทีส่ร้างขึน้มาโดยเดก็อาจเลอืกทีจ่ะโกหกอายเุพ่ือทีจ่ะ
สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง14 หรือเป็นการยินยอมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กจริง ๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหา 
เหล่านีปั้จจบุนักลายเป็นปัญหาท่ีไม่อาจหลีกเลีย่งได้ จงึเห็นควรทีจ่ะมกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนมาให้ชัดเจนว่าเดก็
อายุเท่าไหร่ที่สามารถกระท�าการสิ่งใดได้ หรือควรมีการก�าหนดในเรื่องของขั้นตอนของการให้ความยินยอม 
ที่ยอมรับหรือเป็นแนวทางที่ออกแบบมาให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เป็นแบบแผนที่ชัดเจน  
อย่างกรณีของกระทรวงดิจิทัลที่มีหลักเกณฑ์ในการให้ความยินยอมที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้ หรือกรณีของผู้ปกครองนั้นควรมีเอกสารหรือขั้นตอน
ต่าง ๆ ในส่วนของการให้ความยินยอมและควรมีการก�าหนดขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์ให้มีการ
ก�าหนดให้รูปแบบในการขอความยินยอมหรือภาษาที่ใช้กับผู้เยาว์สามารถจะเข้าใจได้ง่าย ปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ยุคสมัย15 ไม่ตายตัวมากจนเกินไป

       2) ปัญหามาตรการลงโทษ

        ปัญหาในเรื่องของมาตรการการลงโทษ ในกรณีที่มีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 
มาใช้เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาเดก็ถือเป็นวยัท่ีควรได้รับการดแูลใกล้ชดิมากทีส่ดุ และต้องใช้ความระมดัวงัและรอบคอบ
ในการจัดการดูแลและให้ความคุ้มครองเด็ก จะต้องมีความพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นควรมีการก�าหนดโทษ 
ในกรณีที่มีบุคคลใดกระท�าการจัดเก็บข้อมูลหรือน�าข้อมูลของเด็กไปเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ จนท�าให้
เดก็เกดิความเสยีหาย ชือ่เสยีง หรอืเกยีรตคิณุหรือสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ  ของเดก็ หากไม่มกีารก�าหนดโทษทีเ่ป็นการ
เฉพาะเจาะจงหรือโทษที่กล่าวถึงผู้ท่ีได้น�าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
เช่น ในเมือ่ไม่มีโทษกล่าวถงึโดยตรงกอ็าจจะมีผูร้วบรวมข้อมลูเอาข้อมลูของเด็กไปใช้ในทางทีม่ชิอบได้ และหาก
โทษนั้นไม่หนักพอ จะเป็นการห้ามไม่ให้กระท�าการก็อาจจะท�าให้ผู้รวบรวมข้อมูลหรือเว็บไซต์ลงมือท�าความผิด
เหล่านี้ได้เพราะเหตุบทลงโทษไม่หนักพอที่จะเป็นการห้ามปรามไม่ให้กระท�าผิด

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    จากการศึกษาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก และการบังคับใช้กฎหมาย  
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ส�าหรับประเทศไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 14 Thongchai Winichakul, Privacy: Thoughts, Knowledge, Truth and Development on Personal Data Protection in Thailand 
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ออกมาเพือ่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลโดยเฉพาะแล้ว แต่ยงัขาดกฎหมายในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็ 
ซึง่เดก็หากถกูกระท�าละเมดิข้อมลูส่วนบคุคลหรือมกีารละเมดิสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตัว เด็กถอืได้ว่าเป็นผู้ทีไ่ด้
รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ควรมีกฎหมายออกมาป้องกันและคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้กฎหมาย
ที่มีอยู่นั้นยังขาดมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจาก 
ผูป้กครอง และควรมบีทบญัญตัหิรือมกีารก�าหนดโทษทีช่ดัเจนเพ่ือคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อไป

 3.2 ข้อเสนอแนะ

      3.2.1 เหน็ควรให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิความหมายของค�าว่า “ข้อมูลส่วนบคุคล” ในพระราช
บญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ให้มคีวามหมายครอบคลุมถึงกรณขีองเด็ก และควรมกีารเจาะจงข้อมลู
ทีก่ล่าวถงึข้อมลูส่วนบคุคลมากยิง่ข้ึน

      3.2.2 ในการก�าหนดเกณฑ์อายุของเดก็เพือ่ทีจ่ะครอบคลุมในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของเด็ก 
ส�าหรบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่มกีารก�าหนดเกณฑ์อายทุีช่ดัเจนกอ็าจจะต้องน�า
กฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติและอาจเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมาย

      ดงันัน้เห็นควรให้มกีารก�าหนดเกณฑ์อายขุองเด็กเพือ่ท่ีจะเป็นกรอบในการป้องกนัการละเมดิ
และเป็นการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็ ซ่ึงเกณฑ์อายทุีผู่เ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าควรก�าหนดไว้ทีอ่ายตุ�า่กว่า 15 ปี
ควรท่ีจะได้รับความคุม้ครอง เนือ่งจากเดก็ทีมี่อาย ุ15 ปีข้ึนไปนัน้ถอืว่าเป็นวยัท่ีก�าลงัเข้าสูว่ยัรุ่นมคีวามอ่าน รู ้ คิด 
เป็นวัยเริ่มจะเข้าสังคม มีการรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้น อีกทั้งตามกฎหมายของไทยก็มีการก�าหนดเกณฑ์อายุเด็ก 
ที ่ 15 ปีสามารถกระท�าการต่าง ๆ ได้ เช่น ในเรือ่งท�าบตัรประชาชนหากย้อนกลับไปก่อนมกีารแก้ไขกฎหมาย  
เดก็ท่ีสามารถท�าบตัรประชาชนได้คืออาย ุ15 ปี ก่อนปรบัลดมาทีอ่าย ุ7 ปี หรอืจะกรณทีีเ่ดก็อาย ุ15 ปีสามารถ 
ที่จะท�าพินัยกรรมได้ด้วยตนเอง ผู้เขียนจึงคิดเห็นว่าควรมีการก�าหนดเกณฑ์อายุของเด็ก คือ ต�่ากว่า 15 ปี  
เพือ่ประโยชน์ต่อการบงัคับใช้

      3.2.3 ปัญหามาตรการของการลงโทษและมาตรการให้ความยินยอมในกรณีที่มีการน�าข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเด็กมาใช้ ได้แก่

         1) ในเรื่องของความยินยอมนั้น ถือเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการป้องกัน
สิทธิของเด็กตามหลักสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการที่เด็กยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนด โดยความช่วยเหลือในการป้องกันเหตุต่าง ๆ จากรัฐและผู้ปกครองโดยผู้ปกครอง 
คอยให้ความคุม้ครองเดก็โดยการให้ความส�าคญัเรือ่งความยนิยอม และรฐัทีค่อยช่วยเหลอืและสร้างแนวทางแก้ไข
หรอืกฎหมายทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกนัปัญหาเหล่านี ้ควรมมีาตรการ ข้ันตอน หรือเอกสารต่าง ๆ  
ทีอ่อกมาก�าหนดในเร่ืองของความยนิยอมของผูป้กครองในเรือ่งของข้อมลูส่วนบุคคลของเดก็ให้ชดัเจน เพือ่ก�าหนด
ขอบเขตของผู้ปกครองและขอบเขตความสามารถในการกระท�าของตัวเด็กเอง
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     2) ประเทศไทยควรมีการก�าหนดกฎหมายเพ่ิมเติมให้มีการก�าหนดฐานความผิด 
และบทก�าหนดโทษที่เหมาะสมส�าหรับกรณีการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยก�าหนดให้ชัดเจนถึงการกระท�าความผิดและบทลงโทษที่เหมาะสมซ่ึงควรมีการเจาะจงโทษชัดเจนและ 
ครอบคลุมเพียงพอ

   จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมโทษปรับทางปกครองในมาตรา 83/1 โดยมีการก�าหนดให้  
“ผู้ควบคุมข้อมูลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก  
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดต่อเด็กหรือแสวงหาประโยชน์ 
อันมิชอบ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท” โทษปรับนี้ส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในกรณีที่ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกฎหมายของต่างประเทศ 
ที่ได้มีการก�าหนดโทษปรับให้มีจ�านวนเงินที่สูงต่อการกระท�าความผิดแต่ละคร้ังหรือหากท�าการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็ก และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องระวางโทษปรับในทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 
เช่นเดียวกับมาตรา 83 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศ

 จากการศึกษาพบว่า แต่ละประเทศต่างมีอำานาจอธิปไตยและใช้เฉพาะในอาณาเขตของตนเท่านั้น  

เช่น การลกัลอบตดัไม้ในประเทศไทยอาจเป็นความผดิในประเทศไทย แต่การลกัลอบตดัไม้ทีก่ระทำาในประเทศไทย

อาจไม่ใช่ความผิดอาญาในประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ยังยาก 

ที่จะดำาเนินการจับกุมได้เนื่องจากผู้กระทำาความผิดสามารถเดินทางข้ามพรมแดนกันได้โดยเสรี จึงเสนอว่าเห็น

ควรมคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศในด้านกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและมาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสม

เพือ่คุม้ครองป่าข้ามพรมแดนทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ค�าส�าคัญ: กระบวนการยุติธรรมทางอาญา; การคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน; ประเทศไทย; ประเทศเมียนมา;  

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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Abstract

 This article aims to study the problems of law relating to criminal justice on cross-border 

forest protection in Thailand, Myanmar and Lao PDR: Recommendations and Solutions to ensure 

cross-border forest protection in the three neighboring countries.

 Results show that each country enjoys its’ own sovereignty governing its respective 

territory. For example, deforestation in Thailand constitutes a criminal offence leading to  

punishments in Thailand only. On the other hand, deforestation in Thailand does not constitute 

a criminal offence in Myanmar and Lao jurisdictions. The problem is even worsened with the 

fact that deforestation offenders can travel cross-border freely. To arrest a cross-border  

deforestation offender is a very difficult task. The author recommends there should be  

cooperation in criminal justice systems of the three neighboring countries. There should also 

be appropriate legal measures to ensure maximum cross-border forest protection in Thailand,  

Myanmar and Lao PDR.

Keywords: Criminal Justice System; Cross-Border Forest Protection; Thailand; Myanmar; Lao PDR

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

     การกระทำาความผิดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ (Wildlife and Forest Crime) ยังคง
เป็นปัจจัยสำาคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน5 เช่น การลักลอบตัดไม้และการค้าไม้และ 
ค้าสตัว์ป่าทีผ่ดิกฎหมาย รวมถงึการคอรปัชัน่โดยอาศยัช่องว่างของกฎหมายในการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง  
และนายทุนต่างชาติ ทำาให้การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทำาความผิดเป็นไปได้ยาก 
และมีผลต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศ ดังนี้

      1.1.1 สภาพปัญหาของประเทศไทย

      ปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องเรื่องการจับกุมและตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมาย  
เนื่องจากการลักลอบตัดและค้าไม้ในคดีรายใหญ่โดยเฉพาะไม้พะยูงมีความซับซ้อนเกินความสามารถของ 
เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ท่ีทีจ่ะดำาเนนิการได้ซึง่ดำาเนนิการเป็นขบวนการและเก่ียวข้องกบัผูม้อีทิธพิลในระดบัต่าง ๆ  ทำาให้
การจบักมุผูก้ระทำาความผดิและการขยายผลถงึกลุม่นายทนุเป็นไปด้วยความยากลำาบาก6 อกีทัง้การรบิทรัพย์ทีใ่ช้
ในการกระทำาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ เช่น ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล  

 5 Grant Pink and Rob White, “Environmental Crime and Collaborative State Intervention,” last modified January 23, 2016, 

accessed August 12, 2021, https://www.link.springer.com/book/10.1007/978-1-137-56257-9/

 6 Ministry of Natural Resources and Environment, “Memo no.0904.303/64 on the Measures to Prevention and Solve 

the Problem of Corruption the Illegal Timber and Rosewood Trade,” January 9, 2015. [In Thai]
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หรืออุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการกระทำาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำาความผิดนั้นมีข้อสงสัย
ว่ายังคงริบไม่ได้และพนักงานอัยการไม่ขอให้ศาลริบเนื่องจากปรากฏว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของผู้กระทำาความผิด 
แต่เป็นทรัพย์ที่มาจากการให้ยืม เช่า หรือเช่าซ้ือ โดยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ท่ีแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยใน 
การกระทำาความผิด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ 
นอกจากนี้ยังมีการสวมสิทธิไม้ที่ถูกลักลอบตัดจากป่าสงวนแห่งชาติของไทยว่าเป็นไม้จากประเทศเมียนมา 
ในลักษณะสวมตอไม้7 และการลักลอบล่าสัตว์ในบริเวณพ้ืนที่ป่าที่มีพรมแดนเชื่อมกับประเทศไทยแล้วหลบหนี
ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทางธรรมชาติทำาให้การติดตามนำาตัวผู้กระทำาความผิดเป็นไปได้ยาก8

      1.1.2 สภาพปัญหาของประเทศเมียนมา

      ระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต้องเผชิญกับ 
แรงกดดันจากภาครัฐและการเมืองในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นกลไกที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะนำามาใช้
เพื่อแทรกแซงในทางปฏิบัติจึงถูกจำากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางการเมืองซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมาก  
โดยมีการกล่าวหาอย่างต่อเนื่องถึงการคอร์รัปชั่นและคุ้มครองการตัดไม้โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากบุคคล 
ผู้ได้ประโยชน์ ผู้นำาทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง9 แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เข้มงวดและชัดเจนในการลงโทษ
ผู้กระทำาผิด แต่การดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดกลับสวนทางกับกระบวนการทางกฎหมาย โดยมีเพียงร้อยละ 1 
เท่านั้นของผู้ถูกจับกุมในคดีป่าไม้ที่เป็นชาวต่างชาติส่วนอีกร้อยละ 99 เป็นชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่า 
มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่มีส่วนร่วมในการค้าไม้และผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมากกว่าขบวนการ
ค้าไม้ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การสอบสวนและดำาเนินคดีสำาคัญ ๆ เกี่ยวกับคดีป่าไม้และสัตว์ป่า 
ยงัไม่ถอืว่าเป็นสิง่ทีร่ฐับาลเมยีนมาให้ความสำาคญัเป็นลำาดับแรก ประกอบกบัมกีารใช้ความรุนแรงและการทจุรติ 
ในวงกว้างเพือ่ปกป้องผลประโยชน์และอำานวยความสะดวกในกจิกรรมต่าง ๆ  รวมถึงความสัมพันธ์ของระดับชัน้และ 
เครือข่ายในองค์กรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และมองว่าการค้าไม้โดยผิดกฎหมายยังไม่เข้าข่ายในลักษณะ 
ที่เป็นองค์กรอาชญากรรมซึ่งมุมมองนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปในระบบยุติธรรมทางอาญา10

