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กรณโีครงสร้างภาษีสรรพสามิต ยาสบู บุหร่ี และซิกาแรต 

 564 

 สุธิดา  วิบูลพานชิ  

 ปัญหาสทิธกิารติดต่อสื่อสารทางจดหมายของผู้ต้องขงัระหว่างพิจารณาตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 105 

 576 

 สุรีรตัน ์เจตนต์ะพุก  

 การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา : ศึกษาการส่งประเดน็  587 

 สุวิมล  สุโกพนัธ ์  

 ความผดิอาญาฐานการเสนอบริการการทาํแท้ง  596 

 อภิรมย ์ อินทรต์ะ๊สืบ  

 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว  606 

 อรนุช อ่อยอารีย ์  

 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีจํานอง ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้อง

บังคับเอาทรัพย์จาํนองขายทอดตลาด 

 620 

 อรรถพล ประสงคด์ํารงกุล  

 การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ศึกษากรณี การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ น

พิจารณาใหม่ 

 631 

 อฐัวิทย ์ ใสสะอาด  

 หลักเกณฑ์การปล่อยช่ัวคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยมีประกันและ

หลักประกนั 

 641 

 อิศนนัท  เจริญศรีวงษ ์  



สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หนา้ 
 

 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ : 

ศึกษากรณศีาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศกลาง 

 649 

 อิสรารสัมิ์   ยวุรตัน ์  

 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัเบี้ยประกนัภัยรถยนตภ์าคบังคับ  668 

 อุเทน สุขทัว่ญาติ  

 

นเิทศศาสตร ์  

 บทบาทสื่อโทรทศัน์ยุคดิจิทลัในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี 

 677 

 สุวิมล จินะมูล  

 

เศรษฐศาสตร ์  

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบิน ราคาประหยัด 

เส้นทางกรงุเทพฯ – ขอนแก่น 

 686 

 นภาพร ศุภการนมิิต  

 

หลกัสูตรและการสอน   

 การพัฒนาความสามารถในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษาดุสติพณชิยการ กรงุเทพฯ 

 694  

 Zhu Qiong Lei   

 การพัฒ นาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพ่ื อพัฒ นา

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็ของนักเรียนระดับปฐมวัย 

 706  

 กฤษณา รกันุช   

 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่ อ วิดีทัศน์   เร่ือง พันธะเคมี ของช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 718  

 จิราภรณ ์ เฟ่ืองฟุ้ง  



 

สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หนา้ 
 

 

 การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

 734   

 ชติุมา สรรเสริญ   

 การจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความ 

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 750  

 ณฐัพล   เฟ่ืองฟุ้ง   

 การศึกษาการใช้ KWDL เพ่ือการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์เร่ือง ไฟฟ้าและ

แม่เหลก็ 

 764  

 นรินชณ์ฏัฐ ์ตระหง่าน   

 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดับ

ปฐมวัยโดยใช้ชุดกจิกรรม 

 776  

 ประจกัษ ์เอนกฤทธ์ิมงคล   

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนสามเณร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ 

 790  

 พระครูสงัฆรกัษ ์ศราวุธ    สุทสฺสโน (มกัได)้   

 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา สาํหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 805  

 พมิพร์ภชั เตชาธนะเกียรต์ิ   

 การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยกาํกับตนเองเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่

พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

 818  

 ศกัด์ิสิทธ์ิ  ทองจําปา   

 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรมสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 832  

 สุธีระ เดชคําภู   

 การศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 847  

 สุพชิญก์ฤตา พกัโพธ์ิเยน็   

 การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงานของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

 862  

 อภิรกัษ ์ กุลชติุนธร   



สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หนา้ 
 

 

 การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาฟิสกิสโ์ดยใช้โครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 878   

 อาทิตยา เพญ็ไพบูลย ์   

 

การจดัการการศึกษา   

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 895  

 ชาญยทุธ  พริิยะสิทธิการ   

 การจัดการเรียนร่วมสําหรับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรงุเทพมหานคร 

 905  

 พงษธ์ร  วชิระปราการพงษ ์   

 

การจดัการทางวิศวกรรม   

 การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือคุณภาพเพ่ือลดปริมาณฟิล์มเสียในงานห่อแพ็คโหล 

กรณศีึกษา : โรงงานผลิตนํา้ดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง 

 923  

 วิทวสั พลวิบูลย ์   

 

การจดัการการท่องเทีย่ว   

 แหล่งข้อมูลที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 

 933  

 ฐานยีา บุญทวงษ ์   

 

วิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 953 

 ชฎาธญักิต์ิ บุญเกิด  



สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หนา้ 
 

 การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใต้ล้ินต่อการรักษาสวิในผู้ป่วยที่ 

ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี 

 965 

 ชนทัพงษ ์ชนทันาวา  

 การศึกษาระดับความสขุของพนักงานแบลคมอร์สประเทศไทย  975 

 ณฐัที เทียนศิริ  

 ปัจจัยที่มีอทิธผิลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 983 

 ณิชชา ชยัปฏิวติั  

 การศึกษาประสทิธผิลของการรับประทานซินไบโอติกที่มีต่อการรักษาโรคผิวหนัง

อกัเสบบริเวณต่อมไขมัน 

 995 

 นนัทวนั ป่ินเกษร  

 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน ใน

เขตอาํเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

 1007 

 เบญจมาศ เคราะหดี์  

 การศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 1015 

 ปาณิศรา โมกขะมรรคกุล  

 การศึกษาความรู้  และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยของ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

 1025 

 ภทัราวดี อําไพพนัธุ ์  

 คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกยีรติ 

 1035 

 ลลิศรา สุขิโตวฒัน ์  

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 

3 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 1043 

 วนดิา  ศรีฉายา  

 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้า

ช้ันผวิหนังเพ่ือรักษารอยแตกลายสขีาว 

 1051 

 วิจิตรา วิมลชยัฤกษ ์  



สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หนา้ 
 

 การศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดร้ิวรอยรอบดวงตา  1064 

 ศลกัษณา นอ้ยวงศ ์  

 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 1071 

 สุวิชา สมยานะ  

 การศึกษาประสิทธิผลของแอลคาร์นิทีนกับกรดไลโปอิกต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

กรณศีึกษาพนักงานบริษัทจังหวัดสระบุรี 

 1080 

 สุวิมล เพชรเลิศ  

 ศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดของ

นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 1094 

 อดิศรา ลิขิตพทิยา  

 การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัย

ทาํงาน 

 1103 

 อภิรดี ธรรมสรณ ์  

 การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกบัอาการที่สมัพันธ์

กบัภาวะต่อมหมวกไตล้าในผู้ที่มารับบริการในสาํนักงานเขตพระโขนง 

กรงุเทพมหานคร 

 1112 

 อญัชลี อํา่บาํรุง  

 ความรู้  ทศันคติและพฤติกรรมการออกกาํลังกายของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 1119 

 อารีย ์วงศแ์กว้  

 

 

  



 



ความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง 

 

สยาม  เกิดจรสั
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรญัญา  ปานเจริญ
2
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานคร

หลวง ส านักงานใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงส ารวจท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ จ านวน 248 คน และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า t (t-Test) และการทดสอบค่า F (F-Test)  

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้าน

บทบาท ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกภายในทมี ด้านระบบการท างาน และด้านเป้าหมาย ตามล าดับ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มี

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมแตกต่างกนั  

 

1. บทน า 

การท างานเป็นทีมเป็นเร่ืองที่ได้รับความสนใจในหลายๆ องค์การในปัจจุบันทั้งภาครัฐ  และ

เอกชนต่างยอมรับและได้มีการน าแนวคิดของการท างานเป็นทีมมาเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยปรับปรุง

กระบวนการท างานของบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (จิริตา เชาวลิต, 

2549, น. 2) โดยเฉพาะภาคราชการต้องการที่จะก้าวข้ามไปสู่องค์การในรูปแบบใหม่เป็นการบริหารแบบ

ยึดวัตถุประสงค์ และการที่จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีน้ัน องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมในการ

ปฏิบัติงานแบบม่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในทุกระดับ ซ่ึงกลยุทธ์การท างานเป็นทีม เป็นเทคนิคการ

บริหารงานองค์การยุคใหม่ (ฉัตรประอร  นิยม, 2548, น. 1) ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงาน

ภายในองค์การ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างย่ังยืน บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างรวดเรว็ ซ่ึงการ

ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องสามารถท าให้บุคลากรในทีมหรือในองค์การที่มี

                                                           
1

 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติสาขาการจัดการ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ได้เรียนรู้และฝึกการท างานร่วมกัน 

เพ่ือลดความขัดแย้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน และท างานให้บรรลุเป้าหมายของทีมและ

องค์การ รวมทั้งท าให้บุคลากรในทีมมีความสุข มีก าลังใจ และมีความผูกพันในการท างานร่วมกัน 

เพราะฉะน้ันการท างานเป็นทมีจึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์การหลายๆ แห่งน ามาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซ่ึง