      1.1.3 สภาพปัญหาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

      รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ความสำาคัญต่อการป้องกัน 
และปราบปรามกิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและป่าไม้ โดยดำาเนินการ
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อทำาหน้าที่สอดส่องดูแลพื้นที่ป่า และสร้างเครือข่าย 

 7 Assawin Pinitwong, “Illegally Cut Teak Seizes in Mae Sot,” General Column, Bangkok Post, May 20, 2020, accessed August 12, 

2021, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1921308/illegally-cut-teak-seized-in-mae-sot/ [In Thai]

 8 Piyarat Chongcharoen, “Arrested Karen Hunter is Not KNU Soldier,” General Column, Bangkok Post, May 24, 2019, 

accesses August 12, 2021, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1683324/arrested-karen-hunter-is-not-knu-soldier/ [In Thai] 

 9 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Criminal Justice Response to Wildlife and Forest Crime in Myanmar,” 

last modified May 13, 2015, accessed August 12, 2021, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/

wildlife/Myanmar_Illicit_Timber_Trade_Report_15.pdf/

 10 Prem Mahadeven, Myanmar’s Illicit Timber (Research Report) (Nay Pyi Taw: Againt Transnation Organized Crime, 2021), 10.
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แต่ความร่วมมอืนีก้ไ็ม่ได้สะท้อนให้เหน็ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้ในการแก้ไขปัญหา 
การลักลอบทำากิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย11 เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีหน้าที่ 
ปัญหา และอปุสรรคในการดำาเนนิงานทัง้ในส่วนท่ีเหมอืนกนัและต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อประสิทธภิาพของการนำาตวั 
ผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า12  
ในทางปฏิบัติมักมีการลงโทษทางปกครองมากกว่าที่จะโอนคดีไปให้พนักงานอัยการโดยขึ้นอยู่กับเหตุผล 
ทางคดีและความรุนแรงของความผิดที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือความสำานึกผิดของผู้กระทำาผิด การโอนคด ี
ไปยังพนักงานอัยการในระดับตำ่าอาจบ่งบอกถึงวัฒนธรรมการเร่งให้จบเรื่องมากกว่าการสอบสวนให้ครบถ้วน 
และครอบคลมุเพือ่นำาตวัผูก้ระทำาผดิมาลงโทษซึง่มเีพียง 1.4 เปอร์เซน็ต์ ในคดเีกีย่วกบัการตดัไม้โดยผดิกฎหมาย 
การบุกรุกที่ดินป่า การลักลอบนำาเข้าไม้และสัตว์ป่า และการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ที่เข้าสู่กระบวนการ 
ดำาเนนิคดซีึง่ถอืว่าน้อยมาก13 ส่วนสำานกังานตำารวจด้านสิง่แวดล้อม (The Environmental Police Department: 
EnPD) มีอปุกรณ์และจำานวนบคุลากรไม่เพยีงพอเม่ือเทยีบกบัหน่วยงานกำากบัดแูลอืน่ และขาดประสบการเกีย่วกบั
วธิกีารสบืสวน และสำานกังานอยัการไม่มหีน่วยงานเฉพาะสำาหรับการกำากบัดูแลคดีอาชญากรรมด้านส่ิงแวดล้อม
และทรพัยากรธรรมชาต ิและขาดแคลนบคุคลผู้มทัีกษะและความสามารถทางเทคนคิซ่ึงยงัคงเป็นอปุสรรคสำาคญั
ในการดำาเนินคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1.2 วัตถุประสงค์

    1.2.1 ศึกษาปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการคุ้มครองป่า 
ข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    1.2.2 ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ประเทศเมียนมา  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน

    1.2.3 ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางสร้างความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการคุ้มครองป่า 
ข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนธิสัญญาความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญา การกระทำาความผิดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ ใช้วิธีการดำาเนินการวิจัยจากการค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษากฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  ของประเทศทีมี่ผนืป่าเชือ่มตดิกบัประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศเมยีนมา 

 11 United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), Criminal Justice Response to Wildlife and Forest Crime in Lao PDR 

(Report Research) (USA: United Nations Office on Drug and Crime, 2014), 13.

 12 Department of Forest Inspection, “The Forest Resources Inspection Strategy Action Plan,” February 18, 2013.

 13  United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), Criminal Justice Response to Wildlife and Forest Crime in Lao PDR 

(Report Research) (USA: United Nations Office on Drug and Crime, 2014), 13.
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และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนอนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการหาแนวทางสร้างความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือคุ ้มครองป่าข้ามพรมแดน 
ของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1.5.1 ทราบถึงปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการคุ้มครองป่า 
ข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    1.5.2 ทราบถงึแนวทางปรบัปรงุกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทย ประเทศเมยีนมา 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน

    1.5.3 ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการสร้างความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาต่อการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2. ผลการวิจัย

 2.1 ค�านิยามป่าข้ามพรมแดนและการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน

    “ป่าข ้ามพรมแดน” หมายถึง ผืนป่าที่มีอาณาเขตครอบคลุมและเชื่อมโยงกันในพื้นที ่
หลายประเทศ ความสมบูรณ์ของป่าย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์และพืชที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
ในระยะใกล้และต่างพื้นท่ีในระยะไกลโดยการเดินทางข้ามถิ่นและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ 
หากป่าในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในผืนป่าเดียวกันถูกทำาลายย่อมกระทบต่อระบบนิเวศของผืนป่านั้นท้ังหมด 
และย่อมกระทบถึงพืน้ท่ีอืน่ท่ีไม่ใช่ผนืป่าด้วยเช่นกนั14 ทำาให้ “การคุม้ครองป่าข้ามพรมแดน” จงึไม่จำากดัไว้เฉพาะ
ป่าตามแนวรอยต่อชายแดนเท่านั้น แต่หมายความถึงการคุ้มครองพื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อกันทั้งผืน ซ่ึงการคุ้มครอง
ป่าภายใต้อำานาจอธิปไตยของรัฐหนึ่งเพียงรัฐเดียวไม่สามารถรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของทั้ง 
ผืนป่าที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีหลายประเทศได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศโดย
ใช้วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพตามกฎหมายหรอืวธิอีืน่ ๆ  รวมถงึการกำาหนดนโยบายในการคุม้ครองป่าข้ามพรมแดน 
ร่วมกัน ภายใต้หลักการจัดการทรัพยากรร่วมที่มีการติดตามควบคุมดูแลและตรวจสอบ (Monitoring) ตลอดจน
มีบทลงโทษที่เหมาะสมเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ15 ซึ่งเป็นกลไกที่อาจก่อให้เกิดผลในการคุ้มครองระบบนิเวศ
ของป่าข้ามพรมแดน และยังคงไว้ซึ่งการจัดการป่าไม้ภายใต้อำานาจอธิปไตยของตน

 14 Alfons Ullenberg, “Evaluating Cross-Border Natural Resource Management Project,” last modified May 10, 2018, 

accessed May 17, 2021, https://www.edoc.huberlin.de/bitstream/handle/18452/3858/259.pdf?sequence=1/

 15 Elinor Ostrom, Governing the Common: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999), 90.
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 2.2 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ประเทศเมียนมา  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อคุ้มครองป่าข้ามพรมแดน

      2.2.1 แนวทางปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

      ควรมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำาผิดซำ้าอย่างจริงจัง 
และเคร่งครัดโดยเฉพาะการริบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยานพาหนะท่ีใช้ในการกระทำาความผิดของขบวนการ 
ลักลอบตัดและค้าไม้ โดยในขั้นตอนการสอบสวนและทำาสำานวนคดีพนักงานสอบสวนยังไม่ควรเสนอความเห็น
สั่งคืนอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำาความผิดก่อนท่ีจะมีการพิจารณาตัดสินในชั้นศาล16

และบังคับใช้มาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจยึด 
บรรดาเครือ่งมอื เคร่ืองใช้ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ  ทีบ่คุคลได้ใช้ หรือมเีหตุอันควรสงสยั
ว่าได้ใช้ในการกระทำาความผดิหรอืเป็นอปุกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำาความผิดไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณา
คดไีด้ จนกว่าพนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถงึทีสุ่ด ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำาความผดิ
หรอืของผูมี้เหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นผู้กระทำาความผดิหรอืไม่ ตลอดจนควรมกีลไกสนบัสนนุการดำาเนนิกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในคดีเกี่ยวกับป่าไม้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

      1) ร่างกฎหมายพิเศษให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
อาชญากรรมข้ามชาต ิการค้าสตัว์ป่าและการค้าไม้ทีผิ่ดกฎหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในอนสัุญญาโดยเฉพาะอย่างยิง่
ให้รวมการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ในขอบเขตของอาชญากรรมร้ายแรง

        2) ประสานขอให้จับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงจัดทำาผังเครือข่ายขบวนการค้าไม้ผิด 
กฎหมายให้เชื่อมโยงทั้งในระดับพื้นที่ และเครือข่ายข้ามชาติและทำาการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำา 
ความผิดในลักษณะเพื่อการค้าทุกราย17

      2.2.2 แนวทางปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศเมียนมา

       ด้วยข้อจำากัดด้านทรัพยากรทำาให้ในหลายพื้นที่ที่มีการแสวงหาประโยชน์จากอาชญากรรม 
ต่อสัตว์ป่าและป่าไม้โดยผิดกฎหมายนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีกรมป่าไม้อยู่ในพ้ืนที่ทำาให้ผู้กระทำาความผิดในระดับ 
ชาวบ้านที่ถูกว่าจ้างสามารถทำากิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำาเนินคดี จึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรแก่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมป่าไม้เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า
และป่าไม้18 ย่ิงไปกว่านั้นกรอบกฎหมายท่ีใช้บังคับสำาหรับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ 
ต้องมคีวามเข้มแข็งโดยยดึหลกัท่ีได้ให้สตัยาบันแก่อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาตอินัเป็นสิง่จำาเป็นทีเ่จ้าหน้าทีร่ะดบัสงูและสำานกังานอยัการสูงสุดต้องให้ความสำาคญัในการเสนอกฎหมาย

 16 Ministry of Natural Resources and Environment, “Memo no.0904.303/64 on the Measures to Prevention and Solve 

the Problem of Corruption the Illegal Timber and Rosewood Trade,” January 9, 2015. [In Thai]

 17 Center Crime Planning Division Office of the Commissioner General Royal Thai Police, “Memo no.007.23/2224 on the 

Plan to Preventing and Suppression the Illegal Timber and Deforestation,” December 7, 2020. [In Thai]

 18 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Criminal Justice Response to Wildlife and Forest Crime in Myanmar:  

A Rapid Assessment (Research Report) (USA: United Nation, 2015), 13.
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ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญาในภูมิภาคอาเซียน และกำาหนดให้ความผิด 
ค้าสัตว์ป่าและการค้าไม้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิดอาชญากรรมมูลฐาน และควรมีกลไกสนับสนุน 
การดำาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีเกี่ยวกับป่าไม้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

      1) ปรับปรุงกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ได้ให้สัตยาบัน 
ต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานระดับภูมิภาคเพ่ือต่อสู้กับอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า
และป่าไม้

      2) ทบทวนบทลงโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับการค้าไม้ การค้าสัตว์ป่า และอาชญากรรม 
ต่อสัตว์ป่าและป่าไม้รวมถึงบทลงโทษ เพื่อให้แน่ใจว่าบทลงโทษทางกฎหมายได้สะท้อนถึงความรุนแรง 
ของอาชญากรรมและกฎหมายท่ีใช้บังคับต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคเป็นอย่างน้อย  
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ประเทศเมียนมาเป็นที่ปลอดภัยสำาหรับการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้โดยผิดกฎหมาย

      3) ส่งเสริมการควบคุมชายแดนและเพิ่มขีดความสามารถของความร่วมมือข้ามพรมแดน 
กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสำานักงานชายแดนที่มีอยู่

        2.2.3 แนวทางปรบัปรุงกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาด้านป่าไม้ของสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

     การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 
ยังคงเป็นเป้าหมายของรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ซ่ึงต่อไปนี้ขอกล่าวว่า สปป.ลาว)  
ในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทำาความผดิอาชญากรรมต่อสตัว์ป่าและป่าไม้ โดยจำาเป็นต้องทบทวนบทบาท
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้และการทำาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเฉพาะการประสานงานและมุ่งเน้นการสืบสวนให้มากขึ้น การแบ่งปันข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพ การดำาเนินการเชิงรุกโดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ไม่เพียงมีเฉพาะ 
ในสปป.ลาวเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน19 ประกอบกับมีกลไก
สนับสนุนระบบยุติธรรมเพื่อสร้างการทำางานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิผลดังนี้

      1) ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติพิเศษท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
เก่ียวกับการจัดการพื้นท่ีสีเทาท่ีเกี่ยวกับความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบุชนิดพันธุ์พืช พันธุ์ไม ้
และสัตว์ป่าที่ควรได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษอย่างชัดเจน

      2) จัดตั้งคณะทำางานด้านการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า 
และป่าไม้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งสำานักงานอัยการ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการกำาหนดเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการซื้อขายไม้และสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในระดับสูง 
และในลักษณะที่มีความสำาคัญเชิงสัญลักษณ์20

 19 World Wildlife Found, “Development Agencies Advance Efforts to Tackle Wildlife Crime in Asia,” September 28, 2021.

 20 Department of Forestry, “Forestry Strategy to the Year 2020 of the Lao PDR,” June 12, 2005.



หน้า 70 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564  (vol. 9 no. 2 July - December 2021)       

           3) พิจารณาร่างกฎหมายพิเศษให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาต ิการค้าสตัว์ป่าและการค้าไม้ทีผิ่ดกฎหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในอนสัุญญาโดยเฉพาะอย่างยิง่
ให้รวมการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ในขอบเขตของอาชญากรรมร้ายแรง

       4) พัฒนาความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า
และค้าไม้ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคให้มากข้ึนโดยคำานึงถึงการวางกรอบกฎหมายที่จะใช้สำาหรับการสร้าง
ความร่วมมือทางศาลข้ามพรมแดน จัดตั้งระบบข่าวกรองที่สามารถเข้าถึงและมีการปรับปรุงตลอดเวลา 
โดยหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหา สอบสวน และจับกุม การค้าไม้หรือสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