เป็นแนวทางในการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การ   

อย่างไรกต็ามจากการวิจัย พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานเป็นทมีใน

องค์การต่างๆ อาท ิ ปัจจัยด้านระบบการท างาน (ทองทพิภา วิริยะพันธุ์, 2551 ; ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ, 

2548) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทมี  (Beckhard, 1982 ; ฐิติ

พงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี (ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ , 

2548 ; นิพัฒน์ ภัทรธิติ, 2549) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Beckhard, 1982 ; จิริตา เชาวลิต, 2549) 

ปัจจัยด้านเป้าหมาย (ทองทพิภา วิริยะพันธุ์, 2551 ; ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้านบทบาท (ฐิติพงษ์ 

ตรีศร, 2552 ;  จิริตา เชาวลิต, 2549)  ซ่ึงการที่จะรวมคนหมู่มากเข้ามาท างานร่วมกันภายใต้องค์การ

เดียวกัน เป็นทีมงานเดียวกัน ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การใน

ทศิทางเดียวกัน และร่วมด าเนินการตามภารกิจเพ่ือให้องค์การประสบความส าเรจ็ได้น้ัน จะต้องค านึงถึง

ปัจจัยเหล่านี้ เป็นส าคัญ (มนัสนันท ์จรัสเลิศสิริ, 2557)  เพราะปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่จะส่งผลท าให้

การท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์การ และองค์การประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการประปานครหลวงสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้ นในตัวของบุคลากรทุกคน โดยการ

ท างานเป็นทีม ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันกัน และปฏิบัติงานบรรลุตาม

เป้าหมายที่ต้ังไว้  ประกอบกบัการประปานครหลวงให้ความส าคัญในเร่ืองของการท างานเป็นทมีเป็นส าคัญ 

ท าให้การประปานครหลวงเป็นองค์การที่สามารถสะท้อนถึงการท างานเป็นทมีได้อย่างชัดเจน ดังน้ันผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ความคิดเหน็ต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง 

ส านักงานใหญ่โดยผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการท างานเป็นทีมในองค์การ ซ่ึงจะท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีมระหว่างบุคลากรในทีม

ต่างๆ ขององค์การมีความสอดคล้องกนั และจะน าไปสู่การพัฒนาขององค์การตามเป้าหมาย 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 

 

 

2



3. แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการกล่าวถึงปัจจัยการท างานเป็นทีมของนักวิชาการต่างๆดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงปัจจัยการ

ท างานเป็นทมีที่ได้ศึกษาไว้น้ัน มีความน่าสนใจและมีความสอดคล้องกัน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึง

ได้ศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีตามแนวคิดของผู้ศึกษาวิจัยซ่ึงแสดงในตารางที่1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบการศึกษาตัวแปรที่สามารถช้ีวัดปัจจัยการท างานเป็นทมี 

 

4. วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อปัจจัยการท างานเป็น

ทมีของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 

ปัจจยัการท างาน

เป็นทีม 

ผูศึ้กษาวิจยั 
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1. ด้านระบบการ

ท างาน 

       

2. ด้านพฤตกิรรมของ

คนและความสมัพันธ์

ระหว่างสมาชิกภายใน

ทมี 

















  



3. ด้านความสามารถ

ทางเทคนิคของ

ผู้ปฏบิตังิานภายในทมี 

 



   



4. ด้านสภาพแวดล้อม          

5. ด้านเป้าหมาย         

6. ด้านบทบาท          
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4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้การวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ โดยมีจ านวน

ประชากรทั้งหมด 585 คนและเพ่ือให้ตัวอย่างมีลักษณะการกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด 

ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้

ขนาดตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportionate 

Stratified Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูลในการท าวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้

เหมาะสม โดยแบบสอบถามที่สร้างแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ เพศ ระดับการศึกษาสถานภาพ

สมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน ต าแหน่งงาน และหน่วยงาน เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยการท างานเป็นทมีโดยพัฒนามาจาก ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551) ชัยวัฒน์ 

วงศ์วิเศษ (2548)  Beckhard (1982)  ฐิติพงษ์ ตรีศร (2552)  จิริตา เชาวลิต (2549) และนิพัฒน์ 

ภัทรธติิ (2549) รวม 24 ข้อ เป็น Scale  5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-อายุ 

-เพศ 

-ระดับการศึกษา 

-สถานภาพสมรส 

-รายได้ต่อเดือน 

-ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

-ต าแหน่งงาน 

-หน่วยงาน 

 