      อย่างไรก็ตาม ในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนนั้นนอกจากมีการปรับปรุงการบังคับใช ้
กฎหมายภายในประเทศแล้วยงัจำาเป็นต้องสร้างความร่วมมอืในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาระหว่างประเทศ
เพือ่ป้องกนัและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมต่อสตัว์ป่าและป่าไม้อนัจะนำาไปสูก่ารคุม้ครองป่าข้ามพรมแดน
ของทั้งสามประเทศ

 2.3 แนวทางสร้างความร่วมมอืในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาต่อการคุม้ครองป่าข้ามพรมแดน
ของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    ปัจจุบันยังไม่มีอนุสัญญา สนธิสัญญาระดับภูมิภาค หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำาหนด
เรื่องการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนไว้เป็นการเฉพาะ แต่การไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ได้กีดกัน 
ความเป็นไปได้ที่รัฐจะให้ความร่วมมือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสืบสวน สอบสวน  
และดำาเนินคดีอาญาเก่ียวกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่ละประเทศต่างมี
บทบญัญตัทิีค่ล้ายคลงึกนัในการสบืสวนและมอีงค์กรท่ีทำาหน้าท่ีในกระบวนการยติุธรรมท่ีคล้ายคลึงกนัย่อมทำาให้
ความร่วมมอืในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญามปีระสทิธิภาพมากขึน้ แต่ท้ังนีต้้องสร้างบรรทดัฐานของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมต่อการค้าสัตว์ป่าและการค้าไม้ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายป่าไม้ กฎหมาย
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กฎหมายการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนบญัญติัอืน่ ๆ  เช่น กฎหมายศลุกากร 
ระเบียบต่าง ๆ  ของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ให้อยู่ในกรอบมาตรการของกฎหมายเดียวกัน
อย่างเพียงพอ เพื่อลดแรงจูงใจมิให้มีการกระทำาผิดในประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นซึ่งไม่มีกระบวนการ
สอบสวนและการดำาเนินคดี หรือมีกระบวนการดังกล่าวแต่มีบทลงโทษที่ตำ่ามาก

     ดังน้ันจึงควรสร้างความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาชญากรรมต่อการค้าสัตว์ป่าและการค้า 
ไม้ ตลอดจนมาตรการลงโทษให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (1) และ สร้างความช่วยเหลอืร่วมกนัในเรือ่งอาชญากรรม
ต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ของทั้งสามประเทศ (2)

      2.3.1 การสร้างความตกลงเกี่ยวกับการก�าหนดโทษร่วมกัน

      ความท้าทายของการสร้างจุดยืนของกฎหมายร่วมกันของทั้งสามประเทศในการต่อต้าน 
อาชญากรรมต่อสตัว์ป่าและป่าไม้ทีจ่ะส่งผลต่อการคุม้ครองป่าข้ามพรมแดนในอนาคต คอืบางประเทศมกีฎหมาย
กำาหนดบทลงโทษทางอาญาแต่บางประเทศไม่ได้มกีฎหมายกำาหนดโทษทางอาญาไว้ ตวัอย่างเช่น ความผดิทีต้่อง
รับโทษทางอาญาตามกฎหมายภายในของทั้งสามประเทศ ได้แก่ การกระทำาผิดกฎหมายเก่ียวกับการลักลอบ 
ค้าสตัว์ป่ารวมถงึพชืและอนพุนัธ์ของสตัว์ป่าทีม่รีายชือ่อยูใ่นอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนดิสตัว์ 
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ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพนัธุ ์(CITES) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย21 ซึง่เป็นความผดิทีต้่องรบัโทษทางอาญาเช่นเดยีวกัน
ก็สามารถขอความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องอาญาเพื่อประโยชน์
แห่งการสบืสวน ฟ้องร้อง หรอืลงโทษผู้กระทำาผดิได้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ในสนธิสญัญาว่าด้วยความช่วยเหลือ 
ซึง่กนัและกนัในเรือ่งอาญาในภมูภิาคอาเซียนท่ียดึหลักว่าพฤติการณ์น้ันต้องเป็นความผิดสองรัฐในทำานองเดียวกนั22 

ประกอบกับหลักความรับผิดของรัฐ (Double Criminality) ซ่ึงมีหลักการว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทางอาญาจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อการกระทำาความผิดมูลฐานที่ร ้องขอความช่วยเหลือนั้นเป็นความผิด 
ตามกฎหมายในประเทศผู้รับคำาร้องขอด้วย

       ส่วนความผิดที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศบัญญัติการกำาหนดโทษไว้ต่างกัน ได้แก่ 
การกำาหนดให้การค้าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งมีโทษจำาคุกสูงสุดสี่ปีหรือมากกว่านั้น ซึ่งประเทศไทย
มีกฎหมายภายในกำาหนดไว้แล้ว แต่ประเทศเมียนมา และสปป.ลาวไม่ได้กำาหนดโทษให้การค้าสัตว์ป่า 
เป็นอาชญากรรมร้ายแรง23 การค้าสตัว์ป่าทีม่ใิช่สตัว์พืน้เมอืงแต่ได้รบัการคุม้ครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  
ที่มีกฎหมายภายในรับรองได้แก่ ประเทศไทยและสปป.ลาว ยกเว้นประเทศเมียนมา ดังนั้นหากแต่ละประเทศ 
ต่างมีการกำาหนดโทษร้ายแรงไม่เท่ากนักอ็าจเป็นประเดน็ทีจ่ะพิจารณาปฏเิสธไม่ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน
ในเรื่องอาญาได้ ดังเช่นกรณีออสเตรเลียเคยปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในความผิดที่ประเทศไทย 
ยังมีการกำาหนดโทษประหารแต่ในออสเตรเลียไม่ได้มีโทษประหาร ทำาให้การกำาหนดโทษประหารชีวิต 
ตามกฎหมายไทยก็อาจเป็นอุปสรรคในการร้องขอรับความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางคดีอาญาได้ 24  
ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน

      2.3.2 การสร้างความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญา

        ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญา (Treaty on Mutual  
Legal Assistance in Criminal Matters: MLAT) ที่ประเทศไทยได้ลงนามเช่นเดียวกับประเทศเมียนมา และ  
สปป.ลาว25 ในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองอาญา โดยขอบเขตความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่อง
อาญา คือ รัฐภาคจีะต้องปฏบัิตติามสนธสิญัญานีแ้ละอยูภ่ายใต้กฎหมายภายในประเทศของตน และให้มาตรการ 
ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในเรื่องอาญาด้วยมาตรการที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ได้แก่  
การสอบสวน การดำาเนินคดี และผลของกระบวนการ ซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะดำาเนินการตาม 
สนธิสัญญานี้อาจรวมถึงการสืบพยานหลักฐานหรือการสอบปากคำาจากบุคคลโดยสมัครใจ การจัดเตรียมบุคคล 

  21 UNODC and Freeland, “Legal Framework to Address Wildlife and Timber Trafficking in the ASEAN Region: A Rapid 

Assessment,” January 1, 2015.

  22 The Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries, Article 3. 

  23 lbid.

  24 Pongkultron Rojvirut, Weerapon Kulbudh and Chavanut Jankarn, “Problems and Restrictions in the Mutual Legal Assistance 

among ASEAN Countries,” Journal of Thai Justice System 11, no. 3 (October-December 2018): 113-133. [In Thai]

  25 Association of Southeast Asian Nations, “Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT),” last modified 

November 19, 2019, accessed August 12, 2021, http://www.agreement.asean.org/media/download/20160901074559.pdf/
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เพื่อเป็นพยานหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาญา การให้บริการเอกสารทางศาล การดำาเนินการค้นหา 
และยึด การตรวจสอบวัตถุและสถานท่ี การระบุหรือติดตามทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก 
การกระทำาความผิด การระบุตำาแหน่ง การระบุพยานและผู้ต้องสงสัย และการจัดหาความช่วยเหลืออื่น ๆ  
ตามทีอ่าจตกลงกนัได้และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของสนธสัิญญานีแ้ละกฎหมายของภาคทีีไ่ด้รับการร้องขอ26 
นอกจากการนี้การเจรจาตกลงกันระหว่างตัวแทนของรัฐกับรัฐในลักษณะของข้อตกลงระดับทวิภาคีก็เป็นอีก
หนึ่งรูปแบบเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการติดตาม ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ต่อสัตว์ป่าและป่าไม้โดยประสานความร่วมมือโดยตรงกันระดับประเทศผ่านช่องทางทางการทูตหรือองค์กร 
ผู้ประสานงานกลางและกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศเพื่ออำานวยความสะดวกในการดำาเนินการ

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    ความสำาคัญของการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนเป็นการคุ้มครองพื้นที่ป่าที่มีอาณาเขตครอบคลุม 
และเชื่อมโยงกันในพื้นที่หลายประเทศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนร่วมกัน 
ในฐานะของการใช้ทรัพยากรร่วม แม้ว่าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนไว ้
โดยเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะกีดกันโอกาสในการสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและกันทั้งในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในการสืบสวน สอบสวน และดำาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า 
และป่าไม้ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการคุ ้มครองป่าข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลของ 
แต่ละประเทศต่างมีกฎหมายและมีองค์กรท่ีทำาหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมท่ีคล้ายคลึงกันย่อมทำาให ้
ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถทำาได้มากขึ้น แต่ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้าง 
กรอบการกำาหนดโทษทางอาญาในความผิดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ให้เป็นความผิดอาญาร้ายแรง
ร่วมกันภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) 
เพือ่ให้กฎหมายและการกำาหนดโทษให้ไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะนำาไปสูก่ารสร้างความช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกัน
ในเรื่องอาญาของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ดังนั้นเมื่อพันธกรณีระหว่างประเทศประกอบ
กับบทบัญญัติของกฎหมายของแต่ละประเทศอยู่กรอบเดียวกันก็จะทำาให้มีโครงสร้างทางกฎหมายที่เพียงพอ
สำาหรับความร่วมมืออย่างกว้างขวางในการบังคับใช้กฎหมายและการพิจารณาคดีท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศ

 3.2 ข้อเสนอแนะ

    3.2.1 เห็นควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของทั้งสามประเทศให้เป็นไปตาม
พันธกรณีที่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม
เกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้โดยอาศัยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ 
สูญพันธ์ (CITES) เป็นหลักในการวางกรอบกฎหมายและการกำาหนดโทษให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  26 Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Article 1. 
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    3.2.2 เห็นควรสร้างบรรทัดฐานของกฎหมายในการลักลอบตัดไม้ การค้าไม้โดยผิดกฎหมาย  
และการค้าสัตว์ป่าของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ให้เป็นความผิดมูลฐานของอาชญากรรม 
ต่อสตัว์ป่าและป่าไม้ไม่ว่าจะกระทำาความผดิทีป่ระเทศใดย่อมเป็นความผดิและต้องรบัโทษในอตัราโทษเช่นเดยีวกนั

    3.2.3 เห็นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและป่าไม้ในพื้นที่ป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศ
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมโซเซียลมีเดียที่ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวัดอุบลราชธานีเข้าถึงมากที่สุดและเพื่อศึกษารูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเซียลมีเดีย 
อย่างยั่งยืนโดยเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอำาเภอพิบูลมังสาหาร
ในจังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 399 คน 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่สำาคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมไทย คือ ประชาชนไม่ทราบถึง
สิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างทั่วถึง โดยท่ีประชาชนทั่วไปยังไม่รับรู้ ไม่เข้าใจในขั้นตอน  
วิธีการ กฎ ระเบียบ และบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถ้าประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายต่าง ๆ แล้ว ปัญหาเรื่องการกระทำาที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนคงจะลดลงบ้าง  
แม้ว่าในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมีนโยบายที่ให้ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน ดังจะเห็นได ้
จากการที่หน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ความรู้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การแจกแผ่นพับ การจัดโครงการ
ให้ความรูท้ัง้บรรยาย เสวนา และอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การจดับธูประชาสัมพนัธ์ตามสถานทีต่่าง ๆ  ผ่านสือ่โทรทศัน์ 
สื่อวิทยุ จัดทำาเป็นแอปพลิเคชัน สื่อออนไลน์ ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียล 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยความรวดเร็ว จึงควรมีการศึกษารูปแบบโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐที่ให้ 

 1 อาจารย์.

 2 Lecturer.
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ความรูก้บัประชาชนในการเข้าถงึสทิธใินกระบวนการยุตธิรรมได้ดทีีส่ดุ ดงันัน้ จงึควรศกึษาโปรแกรมโซเชยีลมเีดีย
ที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) ซึ่งเป็นรูปแบบในการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมได้อย่างยั่งยืนโดยผ่านการใช้งานทางโซเซียลมีเดีย

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ; กระบวนการยุติธรรม; โซเชียลมีเดีย; อำาเภอพิบูลมังสาหาร; จังหวัดอุบลราชธานี

Abstract

 This article aims to study social media programs with easiest accessibility for residents 
in Phibun Mangsahan District of Ubon Ratchathani Province as well as forms of sustainable 
justice system accessible through social media. The data is based on a survey research. Sample 
population is 399 residents in Phibun Mangsahan District.

 Results show that one major problem of Thai justice system is the general public’s 
unawareness of their own right of access to justice system. Moreover, they do not understand 
the procedure, methodology, rules, regulations and duties of public officials in justice system. 
If the general public has better understanding of related laws, the problems of public right 
violations will decrease. Nowadays many public agencies have adopted an important policy 
of disseminating legal knowledge and promoting awareness among general public. The policy 
has been transcribed into multiple projects; leaflet distribution, lectures, seminar and workshops, 
information booth organization at different venues. Public awareness promotion is conducted 
via TV, radio, applications and online media. In my opinion, communication via social media 
provides an easy and swift access to justice system for the general public. Therefore, there 
should be a study of specific form of communication that can help public agencies disseminate 
useful information. Consequently, the general public can acquire better access to justice system 
rights. In conclusion, there should be a study of social media programs with the highest  
accessibility among the general public; Facebook and Line. Both of them are sustainable forms 
of access to justice systems via social media.

Keywords: Forms; Justice System; Social Media; Phibun Mangsahan District; Ubon Ratchathani

   Province

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

      กระแสแนวความคิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) ในยุคปัจจุบันซึ่ง
เป็นการปฏิรูปกฎหมายว่าเป็นการพิจารณาความแพ่งจากเอกชนนิยมมาสู่แนวความคิดแบบสวัสดิการสังคม  
ซึ่งมองว่ารัฐมีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชาชน และสิทธิที่สำาคัญประการหนึ่งของประชาชนคือ สิทธิใน
การเข้าถงึกระบวนการศาล ตลอดจนถึงการให้รัฐมหีน้าท่ีทำาให้ศาลเป็นองค์กรทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึได้อย่าง
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แท้จริง ทำาให้เกิดการปฏิรูปทางด้านวิธีพิจารณาความเพื่อให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก  
ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและทั่วถึงมากขึ้นในหลายรูปแบบ สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ในระดับสากลทั่วโลก
ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลจากการกำาเนิดขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 19453 โดยนับแต่ได้มีกฎบัตร
การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 แล้ว องค์การนี้ได้มีการจัดทำาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และการเมือง ค.ศ. 1966 (UN International Convenant on Civil and Political Rights 1966) กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กฎหมาย (UN International Convenant 
on Economic Social and Cultural Rights) เอกสารต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติดังกล่าวเป็นผลงาน 
อันเกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำาคัญ โดยเฉพาะเอกสาร 3 ฉบับดังกล่าว
ถอืว่าเป็น “บทบัญญติัระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธ ิ(International Bill of Rights) สาระสำาคญัของปฏญิญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชน จำานวน 30 ข้อนัน้ จะจำาแนกออกเป็น 2 ประเภททีส่ำาคญัคอื สทิธขิองพลเมอืงและการเมือง 
(Civil and Political Rights) ได้แก่ สิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลฯ ตั้งแต่ต้นจนถึง ข้อ 21 และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) ได้แก่ สิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในปฏิญญาสากลฯ ตั้งแต่ข้อ 22 ถึงข้อ 284 สำาหรับตัวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเอง ก็จะมีการให้หลัก
ประกันแก่สิทธิต่าง ๆ ที่สำาคัญ 4 ประการ คือ สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights), สิทธิของปัจเจกชนในความ
สมัพนัธ์กบักลุม่สงัคมทีเ่ขามส่ีวนร่วม, อสิรภาพของพลเมอืงทางการเมอืง และสิทธท่ีิเกีย่วกับเศรษฐกจิและสังคม5

 สำาหรับประเทศไทยเองก็ได้ลงนามและให้สัตยาบันแก่เอกสารสำาคัญทั้ง 3 ฉบับ ขององค์การ
สหประชาชาติ ดงันัน้ ประเทศไทยจงึมหีน้าทีจ่ะต้องปฏบัิตติามพนัธกรณขีองหลกัการต่าง ๆ  ทีก่ำาหนดในเอกสาร
สำาคัญดังกล่าว มิเช่นนั้นประเทศไทยจะถือว่าผิดพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำาหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา6 จำาเลย ผู้เสียหาย 
หรอืพยานในคดอีาญา โดยเฉพาะหลกัประกนัท่ีจะไม่ได้รับการปฏบิติัท่ีเป็นการใช้อำานาจโดยมชิอบจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดังกล่าวมาแล้ว7

 1.2 วัตถุประสงค์

       1.2.1. เพื่อศึกษาโปรแกรมโซเซียลมีเดียที่ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าถึงมากที่สุด

      1.2.2. เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเซียลมีเดียอย่างยั่งยืน

 3 Wikoon Krongyut, Human Rights and Social, 2nd ed. (Bangkok: Duentula, 2008), 3. [In Thai]

 4 Kanueng Raechai, Criminal Procedure Law (Bangkok: Thammasat University Press, 2006), 19-22. [In Thai] 

 5 UN International Convenant on Civil and Political Rights 1966, Article 22-28.

 6 Kanit Na Nakorn, Criminal Law (Bangkok: Winyuchon, 2002), 30. [In Thai]

 7 Kunlapon Polawan, Eligible Inmates, Documentation of Teaching Law on Corrections (Bangkok: The Office of the 

University Press Sukhothai Thammathirat Open University Press, 1996), 72. [In Thai]
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 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามทั่วไปจากประชาชนอำาเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ว่าโปรแกรมโซเซียลมีเดียที่ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานีเข้าถึงมากที่สุด และศึกษารูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเซียลมีเดียอย่างยั่งยืน8

      1) กลุ่มประชากร

   ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

      2) ตัวแปรที่ศึกษา

    2.1) เพศ อายุ การศึกษา

    2.2) ตัวแปรตามได้แก่ รูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

      3) พื้นที่ดำาเนินการศึกษา อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษารูปแบบด้านต่าง ๆ  
ในการให้ความรู้ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังนำามาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

    การวิจัยครั้งนี้จะทำาการศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีแบบสอบถามเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล9

      1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        1) ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร  ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
กล่าวคือ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

       2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ

      กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จำานวน 129,605  คน ซึ่งหาได้จากสูตรของ Yamane ซึ่งสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดในอำาเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 129,605 คน สามารถสุ่ม
ตัวอย่างได้ดังนี้10

 8 Manat Somsuay, Sustainable Access to Justice Through Social Media: A Study Only in Phibun Mangsahan District 

Ubon Ratchathani Province (Research Report) (Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University, 2021), 40-41. [In Thai]

 9 lbid, 42.

 10 Jaran Kosananun, Human Rights Without Frontiers: Philosophy Law and Social Reality (Bangkok: Nititham, 2002), 13. 

[In Thai]
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  สูตร n = 2N(e)1

N

+  
คน

 
  เมื่อ  n  คือ จำานวนตัวอย่างหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง

         N  คือ จำานวนประชากรทั้งหมด

         e  คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ ่มตัวอย่างนี้ ในที่นี้จำากำาหนดเท่ากับ +/- 0.05  
ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 %

  แทนค่าสูตร ดังนี้

  N = ประชากรทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 129,605  คน

  แทนค่าสูตร   n =       129 ,605

                        1 + 129,605(0.05)2

  เพราะฉะน้ันจึงสุ่มตัวอย่างประชากรท้ังอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำานวน 
400 คน11

  เครื่องมือในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามรูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่าน 
โซเชียลมีเดียของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น 2 ตอน

  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

     ข้อมูลตัวบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ตำาบล อำาเภอ

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเชียลมีเดีย12

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู ้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลโปรแกรมโซเซียลมีเดียท่ีประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวัดอุบลราชธานีเข้าถึงมากที่สุด และนำาแบบสอบถามไปถึงผู้ตอบเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กำาหนดวันเวลาทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และนัดเวลา 
ลงพื้นที่วิจัย

 11 Manat Somsuay, Sustainable Access to Justice Through Social Media: A Study Only in Phibun Mangsahan District 

Ubon Ratchathani Province (Research Report), 44. [In Thai]

 12 lbid, 45. [In Thai]
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  ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนนำาแบบสอบถามซึ่งได้จัดเตรียมไว้แล้วลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชน
ในอำาเภอพบิูลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธาน ีโดยอธิบายแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทราบและตอบข้อซกัถาม
พร้อมรอรับแบบสอบถามคืน

  ขั้นตอนที่ 3 ทำาการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่
ได้กลับมาให้ได้ตามตัวอย่างที่ต้องการเพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล13

  การวิเคราะห์ข้อมูล

  เมือ่ได้รวบรวมข้อมลูตามทีไ่ด้ลงพ้ืนท่ี ได้ทำาการสำารวจแบบสอบถามว่าแต่ละชดุครบถ้วนสมบรูณ์
ทุกชุดหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว จึงได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละของแต่ละ
ประเด็น (Statistical Package for the Social – SPSS Statistics 17.0)

  1) เกณฑ์การให้คะแนนข้อคำาถามโปรแกรมโซเซียลมีเดียที่ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี

  2) ผู้เขียนใช้โปรแกรมสถิติสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ

     2.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวแปร ได้แก่ กระทรวง พื้นที่เป้าหมายที่ให้ความรู้ จำานวนครั้งที่ให้ความรู้

     2.2 ค่าสถิติเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำาหรับวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมผ่านโซเชียลมีเดียอย่างยั่งยืน14

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.5.1 ทราบถึงโปรแกรมโซเซียลมีเดียที่ประชาชนในอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
เข้าถึงมากที่สุด

       1.5.2 ทราบถึงรูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านโซเซียลมีเดียอย่างยั่งยืน

2. ผลการวิจัย

 2.1 ผลการเข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดทางกระบวนการยุติธรรม

    ในการเข้าถงึข้อมลูผ่านโซเชียลมเีดียมากท่ีสุดทางกระบวนการยติุธรรม พบว่า ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้หลายทาง เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line), ยูทูบ (Youtube),  
อินสตาแกรม (Instargram), ทวิตเตอร์ (Twitter) และ วอตส์แอปป์ (WhatsApp) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ
ประชาชนในเขตอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ ยูทูบ (Youtube)  
มากทีส่ดุ 378 คน, รองลงมาคอื เฟสบุ๊ค (Facebook) 347 คน, ไลน์ (Line) 329 คน, อนิสตาแกรม (Instargram) 45 คน,  
ทวิตเตอร์ (Twitter) 21 คน, และวอตส์แอปป์ (WhatsApp) 9 คน ตามลำาดับ15

 13 lbid, 46. [In Thai]

 14 lbid.

 15 lbid, 48. [In Thai]
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 2.2 ผลการเข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดเพื่อความบันเทิง

     ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากท่ีสุดเพ่ือความบันเทิง พบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียผ่านยูทูบ (Youtube) เป็นช่องทางที่มากที่สุด แต่เป็นการเข้าถึงเพื่อการฟังเพลง ดูหนัง
และดขู่าว ไม่ใช่เป็นการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทัว่ไป แต่เป็นไปในลักษณะเพ่ือความบนัเทิง ผ่อนคลายมากกว่าการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 2.3 ผลการเข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดอย่างยั่งยืน

    ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดอย่างยั่งยืน พบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ข้อมลูผ่านโซเชียลมเีดยีผ่านเฟสบุค๊ (Facebook) และ ไลน์ (Line) เป็นโซเชียลมีเดียที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลมากเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำาดับ ซึ่งถ้ามีการให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านทาง เฟสบุ๊ค (Facebook) และ 
ไลน์ (Line) ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเฟสบุ๊ค (Facebook) ประชาชนเข้าถึงได้มากถึง 
347 คน และ ไลน์ (Line) 329 คน เป็นแอปพลิเคชันที่เข้าถึงมากในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร16

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

     จากการศึกษาวิจัย ผู ้เขียนได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและมีการ 
อภิปรายผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

     3.1.1 กลุม่ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามรูปแบบการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมผ่านโซเชยีลมเีดยี
อย่างยั่งยืน จำาแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ตามประเภทต่าง ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
คิดเป็นร้อยละ 77 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่มาจากกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในประชุมหน่วยงานปกครองระดับอำาเภอของอำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี  
โดยจะเห็นว่า สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจะมากกว่าประมาณ 3 เท่าของเพศหญิง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้นำาชุมชนจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

    3.1.2 บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นประชาชนมีอายุ 51 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 54, รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25, ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิด
เป็น ร้อยละ 7.25, ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.25 และอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.25  
จะเหน็ว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่จะผูท้ีม่อีาย ุ51 – 60 ปี เนือ่งจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นำาชมุชนทีม่อีายคุ่อนข้างสงู  
รองลงมากจ็ะเป็นกลุม่ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี โดยทัง้สองกลุ่มนีจ้ะเป็นผู้นำาชมุชนเยอะ และกลุ่มตัวอย่างทีน้่อยทีส่ดุ 
จะเป็นกลุ่มอายุ 21 – 30 ปี เนื่องจากผู้นำาชุมชนที่มีอายุน้อยจะยังมีไม่เยอะ

    3.1.3 ประชาชนเข้าถึงโซเชียลทางยูทูบ (Youtube) มากที่สุด 378 คน รองลงมาคือ
เฟสบุ๊ค (Facebook) 347 คน, ไลน์ (Line) 329 คน, อนิสตาแกรม (Instargram) 45 คน, ทวติเตอร์ (Twitter)  
21 คน, และวอตส์แอปป์ (WhatsApp) 9 คน ตามลำาดับ จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าถึงโซเชียลทาง 
ยูทูบ (Youtube) มากที่สุด เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูหนัง ฟังเพลง ดูข่าวได้ทั้งดูแบบถ่ายทอดสด 
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และดูย้อนหลังได้ โดยแอปพลิเคชันยูทูบ (Youtube) ประชาชนจะสามารถใช้งานได้หลากหลาย และครอบคลุม
ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งตรงกับรายงานข้อมูลสถิติสำาคัญของพฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทย (Thailand Digital 
Stat 2021)17 ได้ระบุว่า โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานมากที่สุดในปี 2021 (อ้างอิงจากคนไทยอายุ  
16 -64 ปี) อันดับหนึ่ง ได้แก่ แอปพลิเคชันยูทูบ (Youtube) คิดเป็น 94.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับสอง ได้แก่ 
เฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็น 93.3 เปอร์เซ็นต์ โดยสถิติจำานวนผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ในประเทศไทยปี  
2020 - 2021 มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 51 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนมีผู้หญิง 
ใช้งานมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย ส่วนด้วยอันดับสาม ได้แก่ ไลน์ (Line) คิดเป็น 86.2 เปอร์เซ็นต์ อันดับสี่ ได้แก่  
เฟสบุ๊ค แมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) คิดเป็น 77.1 เปอร์เซ็นต์ อันดับห้า ได้แก่ อินสตาแกรม 
(Instagram) คิดเป็น 64.2 เปอร์เซ็นต์ โดยในต้นปี 2021 มีคนไทยใช้งาน อินสตาแกรม (Instagram)  
กว่า 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ล้านคน หรือคิดเป็น 6.7 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่า
เพศชายอย่างเห็นได้ชัด

     จากการศึกษาพบว่า  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงกฎหมายผ่านโซเชียลรูปแบบที่สามารถ 
เข้าถึงได้ง่ายที่สุด คือ ที่ยูทูบ (Youtube), เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นโซเชียลมีเดียที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลมากที่สุด โดยการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ไลน์ (Line)

 3.2 ข้อเสนอแนะ

      3.2.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

        1) เห็นควรมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงเพื่อให้ความรู้กับประชาชน

      2) หน่วยงานของรัฐควรให้ความสำาคัญในการให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านโซเชียลมีเดีย 
เพื่อให้ประชนชนได้เข้าถึงอย่างยั่งยืน

      3.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

        1) เห็นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอำาเภออื่น ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้ข้อมูล 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         2) สร้างแอปพลิเคชันที่เก่ียวกับกฎหมายที่เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารของประชาชนใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

 17 Tonkit Siririn, “Platform Social Media in Thailand 2021,” last modified 2021, accessed August 14, 2021, https:www.//

tonkit360.com/82948?fbclid=IwAR2MgN2Pvkbh8PbFJOVgmT0uGANwE_L24-zJaAvxeSKFdfV-BWIDteHL24c/ [In Thai]
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บทคัดย่อ

 บทความน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัตลาดล่วงหน้ายางพารา และศกึษา 
ความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพือ่การจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพือ่ให้ทราบถงึมาตรการ 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา และความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพื่อการจัดตั้ง 
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย

 จากการศกึษาพบว่า การจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าเพือ่ทำาการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้านัน้เป็นอำานาจหน้าที่ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ส่งผลให้การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถจดัต้ังตลาดซือ้ขายล่วงหน้ายางพาราได้ หากการยางแห่งประเทศไทย 
ต้องการเป็นองค์กรในการช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษาแก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ในการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้านัน้  
การยางแห่งประเทศไทยควรต้องดำาเนินการจัดต้ังตลาดซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า หรือแก้ไขประกาศของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

ค�าส�าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; การจัดตั้งตลาดล่วงหน้า; ยางพารา; การยางแห่งประเทศไทย

Abstract

 This article aims to study legal measures relating to futures market of rubber. It focuses 
on the legal feasibility for Rubber Authority of Thailand to establish futures market in Thailand. 
The ultimate goal is to identify legal measures relating to futures market of rubber and legal  
feasibility for Rubber Authority of Thailand to establish futures market in Thailand.

 Results show that the establishment of rubber futures is under the authority of The  
Securities and Exchange Commission, Thailand according to the Derivative Act B.E. 2546. As a result, 
the Rubber Authority of Thailand is not authorized to establish rubber futures market. If the Rubber 
Authority of Thailand would like to be a major agency to provide help and advice on rubber futures 
trading for agriculturists and entrepreneurs, the Rubber Authority of Thailand needs to establish  
rubber futures market or to propose amendments of the Securities and Exchange Commission notices.

Keywords: Legal Measures; Establishment of Futures Market; Rubber; Rubber Authority of Thailand

 6 Lecturer.
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

      ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศไทย ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 4 ล้านตัน เน้นปริมาณ 
การผลิตเพื่อการส่งออก 5.145 ล้านตัน7 ราคายางธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโลก ตลาดยางพารา 
มีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและเป็นสินค้าเกษตรที่มีความยืดหยุ่นของอุปทานตำ่า กล่าวคือ ปริมาณ 
การผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อราคาได้ในทันที จึงทำาให้ประเทศผู้ใช้ยางมีอำานาจในการต่อรองและกำาหนด 
ราคาซ่ึงในปัจจุบันตลาดที่มีการซ้ือขายล่วงหน้า (Future Market) เช่น ตลาดล่วงหน้าญ่ีปุ่น (TOCOM)  
ตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์ (SICOM) และตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ (SHFE) หรือ ตลาดเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงมกีารซ้ือขายยางพาราใน
ลกัษณะซือ้ขาย การซือ้ขายสนิค้าในตลาดล่วงหน้าเป็นการซ้ือขายเพ่ือการเกง็กำาไร หากแต่มกีารนำาราคาท่ีเกดิขึน้ 
ในการซื้อขายในตลาดล่วงหน้ามาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำาหนดราคาซื้อยางพาราในแต่ละในประเทศและ
สำาหรบัการซือ้ขายสญัญาระยะยาว ซึง่โดยมากจะใช้ราคาล่วงหน้าจากตลาดสิงคโปร์ ในการกำาหนดราคาซ้ือขาย 
เนือ่งจากตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์มสีดัส่วนการส่งมอบจริงมากกว่าตลาดอืน่และเป็นราคาทีใ่กล้เคยีงกบัราคาตลาด
ปัจจบุนั8 แสดงว่าลกัษณะของตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (Future Market) เป็นตลาดทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ผูซ้ือ้มากกว่า
ผู้ขาย การยางแห่งประเทศไทยฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบอย่างครบวงจรมีแนวทางการลดความเส่ียงและเพิ่มช่องทางการตลาดในการซ้ือขายยางของเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตยางแผ่นรมควัน ที่ผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ประกอบกับภารกิจที่การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิต
ยางแผ่นรมควันตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า (GMP) ทำาให้ผู้ขายมั่นใจในคุณภาพ
ยางที่ผลิต และผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้ายางที่ได้รับ

    การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นระบบท่ีมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยในระยะแรกมี 
การทำาสัญญาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้าเกษตรเพื่อระบุสินค้าเกษตรที่จะซื้อขายกันในอนาคต ในรูปแบบ 
ของสัญญาข้อตกลง (Forward Contract) ซ่ึงเกษตรกรรู้จักกันในนามของ “ตกเขียว” เป็นสัญญาระหว่าง 
คู่สัญญา 2 ฝ่าย โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซื้อขายสินค้ากัน ในเวลา ราคา และเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้
ชัดเจน การทำาสัญญาในลักษณะดังกล่าว เป็นการกำาหนดราคาที่จะซื้อขายในอนาคต ทำาให้ผู้ขายสินค้าเกษตร 
และผู้ซื้อสินค้าเกษตร สามารถทำาการคำานวณรายได้ ต้นทุน และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9  
แต่การทำาสัญญาข้อตกลงมีข้อจำากัด จึงมีแนวคิดของการซื้อขายล่วงหน้าผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(Agricultural Futures Exchange)

 7 Rubber Division, Thailand Rubber Statistics (Bangkok: Department of Agriculture, 2019), 7. [In Thai]

 8 Chotwit Suwong and Pornpen Bamrungsin, 10 Years of AFFT Planting Seedlings to the World Price (Bangkok: Amarin, 

2016), 16. [In Thai] 

 9 Office of the Commission on Agricultural Futures Trading, Agricultural Futures Trading Act B.E. 1999 (Bangkok: Department 

of Agriculture, 2003), 23. [In Thai]
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    การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป  
และผู้ส่งออก ใช้กลไกของตลาดล่วงหน้า ในการลดความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของราคาในอนาคต เช่น 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต้องขายผลผลิตของตนในอนาคต อาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคา 
ในอนาคต และลดภาวะขาดทุนจากการที่ราคาพืชผลของตนตกตำ่าลงในอนาคต โดยการทำาสัญญาขายล่วงหน้า 
ในอนาคตเพื่อตรึงราคาขายสินค้าเอาไว้ ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องซื้อยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตอาจป้องกันความเสี่ยงที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้

    ป ัจจุบันการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใช ้หลักเกณฑ์การซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 
ยงัคงมลีกัษณะของสญัญาเหมอืนกนักบัท่ีซือ้ขายในตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) กล่าวคอื สนิทรพัย์อ้างองิ
ยังมีเพียงชนิดเดียว คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) โดยขนาดต่อ 1 สัญญาเท่ากับ 5,000 กิโลกรัม และสัญญา
สิ้นสุดอายุทุกเดือนต่อเนื่องเรียงลำาดับกัน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด โดยเน้นให้มีการซื้อขายสัญญาที่มีการส่งมอบจริง 
เพื่อลดการเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนที่เน้นการเก็งกำาไรและลดความผันผวนของราคาซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า  
ถงึแม้ว่าในปัจจบัุนสภาพคล่องของการซือ้ขายยางพาราล่วงหน้าในตลาดซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) มแีนวโน้มทีดี่ขึน้

    สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) การกำาหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก  
และวิธีการซื้อขายท่ีมีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า

    โดยหน่วยงานให้ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู ้ประกอบการ ในการซื้อขายยางพารา 
คือ การยางแห่งประเทศไทย ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม 
การซือ้ขายยางให้แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ผูส่้งออก ตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยมกีารดำาเนนิการ 
ซือ้ขายยางพาราโดยมกีารตกลงส่งมอบสนิค้าและชำาระเงนิทนัท ี(Spot Market) การซือ้ขายในตลาดมกีารซือ้ขาย 
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางก้อนถ้วย และนำ้ายางสด เพิ่มเติม คือ ยางเครพ รูปแบบของตลาดกลาง 
การยางพาราแห่งประเทศไทยมีการดำาเนินการ ณ สำานักงานตลาดกลางยางพาราและที่ตั้งตลาดเครือข่าย  
การดำาเนินการของตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยเกิดสภาพคล่องในการซ้ือขายยางพารา 
แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการรายย่อย การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรมคีวามพร้อมในด้านบคุคลากรทีม่คีวามรู้ 
ความเช่ียวชาญเกีย่วกบัการกำาหนดราคายางพารา การคดัคณุภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน แต่เน่ืองด้วยปัจจบัุน
การซื้อขายตลาดล่วงหน้า อยู่ภายใต้คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซ่ึงเป็นองค์กรที่กำากับดูแลธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้าตามกรอบ 
ของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 254610 จึงจำาเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อก่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีช่องทางการขายยางพารา 
และลดความเสี่ยงในการซื้อขายยางพารา

 10 Jirat Sangkaew, Staying Ahead of the Futures Market (Bangkok: Good Times, 2004), 38. [In Thai]
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 1.2 วัตถุประสงค์

      1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

    1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเพื่อการจัดตั้งตลาดล่วงหน้าของการยาง 
แห่งประเทศไทย

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำาการรวบรวมข้อมูลทฤษฎี แนวคิดการซื้อขายล่วงหน้า ข้อกฎหมาย ได้แก่  
พระราชบัญญตักิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัการซ้ือขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การซือ้ขายยางพาราล่วงหน้า เพือ่เสนอแนะแนวทางในการจัดต้ังตลาดล่วงหน้ายางพาราแก่การยางแห่งประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธ ี
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับตลาดล่วงหน้า รวมทั้งศึกษา
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
พ.ศ. 2542 เอกสารการประชุม และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับตลาดซ้ือขายล่วงหน้ารวมถึงปัญหา  
อุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทย

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1.5.1 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.5.2 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

      1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งประเทศไทย

2. ผลการวิจัย

 2.1 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพารา

    จากการศึกษาวิจัยพบว่า ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นศูนย์กลางที่ผู ้ซื้อและผู ้ขายเข้ามา 
ทำาการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Future Contracts) กัน ในสัญญานี้จะระบุถึงชนิด จำานวน คุณภาพ ตลอดจน 
เดือนที่จะส่งมอบสินค้า ส่วนราคาซื้อขายกันเกิดจากการประมูลกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามวันเวลา  
และสถานทีท่ีต่ลาดกำาหนด ทัง้นี ้ผูซ้ือ้ผูข้ายอาจต้องการหรอืไม่ต้องการให้มกีารรบัและส่งมอบสนิค้ากนัจรงิ ๆ  ก็ได้ 
และจากการศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัตลาดล่วงหน้ายางพารา การซือ้ขายล่วงหน้ายางพาราอยูภ่ายใต้ 
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่กำาหนดให้มีการจัดต้ังตลาด 
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หรือศูนย์กลางในการซื้อขายอนุพันธ์ในประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มี
บทบาทสำาคัญในการพฒันาตลาดทุน จงึได้จดัตัง้บรษิทั ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) ขึน้ ซ่ึงดำาเนนิการ 
จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นบริษัทของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจ11 การก่อตั้งตลาดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ศนูย์กลางในการซือ้ขายตราสาร และสนิค้าโภคภณัฑ์อืน่ ๆ  เช่น ทองคำา นำา้มนัดิบ ทีม่มีาตรฐานและมปีระสิทธิภาพ 
ทำาให้ผู ้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรมโปร่งใสมีสภาพคล่อง
และม่ันใจในระบบการซือ้ขายและการชำาระราคา และผูล้งทนุมีแหล่งข้อมลูทีส่ะท้อนความคาดหวงัของผูท้ีอ่ยู่ใน
ตลาดที่มีต่อราคาในอนาคต ทั้งนี้ ยังส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า คือ บริษัท ตลาดสัญญา 
ซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) เป็นศนูย์กลางการซือ้ขายอนพุนัธ์เกีย่วกบัตราสารทนุ ตราสารหนี้  
และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นหน่วยงานกำากบัดูแล สินค้าท่ีสามารถจัดให้มกีารซ้ือขาย
ได้ตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คอื ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน่ (Options) 
และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ

    ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายอนุพันธ์ที่มี 
มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ ทำาให้ผูล้งทุนและผูป้ระกอบการในธุรกจิสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือบรหิารความเส่ียง
ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลเป็นทางเลือกของ 
การลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจในระบบการ
ชำาระราคาสำาหรับทุกธุรกรรมที่เกิดข้ึนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยจะมีสำานักหักบัญชีที่มีความมั่นคง 
เป็นคู่สัญญา บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) วางกลยุทธ์โดยการจัดให้ 
มสีนิค้าหรอือนพุนัธ์ทีม่คีณุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทนุให้มปีระเภทและชนดิของอนพัุนธ์
ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  
รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลาดสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าเปิดดำาเนินงานโดยจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50  
(SET50 Index Futures) เป็นสินค้าลำาดับแรกในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 จากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความหลากหลายของสินค้าครอบคลุมตลาดเงินและ 
ตลาดทุนมากขึ้น เช่น  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น (Stock Futures), สัญญาซื้อขายทองคำาล่วงหน้า  
(Gold Futures), สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า (Interest Rate Futures), 
สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD Futures), สัญญาซื้อขาย 

 11 Woradee Jongussayakul, Economics on Financial Risk Management (Bangkok: Kasetsart University Press, 2015), 

23. [In Thai]
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ล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัราคายาง (Rubber Futures) และ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีผู่ซ้ือ้ได้สทิธใิน การ “ซือ้” หรอืได้
รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น (SET50 Index 
Options) อีกทั้งยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศและ 
เป็นไปตามแนวทางสากลมากขึ้น เช่น การให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trading Transaction)  
และการขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours)12

    บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือเสรมิสร้างสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าด้วยการสนบัสนนุให้มผู้ีดูแลสภาพคล่อง 
(Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพ เพื่อทำาหน้าที่
ดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ แต่ระบบการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
ตามการบริหารงานของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ไม่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายย่อย

     จากการสัมภาษณ์เกษตรกรประกอบอาชีพทำาสวนยางพาราพบว่า เกษตรกรรายย่อยมีความรู้จัก
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) น้อยมาก กล่าวคือ มีเพียง 17.42 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่รู้จักหรือเคยได้ยินตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในจำานวนดังกล่าวเกษตรกรรายย่อยบางรายยังเข้าใจผิดว่าเป็นตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
(Forward Market) ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี บางรายยังเข้าใจว่าเป็นตลาดซื้อขายยางพารา
ล่วงหน้าในต่างประเทศและพบว่าเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีเพียง 
10.35 เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ันท่ีคิดท่ีจะใช้หรือเคยใช้ ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ
เข้าใจในเร่ืองกลไกท่ีสำาคัญของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) ในเรื่องการวางเงินประกันเริ่มต้น  
(Initial Margin Requirement) ในการเปิดบญัชีซ้ือขาย ตลอดจนการท่ีเกษตรกรอาจจะถูกเรียกเงินประกันเพ่ิมเตมิ 
หากมีการขาดทุนเกินกว่าระดับท่ีกำาหนดไว้ หรือบางรายเข้าใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเกิดการ
ขาดทุน จากลักษณะโครงสร้างของตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และผลจากการสำารวจการเข้าถึงการใช้ตลาด
ซื้อขายยางล่วงหน้า (TFEX) ส่งผลให้เกษตรกรยางพารา สหกรณ์ยางพารา ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถใช้
บริการตลาดล่วงหน้าได้ จึงใช้วิธีการซื้อขายล่วงหน้ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง13

    สภาพปัญหาของโครงสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำาหนดมาตรฐานยางไว้สูงมาก 
มีวิธีการซื้อขายมีกระบวนการยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย 
ที่ขายยางพารา ใช้วิธีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้ากันเอง โดยคู่สัญญา 2 ฝ่ายตกลงที่จะซ้ือขายสินค้า  
ตามเวลา ราคา เงื่อนไขกันเอง โดยไม่ผ่านระบบตลาด ซึ่งก่อให้เกิดการปัญหา ดังต่อไปนี้

      1) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาอาจบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญา 
จะต้องมีความเชื่อถือระหว่างกัน ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญา

 12 Office of the Agricultural Futures Trading Commission, The SEC and Its Role in the Supervision of Agricultural Futures 

Trading (Bangkok: Information and Knowledge Center, 2012), 45. [In Thai]

 13 Santi Thiraphat, The Para Rubber Futures Market Project of Small Rubber Farmers to Hedge (Research Report) 

(Bangkok: Chulalongkorn University, 2018), 34. [In Thai]
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      2) ผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ต่างพื้นที่กัน อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานของ
สินค้า และแนวปฏิบัติในการส่งมอบ ซึ่งเป็นข้อจำากัดมิให้สามารถเข้ามาทำาสัญญาได้

 2.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดล่วงหน้ายางพารา

     การจัดตั้งตลาดล่วงหน้าของการยางแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาหลักเกณฑ์จากการศึกษา 
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนั้น หากการยางแห่งประเทศไทยจัดตั้งตลาดล่วงหน้าได้ 
หน่วยงานต้องพจิารณาว่ามกีระบวนการขัน้ตอนเก่ียวกบัพจิารณาจากสนิค้า รปูแบบสญัญา ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หากครบองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

      2.2.1 การพิจารณาจากสินค้าที่ท�าการซื้อขายในตลาด

       1) ตามกฎหมาย กำาหนดว่า “สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำา นำ้ามันดิบ หรือ  
ทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำาหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี แต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใด ๆ14

      2) ตามกฎหมายไม่ได้กำาหนดชัดเจนว่า เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าประเภท 
ยางพารา แต่ข้อกฎหมายกำาหนดไว้ว่าให้รวมถึงทรพัย์สนิอืน่ทีค่ณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศกำาหนด เมื่อศึกษาประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 22/2558 
เรื่อง การกำาหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปรากฏว่า ตามประกาศสินค้าเกษตร ซึ่งได้แก่ 
ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ได้จากการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรกรรม เป็นสินค้าตามความหมายใน
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

         3) สินค้าเกษตร (Agricultural Commodity) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจาก 
การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
ทีใ่ช้บรโิภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสตัว์หรอืนำามาแปรรปูเป็นอาหารและอาหารสตัว์ ส่งผลให้ยางพาราถอืว่าเป็น 
สินค้าเกษตร15 เน่ืองจาก ยางพาราเป็นผลิตผลจากการกสิกรรมถือว่าเป็นสินค้าเกษตรตามประกาศของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หลักเกณฑ์ประการแรก ยางพาราถือว่าเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

      2.2.2 การพิจารณารูปแบบสัญญา

      พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มาตรา 3 การซื้อขายสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า หมายถึง การเข้าผูกพันตามสัญญา16 ดังต่อไปนี้

 14 Derivatives Act B.E. 2003, Section 3, Royal Gazette Krisdika Version vol. 120, Section 65 ก (July 10, 2003): 1. [In Thai]

 15 National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Agricultural and Food Products Traceability: 

Principles and Guidelines for System Design Follow-Up and Implementation (Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives, 

2014), 2. [In Thai]

 16 Derivatives Act B.E. 2003, Section 3, Royal Gazette Krisdika Version vol. 120, Section 65 ก (July 10, 2003): 1-2. [In Thai]
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       1) สัญญาที่กำาหนดให้คู ่ สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งมอบสินค้า เช่น หลักทรัพย์ ทองคำา  
หรือนำา้มนัดบิเป็นต้น ให้คูสั่ญญาอีกฝ่ายหน่ึงซึง่เป็นผูช้ำาระราคา ณ เวลาใด เวลาหนึง่ในอนาคต เป็นจำานวนและราคา 
ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery)

       2) สัญญาท่ีกำาหนดให้คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำาระเงิน หรือต้องชำาระเงินให้แก ่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำานวนเงินที่คำานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปร 
เช่น อัตราแลกเปลีย่นเงนิ อตัราดอกเบีย้ ดชันทีางการเงนิหรอืดชันกีลุม่หลกัทรพัย์ ทีก่ำาหนดไว้ในสญัญากบัราคา 
หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำาหนด
ไว้ในสัญญา (Cash Settlement)

       3) สัญญาที่กำาหนดให้สิทธิแก่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ส่งมอบสินค้า หรือชำาระราคาของสินค้า หรือชำาระเงินที่คำานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของ
สินค้า หรือตัวแปรที่กำาหนดไว้ในสัญญากับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคตตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาหรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำาสัญญา 
ตาม (1) หรือ (2) สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference)

       การทำาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าส่งมอบจริง คือ ผู้ซื้อจะกำาหนดปริมาณยางที่ต้องการ 
ส่วนราคายางขึ้นอยู่กับราคาท่ีตลาดกลางกำาหนด โดยในสัญญาให้ผู้ขายต้องส่งมอบยางให้ได้ตามปริมาณยาง 
ทีต่กลงไว้ในอนาคต ตามกำาหนดเวลาทีผู่ซ้ือ้กำาหนดไว้ในสัญญา ดังนัน้ รูปแบบสัญญาจึงตรงกบัสัญญาในมาตรา 3  
เป็นสัญญาที่กำาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำาระราคา ณ เวลาใด 
เวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำานวนและราคาตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา

       แต่มีข้อยกเว้นการซื้อขายสัญญาดังต่อไปนี้ไม่อยู ่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัต ิ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 4 ได้แก่

       1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำาหนดให้มีการชำาระเงิน ที่คำานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินหรืออัตรา

       2) ดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า

       3) สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีข้อตกลงว่าจะขายหรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย ์
ดังกล่าว

       4) สัญญาหรือการซ้ือขายใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ประกาศกำาหนด เช่น สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย์ ทองคำา หรือ นำ้ามันดิบ ที่กำาหนดให้คู่สัญญา 
ส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำาสัญญาดังกล่าวนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือไม่มี 
ข้อกำาหนดที่อนุญาตให้คู ่สัญญาฝ่ายท่ีมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าสามารถชำาระเงินหรือส่วนต่างของราคาสินค้า  
(Settle by Cash) หรือทำาการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (Set - Off) แทนการส่งมอบสินค้าได้  
และธรรมเนียมปฏบัิติในการทำาสญัญาดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คูส่ญัญาฝ่ายท่ีมหีน้าทีส่่งมอบสนิค้าหลดุพ้นจากหน้าที่
ตามสัญญาดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม (Close - Out) กับสัญญาเดิม เป็นต้น
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      ดังนั้น การซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ถือว่าเป็นการทำาสัญญาตามพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และการซื้อขายไม่เข้าลักษณะข้อยกเว้นตามมาตรา 4

      2.2.3 การพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ

        “ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง การให้บริการ17 ดังต่อไปนี้

      1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า: บุคคลซ่ึงให้บริการหรือแสดงต่อ 
บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบุคคลอื่น โดยกระทำา 
เป็นทางค้าปกติ

       2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเข้าเป็น 
คู่สัญญาซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเข้า 
หรอืเข้าเป็นคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยกระทำาเป็นทางค้าปกต ิแต่ไม่รวมถงึบคุคลซึง่เสนอซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

       3) การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: บุคคลซึ่งให้คำาแนะนำาหรือแสดงต่อบุคคล 
ทั่วไปว่าพร้อมจะให้คำาแนะนำา ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมแก่บุคคลอื่นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
หรือความเหมาะสม ในการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงบุคคล  
ซึ่งให้คำาแนะนำาที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

       4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า: บุคคลซ่ึงเข้าจัดการเงินทุนหรือ 
แสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ

       5) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด ปัจจุบันยังไม่มีประกาศกำาหนด

       จากคำานิยามธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การจัดต้ังตลาดการยางแห่งประเทศไทย  
หากมีฐานะเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า18

       การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ การที่ตลาดมีเจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาหรือ 
 แสดงต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะให้คำาแนะนำาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บคุคลอืน่ เกีย่วกบัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่รวม
ถึงบุคคล ซึ่งให้คำาแนะนำาอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการของตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้าหรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการให้คำาแนะนำาในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด

  17 Capital Market Knowledge Development Promotion Center, Capital Market Product Knowledge: Complex Instruments 

(Derivatives) (Bangkok: The Stock Exchange of Thailand, 2017), 45. [In Thai]

 18 Thipakorn Lokapattana Thaweekulwat, Trading of Goods in the Futures Market (Bangkok: Chulalongkorn, 1996), 15. [In Thai]



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 95

      การเป็นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าจัดการ 
เงินทุนหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุน ให้แก่บุคคลอื่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยกระทำาเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้ 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำาหนด

      ลักษณะตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและให้บริการ 
แก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายในการซื้อขายยางในตลาด ดูแล ควบคุมคุณภาพยางที่ซื้อขาย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ 
แก่เกษตรกร เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (Futures) ค่อนข้างลำาบาก ด้วยเหตุนี ้
หากจัดตั้งตลาดล่วงหน้าและเกษตรกรต้องทำาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตลาดยางของการยางแห่งประเทศไทย 
คอยให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัการทำาสญัญาซือ้ขาย อกีท้ังตามระเบยีบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตลาดยางพารา
ของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตลาดมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพ่ือสำารองจ่ายค่ายาง ดังนัน้ หากเกษตรทำาการ
ซื้อขายล่วงหน้า ตลาดนำาเงินทุนหมุนเวียนมาชำาระค่ายาง ตลาดเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

    เกษตรกรผู ้ปลูกยางพารารายย ่อยสามารถเข ้าถึงตลาดซ้ือขายล ่วงหน ้า (Futures)  
ค่อนข้างลำาบาก เพราะการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า จะต้องมีการวางเงินหลักประกัน (Margin) และการคิดกำาไร
ขาดทุน (Mark-to-Market) ทุกวัน ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยต้องมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ตลอดจน
สนิค้ามีลกัษณะมาตรฐานซึง่อาจไม่ตรงกบัความต้องการของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารารายย่อย ผลติภณัฑ์ทีจ่ะให้ 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยใช้บริหารความเสี่ยงอาจต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานะและ 
ความต้องการของเกษตรกรผูป้ลกูยางพารารายย่อย จากนัน้จึงป้องกนัหรือจัดการความเส่ียงของสัญญาดังกล่าว
โดยการใช้ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า ถ้าราคาของตลาดเงินสด (ตลาดกลางหาดใหญ่) มคีวามสมัพนัธ์กนักบัราคาตลาด 
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ แต่ในขณะนี้ตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า (Afet) ซึง่ได้ปิดดำาเนนิการและอยูใ่นระหว่างชำาระ บญัชทีำาให้ไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูในอดีตของไทยได้  
และข้อมูลจากตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอเนื่องจากเพิ่งเปิดดำาเนินการในขณะที่ศึกษา 
และมสีภาพคล่องค่อนข้างน้อย นโยบายทีต้่องการให้ตลาดเกษตรล่วงหน้า (Futures) เป็นเคร่ืองมอืของเกษตรกร 
ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาจึงอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความไม่สอดคล้องของสินค้า
อ้างอิง (RSS3) กับผลิตภัณฑ์และการดำารงชีพของเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายยางถ้วยและ 
นำ้ายางสดและมีสภาพคล่องท่ีจำากัด นอกจากนั้นความยุ่งยากของกลไกและกระบวนการในการซ้ือขายของ 
ตลาดล่วงหน้า (Futures) ยังอาจเป็นอุปสรรคในการใช้ตลาดล่วงหน้าของเกษตรกรรายย่อย

    จากการศึกษาวิจัยทำาให้ทราบได้ว่า พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 กำาหนด 
เง่ือนไขว่า หากหน่วยงานใดต้องการจดัตัง้ตลาดล่วงหน้า ต้องมกีารขออนญุาตแก่คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ การจัดต้ังตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้ายางพารา การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถ 
ดำาเนินการจัดตั้งตลาดได้ แม้ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู ้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป  
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธรุกจิ และการดำาเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคณุภาพ 
ชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลาดที่เกิดขึ้นเป็นการดำาเนินงานโดยไม่มีผลกำาไร แต่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง 
คุณภาพของผลผลติและระบบตลาดเพือ่ให้เกดิประโยชน์ สงูสดุแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกจิการยาง
ให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามมาตรา 8 แต่หน่วยงานไม่สามารถจดัต้ังระบบการซ้ือขายยางพาราล่วงหน้าได้ เนือ่งจาก 
หากขออนุญาตและมีการดำาเนินการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งมอบจริงโดย

      การที่การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำาเนินการกำากับดูแล จึงควรคำานึงถึงหลายประเด็นดังนี้

    1) ความเพียงพอของงบประมาณอุดหนุนค่าดำาเนินการระบบตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที ่
มีการส่งมอบจริง เนื่องจากการดำาเนินการภายใต้การยางแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นได้

      2) การรับรองคุณภาพยางพาราที่จะเข้ามาขายในตลาดให้เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

    3) ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จะมีการซ้ือขายควรครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีการซ้ือขายอยู่ในปัจจุบัน 
มิใช่เพียงแค่ซื้อขายเฉพาะยางแผ่นรมควันชั้น 3

    4) ผู ้ซื้อและผู้ขายควรต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจยางจริง เช่น เกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้รวบรวม ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในและประเทศ ทั้งนี้ กรณีของ 
กลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ อาจมข้ีอจำากดัเกีย่วข้องกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ทีไ่ม่สามารถดำาเนินการ 
ซื้อขายในตลาดที่จะจัดตั้งได้

    5) หลักประกันของของผู้ซ้ือและผู้ขายที่น่าเชื่อถือ ควรมีกระบวนการรองรับเพื่อสร้างความมั่น 
ให้กับตลาด

    6) นายหน้าที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งโดยปกติจะมีค่านายหน้าเป็นค่า 
ตอบแทนทีเ่กิดขึน้ท้ังสญัญาซือ้และสญัญาขาย หากมจีำานวนนายหน้าไม่มากพออาจทำาให้เกดิการคดิค่าธรรมเนยีม
นายหน้าที่ไม่เป็นธรรม

    7) หน้าท่ีความรับผิดชอบของการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ควรเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่มีการตกลงซื้อขาย นอกเหนือจาก ราคาส่งมอบ ปริมาณ จุดรับมอบ วันซื้อขาย
และวันส่งมอบ

    8) บทลงโทษกรณีที่มีฝ ่ายหนึ่งฝ ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา ควรต้องทำาประชาพิจารณ์ 
เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดจนในการดำาเนินการ

    9) จำานวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมมากเพียงพอท่ีจะทำาให้ตลาดสามารถดำาเนินการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพหรือไม่
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

    จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดซ้ือขายล่วงหน้ายางพารา การยาง 
แห่งประเทศไทยมคีวามเป็นไปได้ในการจดัตัง้ตลาดล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ควรต้องดำาเนนิการ 2 แนวทาง ดงันี้

    3.2.1 เห็นควรให้การยางแห่งประเทศไทยควรดำาเนินการขออนุญาตจัดตั้งตลาดล่วงหน้าแก่ 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546

    3.2.2 เห็นควรให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กธ.22/2558 เรื่อง การกำาหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) เป็นกฎหมายลำาดับสุดท้าย  
ประกาศยกเลิกสินค้ายางพาราเป็นทรัพย์สินอันเป็นสินค้า ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 4038/2563

 จ�าเลยขับรถจกัรยานยนต์ของกลางพาผู้เสยีหายไปยงัทีเ่กดิเหตุ จากนัน้ใช้ก�าลงั

ประทุษร้ายจนผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วข่มขืนกระท�าช�าเรา 

ผู้เสียหาย เป็นความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารและฐานข่มขืนกระท�าช�าเราผู้อื่น  

 ดงันัน้ รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นเพียงพาหนะทีใ่ช้พาไปยงัทีเ่กดิเหตุเท่านัน้ 

ไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระท�าความผิดโดยตรง จึงไม่อาจริบได้ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 33(1)

แหล่งที่มำ:  เนติบัณฑิตยสภา
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรเขียนบทควำม

วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐาน 

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสู่สาธารณชน 

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย และด้าน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ให้เกิดผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อันก่อเกิด

ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

 โดยวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดพิมพ์เป็นวารสาร 

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

ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 ทั้งนี้แล้ว บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ 

พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ผู้เสนอผลงานต้อง 

อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

1. ประเภทบทควำมที่รับตีพิมพ์ 

 1) บทความวิจัย 

 2) บทความวิชาการ 

2. สำขำที่รับตีพิมพ์ 

 1) สาขาวิชานิติศาสตร์

 2) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (บทความในสาขานี้ มีขอบเขตถึงด้านอาชญาวิทยา

และการบรหิารงานยตุธิรรม รวมถงึจติวทิยา รฐัศาสตร์ หรอืสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแง่มมุกระบวนการยตุธิรรม)

3. กำรเตรียมต้นฉบับ

ภาษา ผู้เสนอผลงานสามารถเขียนบทความได้ทั้งบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

แต่หากเป็นบทความภาษาองักฤษ  ควรได้รับการตรวจสอบความถกูต้องด้านไวยากรณ์

จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ บทความภาษาอังกฤษควรมีบทคัดย่อ 

เป็นภาษาไทย 
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3. กำรเตรียมต้นฉบับ (ต่อ)

การตั้งค่า

หน้ากระดาษ

ผู้เสนอผลงานพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ใช้ขนาด 

กระดาษ A4 และตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้

 ด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

 ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านขวา ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านซ้าย ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 จ�านวนหน้า ทุกประเภทบทความ ให้มีความยาวทั้งเร่ือง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ

บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�าดับหน้า ล�าดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ากับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเร่ิมนับ 

หน้าที ่1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใส่ตวัเลขก�ากบัไว้  

แต่ให้พมิพ์ค�าว่า หน้า 2 ในหน้าถัดไป และไล่ล�าดบัเลขหน้าจนจบเนือ้หาของบทความ

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

เลขระบบทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย แต่ไม่ควรเกิน 3 จุดเลขทศนิยม เช่น 1.1 , 

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

และล�าดับถัดไป เช่น (1), (2) เป็นต้น

การย่อหน้า ย่อหน้า ให้เริ่มห่างจากขอบเนื้อเร่ือง 1.5 เซนติเมตร ส่วนรายการอ้างอิง (footnote) 
และบรรณานุกรมให้ห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.25 เซนติเมตร

รูปแบบการเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH sarabunPSK และมีรูปแบบการเขียน 

ดังนี ้

       • ชื่อเรื่อง           ขนาดตัวอักษร  18  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       • ชื่อผู้เขียน        ขนาดตัวอักษร  14  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ชื่อหัวข้อต่าง ๆ  ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       •  บทคัดย่อ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ค�าส�าคัญ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • เนื้อหาทั้งหมด   ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • บรรณานุกรม     ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขียน

       • รายการอ้างองิ   ขนาดตัวอกัษร   12  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขยีน
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4. ส่วนประกอบของบทควำม

 4.1 บทควำมวิจัย

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 

ที่อยู ่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ 

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

ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ

  3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความท่ีศึกษาท้ังเร่ืองโดยย่อ ซ่ึงเร่ิมจากจุดมุ่งหมายของ 

การศกึษา ตลอดจนผลของการศกึษาและบทสรปุของการศกึษา โดยให้มบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

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

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

  5) บทน�ำ: ประกอบด้วย

   5.1) ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและ 

ความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้ 

   5.2) วัตถุประสงค์: เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและจุดมุ่งหมายอันน�ามาสู่การศึกษาในเรื่องนี ้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ท�าการศึกษา

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

การศึกษา ซึ่งผู้ท�าการศึกษาได้ก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ท�าการศึกษา

   5.4) ขอบเขตกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของเรื่องที่ท�าการศึกษา 

โดยจะต้องมีการระบุขอบเขต เช่น เชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เป็นต้น

   5.5) ระเบียบวิธีกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวว่าการศึกษาในเรื่องนี้ใช้รูปแบบใด  

มีการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

   5.6) ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั: เป็นการกล่าวว่าผลของการศกึษาในเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ใด และในด้านใด

  6) ผลกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช ้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

และกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ควรมีประเด็นค�าถามเพื่อเป็นแนวทางสานต่อการศึกษา

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

ค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา 

ของข้อมูลเพือ่ยนืยนัความน่าเช่ือถือของข้อมลูในบทความ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด

 4.2 บทควำมวิชำกำร 

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 

ที่อยู ่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ 

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

ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ

  3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความท่ีศึกษาท้ังเร่ืองโดยย่อ ซ่ึงเร่ิมจากจุดมุ่งหมายของ 

การศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

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

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

สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  6) เนื้อหำ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�าการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีที่มี 

ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

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

ให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงองิและบรรณำนกุรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา

ของข้อมูลเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ 

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด
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รูปแบบกำรเขียนเชิงอรรถ และบรรณำนุกรม
วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงที่มาของข้อมูล เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในบทความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

รูปแบบกำรอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ของ Turabian ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ

 1. การอ้างองิแบบแทรกในเนือ้หา (Parenthetical Citations-Reference List Style) เรยีกว่า ระบบ
นาม-ปี ประกอบด้วย ผูแ้ต่ง ปีทีพ่มิพ์ เลขหน้าทีอ้่างองิ ทัง้นี ้การอ้างองิมกัใช้ในสาขาวทิยาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
บางสาขา

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

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

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

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

 ตัวอย่ำง: รูปแบบกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมประเภทต่ำง ๆ

1. รำยกำรอ้ำงอิง

 1) หนังสือทั่วไป 

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

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

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

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

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

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

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

 3) หนังสือแปล

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

ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

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

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

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

 2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร

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

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

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

ตัวอย่ำง
1 ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอประโยชน์ของ 

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

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

รูปแบบ 
ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เคร่ืองหมายวรรคคั่น ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ 

พิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

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

(วารสารฉบับพิเศษ ในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง).

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

Issue Public Policy and Law).

 4) หนังสือรวมบทควำม

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

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า in

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

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

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

 6) หนังสือพิมพ์และนิตยสำร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(May 1968): 252-254.

 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

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

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

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

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

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

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

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

 7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์

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

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

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

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

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

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

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

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

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

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

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

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

 11) วิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลออนไลน์

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

วนั/เดอืน/ป,ี/ใน,/URL

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

เมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL

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

ตามด้วย in และ URL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 14) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย สัมมนำ กำรประชุม และกำรบันทึกจำกปำฐกถำ

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

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิสระในการสร้างธรรมาภิบาล,” เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง

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

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

 12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตัวอย่ำง
1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, “ประกาศมหาวิทยาลยัรามค�าแหง เร่ือง การสมคัรเพ่ือสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อระดบับณัฑิตศกึษา ปีการ

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

 15) กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น

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

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

ของเอกสารอันดับรอง

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

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

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

 17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ

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

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

กรณีเป็นเอกสารอัดส�าเนาให้ใช้ค�าว่า อัดส�าเนา หรือ Mimeograph

ตัวอย่ำง 
1 สดุใจ วงษ์เทศ, เสภาเพลงขบัลาํของชาวบ้านสูราชสาํนกัสยาม (จลุสาร), พมิพ์ครัง้ที ่5 (กรุงเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการวัฒนธรรม

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

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

  การอ้างอิงหลักกฎหมาย กรณีไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารราชกิจจานุเบกษา ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ

  เฉพาะการอ้างอิงรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายในงานเขียนภาษาต่างประเทศ 

ใช้รูปแบบ ชื่อกฎหมาย,/มาตรา.

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

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

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

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

Convention.

 19) กำรสัมภำษณ์

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

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สัมภาษณ์โดย  และใช้ วัน เดือน ปี 

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า interview by  และใช้ Month Date, Year

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

 18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ 

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

ผลิต),/เลขหน้า.

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

เที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529), 5.

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

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

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

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

การชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย.

 21) ค�ำพิพำกษำ

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

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

  1) หนังสือทั่วไป 

 รูปแบบ

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

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

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 1 คน

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

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

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 2 คน

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

Blackell Scientific, 1993.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 3 คน

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

2529.

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

Academic Press, 1992.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน

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

ตลาด. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2539.

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

2nd ed. London: Grange, 1991.

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง  

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

Symposium on Adult Education and Public Libraries. London: Library Association, 1980.
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 3) หนังสือแปล

รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือท่ีแปล./แปลโดย/ช่ือผู้แปล./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง)./ชื่อชุดและล�าดับที่ 

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

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แปลโดย และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า translated by (กรณีคนเดียว 

หรือมากกว่า 1 คน) 

ตัวอย่ำง 

เกรย์ เจ. ผูช้ายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศกุร์. แปลโดย สงกรานต์ จติสทุธิภากร. ชุดที่ 9. กรงุเทพฯ: 

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.

Robee, Stanislavski K. My Life in Art. translated by Benedetti Jayson. London: Routledge, 2005.

 2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร

รูปแบบ 

ชือ่ผูแ้ต่ง./ชือ่หนงัสอื./บรรณาธกิารโดย/ชือ่บรรณาธกิาร./ครัง้ทีพิ่มพ์ (กรณพิีมพ์มากกว่า 1 คร้ัง)./ชือ่ชดุและ

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

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า edited by

ตัวอย่ำง

ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีตอประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. บรรณาธิการโดย ชนัญชี ภังคานนท์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ, 2554.

Carton, Krongtaew, and Fackler Key. Lignocellulosic Structural Changes After Physico- 

chemical Pretreatment Monitored by Near Infrared Spectroscopy. edited by Williams 

Parner. West Sussex: IMP, 1988.
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 5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ

รูปแบบ 

ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วย

เครื่องหมายวงเล็บพิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

  ตัวอย่ำง 

เพียงดาว สุขพานิช. “วิวัฒนาการภูมิปัญญาทอผ้าของชาวไทย.” วารสารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2, ฉ.6 (มกราคม-

มิถุนายน 2555): 105. (วารสารฉบับพิเศษ ในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง).

Loneay, Wiener R. Capital Punishment in the United States. 4th ed. London: Routledge, 2004, 

202. (Special Issue Public Policy and Law).

 4) หนังสือรวมบทควำม

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย หรือรวบรวมโดย,/เลขหน้า./สถานที่พิมพ์:/ส�านัก

พิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า In

ตัวอย่ำง 
กอบเกือ้ สุวรรณทตั-เพยีร. “อารยธรรมตะวนัตก.” ใน สงัคมตะวนัตกและววิฒันาการภายหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2, บรรณาธิการโดย กอบเกื้อ วิจิตรา แสงหาญ, 335. กรุงเทพฯ: คัมภีร์, 2519.

Jelolie, Tebbel. “The Role of Technology in the Future of Libraries.” In The Metropolitan 

Library, edited by Ralph C. Warner, 105. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
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 6) หนังสือพิมพ์และนิตยสำร

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

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

ตัวอย่ำง

ปราโมทย์ ทศันาสวุรรณ. “บทบาทของ ท.ท.ท. ในการเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม.” 

คอลัมน์ เป็นไท, ไทยรัฐ, 5 สิงหาคม 2558, 7.

Povoledo, Elisabetta, and Laurie Goodstein. “What’s Right with Sight and Sound Journalism.” 

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

 7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์

รูปแบบ

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

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ  ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

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

ตัวอย่ำง

วริษฐ์ ลิ้มทองกุล. “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์.” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม 

2560. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561. https://www.mgronline.com/columnist/ 

detail/9600000126809/

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

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

ness/news/1409766/
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 8) บทควำมในวำรสำร

รูปแบบ

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

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

ตัวอย่ำง

วรวุฒิ ทวาทศิน. “การน�าบริษัทประกันภัยเข้าสู่ระบบการประกันตัวในคดีอาญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ต้องหา

และจ�าเลย.” วารสารบทบัณฑิตย์ 60, ฉ. 2 (พฤษภาคม 2547): 105. 

Mall, Hoclosky. “Political Participation.” International Encyclopedia of the Social Sciences 

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

 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

รูปแบบ

ผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี./URL
กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ. และให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

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

ตัวอย่ำง

สวัสดิ์ ประทุมราช. “การวัดผลทางจิตวิทยา.” จิตพฤติกรรมศาสตร ์11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6. สืบค้นเมื่อ 

25 มกราคม 2561. https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/

index.html#p=1/

Budd, Lucy C. “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of 

Civil Flying in Britain.” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125.

Accessed January 18, 2016. https://www.journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ 

TJTH.32.2.2/
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 10) วิทยำนิพนธ์

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับปริญญา/สาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย,/ปีการศึกษา.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

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

ตัวอย่ำง

เกยีรติพร อ�าไพ. “ปัญหาการออกและการบังคบัใช้กฎหมายในเขตต่อเนือ่งของประเทศไทย: ศกึษากรณนี�า้มนั

เถื่อน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

Aell, Arellano L. “Lynching and the American Past: Violence, Narrative and Identity.” Master’s 

thesis, Faculty of Law, Stanford University, 2004.

 11) วิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลออนไลน์

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับปริญญา/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/ชื่อคณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์./สบืคน้

เมือ่/วนั/เดอืน/ป.ี/ใน,/URL

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ใช้

ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss. และให้ใช้ค�าว่า Accessed ตามด้วย Month 

Date, Year ตามด้วย In และ URL

ตัวอย่ำง
ขวัญนุช แสนสุข. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจรัฐในการปิดกันเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555. สืบค้นเมื่อ 9 

กมุภาพนัธ์ 2561. ใน ส�านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรปีทมุ, https://www.tdc.thailis.or.th/tdc/browse.

php?option=show&browse_type=title&titleid=279343&query=%A1%AE%C-

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

lang=&limited_lang_code=&order= &order_by=&order _type=&result_id=1&maxid=5/

Levin, Dana S. “Let’s Talk About Sex … Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, 

and Unexamined Implications of Sex Education in School.” PhD diss., University of  

Michigan, 2010. Accessed February 9, 2017. In Deepblue, https://www.deepblue.lib.umich.

edu/handle/2027.42/75809/
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 13) รำยงำนกำรวิจัย วิชำกำร ผลงำน กำรสรุปผล และเอกสำรกำรสอน

รูปแบบ 

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

ตัวอย่ำง

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ:  

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538.

Youn, Chun S. Korean Folk Tales (Research Report). Seoul: International Cultural Foundation, 

1973.

 12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์

รูปแบบ

ชือ่ผูแ้ตง่./“ชือ่เรือ่ง.”/แก ้ไขครัง้ลา่สดุ/วนั/เดอืน/ปี./สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ป.ี/URL

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

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Last modified  และใช้ Accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

อาทิตย์ โกวิทวรางกูร. “รถไฟความเร็วสูงจูงจมูกเรา.” แก้ไขครั้งล่าสุด 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561.

https://www.posttoday.com/social/think/550280/

Garg, Anjali. “Open Budget Survey 2017: Global Comparison of Budget Transparency Comes 

at a Critical Time.” Last modified May 20, 2016. Accessed February 9, 2017. https://

www.blog.okfn.org/2018/02/06/open-budget-survey-2017-global-comparison-of-bud-

get-transparency-comes-at-a-critical-time/
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 15) กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น

รูปแบบ 

รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับแรก./อ้างถึงใน/รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของ

เอกสารอันดับรอง

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ อ้างถึงใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ใช้ค�าว่า Quoted in หรือ Cited by น�าหน้าชื่อ 

ผู้แต่งและชื่อเรื่องของเอกสารอันดับรอง

ตัวอย่ำง 

เริงศรี กฤษมาตร. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นวการพิมพ์, 2540. อ้างถึงใน 

นรากร ใจหาญ. การพัฒนาของวัยรุน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.  

Alice, Wallis O. Introduction to Microcomputers. New York: Adam Osbarne, 1977. Quoted in 

Hyman Mar. Automated Library Circulation System. New York: Knowledge Industry, 

1981.

 14) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย สัมมนำ กำรประชุม และกำรบันทึกจำกปำฐกถำ

รูปแบบ

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

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง

สมคิด เลิศไพฑูรย์. “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิสระในการสร้างธรรมาภิบาล.” เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2554 โดยคณะกรรมการองค์กรอิสระ, กรุงเทพฯ, 

8-10 ตุลาคม 2554.

Belker, Herath P. “The Prospects and Limits to Statutory Conciliation and Mediation.” Paper 

Presented at the Seminar on Mediation of Crime Organized by the Asia Crime 

Prevention Foundation, Sri Lanka, April 12, 1994.
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 17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ

รูปแบบ 

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

กรณเีอกสารเป็นจลุสารให้ใช้ค�าว่า จลุสาร หรอื Pamphlet  กรณเีอกสารเป็นแผ่นพบัให้ใช้ค�าว่า แผ่นพบั หรอื 

Brochure กรณีเป็นเอกสารอัดส�าเนาให้ใช้ค�าว่า อัดส�าเนา หรือ Mimeograph

ตัวอย่ำง 

สุดใจ วงษ์เทศ. เสภาเพลงขับลําของชาวบ้านสูราชสํานักสยาม (จุลสาร). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550.

Hall, Tea. The Chinese Art of Tea Drinking (Brochure). 2nd ed. Taiwan: Shaw Yu-ming, 1990.

 18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ 

  รูปแบบ

ชื่อผู้จัดท�า./ชื่อเรื่อง (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ)./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./สถานที่ผลิต:/หน่วย

งานที่เผยแพร่,/ปีที่ผลิต.

  ตัวอย่ำง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา (แผนที่). พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา: ส�านักงาน

นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.

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

 16) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำล และเอกสำรอื่น ๆ ของทำงรำชกำร

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์.

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

ตัวอย่ำง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เร่ือง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2538.” 28 ธันวาคม 2537.

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

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 20) กฎหมำย 

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 21) ค�ำพิพำกษำ

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 22) กำรขยำยค�ำ

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
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กำรส่งบทควำม

  การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี มีวิธีการส่งดังนี้

1. ผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ดังนี้

 ผู้เสนอผลงานส่งไฟล์บทความต้นฉบับ จ�านวน 1 ชุด (เป็นไฟล์ .doc) ผ่านทางอีเมล (Email) และผ่านทาง

เว็บไซต์ (Website) โดยส่งมายัง

            

 Email:  ubru_lawjournal@hotmail.com 

  Website: http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับแล้ว จะด�าเนินการพิจารณาบทความว่าเป็นไปตามรูปแบบ 

ที่ก�าหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนด จะท�าการร้องขอผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความให้เป็นไป 

ตามรูปแบบท่ีก�าหนด เมื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนดแล้ว จะออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความให ้

แก่ผู้เสนอผลงาน 

3. บทความที่ได้รับการพิจารณา จะถูกตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

ของบทความนั้น ๆ  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการตรวจพิจารณา 

ดังกล่าวมายังวารสาร จากนั้นจะส่งแบบบันทึกผลการตรวจพิจารณาบทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน เพื่อท�า 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้เสนอผลงานต้องท�าการส่งบทความท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังวารสาร จากนั้นจะม ี

การตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและปรับปรุงบทความครบถ้วนหรือไม่ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะท�าการออกแบบ 

ตอบรับการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน และด�าเนินการตีพิมพ์บทความลงในวารสารตามล�าดับ

5. เมื่อบทความของผู้เสนอผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะท�าการจัดส่งวารสารให้แก่

ผู้เสนอผลงานจ�านวนท่านละ 1 เล่ม
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พิจารณาความถูกต้องของบทความ

ตามรูปแบบค�าแนะน�าการเขียนบทความของวารสาร

 ผ่านการพิจารณา

 ผ่านการพิจารณา

ถูกต้องครบถ้วน

ไม่ผ่านการพิจารณา

ไม่ผ่าน

การพิจารณา
กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อตรวจพิจารณาบทความ

แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความมายังผู้เสนอผลงาน

ผู้เสนอผลงานส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ

แจ้งและส่งคืนผู้เสนอผลงานออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความ

แจ้งผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         

จากนั้นให้ส่งบทความกลับมายังวารสาร

 ออกแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผู้เสนอผลงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการตีพิมพ์

ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
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แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

1. ประเภทของบทควำม

 ¨ บทความวิจัย

 ¨ บทความวิชาการ

2. ชื่อเรื่อง

 ภาษาไทย.............................................................................................................................................

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

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

 ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................

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

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

3. ชื่อ/สกุล ผู้เสนอผลงำน

 ภาษาไทย.............................................................................................................................................

 ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................
4. ข้อมูลผู้เสนอผลงำน

 หน่วยงานที่สังกัด..................................................................................................................................

 ต�าแหน่ง/สถานภาพของผู้เสนอผลงาน.................................................................................................

 ต�าแหน่งทางวิชาการ/ระดับช�านาญการ/ยศ (ถ้ามี)...............................................................................

 วฒุิการศึกษาสงูสดุ................................................................................................................................

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้เป็นงานนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้สามารถตรวจและแก้ไข 

ต้นฉบับดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้แล้ว ผลงานดังกล่าวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยน�าเสนอหรือ 

อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด    

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

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

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

 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้าน

จรยิธรรมในการตพีมิพ์สงูสดุ ดงันัน้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจะต้องปฏบิติัตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมใน

การตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ 

และสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ ดังนี้ จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี บทบาทหน้าที่จริยธรรมในการตีพิมพ์

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

ประเมินบทความ (Reviewer) เพื่อให้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1) บรรณาธิการมีหน้าท่ีพิจารณาและตรวจสอบบทความท่ีส่งมาเพ่ือเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับ

วารสารทกุบทความ โดยพิจารณาเน้ือหาบทความทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย วัตถปุระสงค์และขอบเขตของวารสาร 

รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์

 2) บรรณาธิการมีหน้าท่ีตรวจสอบบทความในด้านความซ�้าซ้อนหรือในด้านการคัดลอกผู้อื่น 

(Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบความซ�า้ซ้อน หากตรวจสอบพบความซ�า้ซ้อนหรอืการคดัลอกผลงานของ

ผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที

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

 3) บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อ

บทความและผูน้พินธ์ไม่ว่าด้วยกรณใีด ทัง้ในด้านเชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา วฒันธรรม การเมอืง และสงักดัของผูน้พินธ์ 

 4) บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความแก่ผู้ที่ 

ไม่เกี่ยวข้องในระยะเวลาของการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 5) บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น�า

บทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือน�าไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง

 6) บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์

 7) บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

 8) บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความ 

ทันสมัยเสมอ

2. บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ 

 1) ผลงานของผู้นิพนธ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่าง 

ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใด
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 2)  ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน โดยต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อน�าผลงาน

ของผู้อื่นมาน�าเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง และผลงานต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ 

สิทธิบัตรใด ๆ

 3) หากผลงานทางวิชาการของผูน้พินธ์เกีย่วข้องกบัการใช้สตัว์ ผูเ้ข้าร่วม หรอือาสาสมคัร ผูน้พินธ์ควร

ตรวจสอบให้แน่ชดัว่าได้ด�าเนนิการตามหลกัจรยิธรรม ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 

รวมถึงต้องได้รับความยินยอมก่อนการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง

 4) ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการท�าผลงานทางวิชาการ และระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

(หากมี)

 5) ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่น�าผลงานไปเผยแพร่หรือ 

ตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี แล้ว

 6) ชื่อของผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง 

 7) ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ก�าหนด

 8) ในบทความ ผูน้พินธ์จะต้องไม่รายงานข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับ 

ข้อสรุป

 9) กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการทดลองในคน

อาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์หรอืสัตว์ทดลอง ท้ังนี ้การอนมุติัให้ลงตีพิมพ์ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาจาก

กองบรรณาธิการวารสาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 1)  ผูท้รงคณุวฒุต้ิองค�านงึถึงคณุภาพบทความเป็นหลกั พจิารณาบทความภายใต้หลกัการและเหตผุล

ทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

 2) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ท�าการประเมิน และหาก

พบวา่ตนเองอาจมผีลประโยชน์ทับซ้อนกับผูน้ิพนธ ์เชน่ เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จกัผู้เขียนเปน็การส่วนตวั หรอื

เหตผุลอ่ืน ๆ  ทีท่�าให้ไม่สามารถให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอย่างอสิระได้ ผูท้รงคณุวฒุต้ิองแจ้งให้บรรณาธกิาร

ทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น

 3) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของผล

งานวิชาการที่รับประเมินอย่างแท้จริง
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 4) หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมิน เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

 5) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่พิจารณาแก่ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องในระยะเวลาของการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 6) ผูท้รงคณุวฒุต้ิองพงึชีใ้ห้เหน็จดุแข็งและจุดอ่อน รวมท้ังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความนั้น

 7) ผูท้รงคณุวฒุต้ิองรกัษาระยะเวลาประเมนิตามกรอบเวลาประเมนิท่ีก�าหนด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมลู

ของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
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ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ไม่ว่าจะทำาอะไร  ให้ทำาให้ดีที่สุด  ทำาให้สุดฝีมือ

ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่  งานง่ายงานยาก  อย่าจับจด  อย่าทำาครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

ถ้าทำาได้ไม่ดี  อย่าทำาเลยดีกว่า  ขอให้เล็งผลเลิศในงานที่ทำาเสมอ

    ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร
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