ปัจจัยการท างานเป็นทมี 

-ด้านเป้าหมาย 

-ด้านบทบาท 

-ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 

-ด้านระบบการท างาน 

-ด้านพฤติกรรมของคนและ 

ความสัมพันธร์ะหว่างสมาชิก

ภายในทมี 

-ด้านความสามารถทางเทคนิค

ของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี 
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ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมีวิธกีารด าเนินการ ดังน้ี 

1) น าแบบสอบถามที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน 

(Proportionate Stratified Sampling) เพ่ือให้บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ ได้ตอบ

แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเกบ็แบบสอบถามด้วยตนเอง  

2) น าแบบสอบถามตรวจความถูกต้องและครบถ้วน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

5. สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

5.1 ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ ปรากฏดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปา

นครนครหลวง ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งหมด 

ปัจจยัการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง 

ส านกังานใหญ่  

X  S.D. ระดบั

ปัจจยัการ

ท างาน

เป็นทีม 

ด้านเป้าหมาย 3.52 0.55 มาก 

ด้านบทบาท 3.85 0.53 มาก 

ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 3.91 0.51 มาก 

ด้านระบบการท างาน 3.78 0.53 มาก 

ด้านพฤติกรรมของคนและความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกภายในทมี 3.83 0.48 มาก 

ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี 3.84 0.50 มาก 

รวม 3.79 0.42 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่  มีปัจจัยการท างาน

เป็นทมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้าน

สภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านบทบาท  ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทีม 

ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม  ด้านระบบการท างาน  และด้าน

เป้าหมาย ตามล าดับ                                                                                                                                                     

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระยะเวลา

ในการปฏบัิติงานแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมแตกต่างกนั   

 

6. การอภิปรายผล 

6.1 ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ 

ปัจจัยการท างาน

เป็นทมี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ เพศ ระดับ

การศกึษา 

สถานภาพ

การสมรส 

รายได้ต่อ

เดือน 

ระยะเวลาใน

การ

ปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง

งาน 

สายงาน 

ด้านเป้าหมาย ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.17 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.45 

แตกต่าง 

sig = 0.03   

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.10 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.53 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.62 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.08 

ด้านบทบาท แตกต่าง 

sig = 

0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.13 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.50 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.55 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.18 

แตกต่าง 

sig = 0.04 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.90 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.06 

ด้านสภาพแวดล้อม ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.69 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.61 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.60 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.46 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.48 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.06 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.59 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.74 

ด้านระบบการ

ท างาน 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.42 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.21 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.27 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.37 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.40 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.50 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.97 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.30 

ด้านพฤตกิรรมของ

คนและ

ความสมัพันธ์

ระหว่างสมา-ชิก

ภายในทมี 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.21 

แตกต่าง 

sig = 

0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.10 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.64 

แตกต่าง 

sig = 0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.64 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.12 

ด้านความสามารถ

ทางเทคนิคของผู้

ปฏบิัติผู้งานภายใน

ทมี 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.13 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.08 

แตกต่าง 

sig = 0.04 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.34 

แตกต่าง 

sig = 

0.03 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.64 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.07 

ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.18 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.11 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.14 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.27 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.34 

แตกต่าง 

sig = 0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.84 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.09 
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม อาจเน่ืองมาจาก

การประปานครหลวงได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความเป็นอิสระในการท างานอย่างเหมาะสม  เปิด

โอกาสให้บุคลากรมีความใกล้ชิดกันท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันกัน น ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏบัิติงานเป็นอย่างดี ประกอบกับการประปานครนครหลวงให้การสนับสนุนสิ่งจ าเป็นต่อการปฏบัิติงาน

อย่างเพียงพอ ท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการท างาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด การประปานครหลวงต้องการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ในระดับ Best-in-Class ของรัฐวิสาหกิจ และใน ASEAN ด้วยมาตรฐานในระดับสากลจึงมุ่งเน้นการ

ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นพนักงาน 

สร้างบุคลากรมืออาชีพ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรกิตต์ิ  ศรีอ ่าอ่วม (2547) ที่ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และพบว่าผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูผู้สอนที่เป็น

ลูกจ้างประจ าในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครมีปัจจัยการท างานเป็น

ทมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษา

วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด และ

พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

6.2 การทดสอบสมมติฐาน บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกนัมีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั 

จ าแนกตามอายุ 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีอายุแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านบทบาทที่แตกต่างกันอาจ

เน่ืองมาจากไม่ว่าพนักงานจะมีอายุที่แตกต่างกันกย่็อมมีจุดมุ่งหมายในการท างานให้เกิดประสิทธิผลของ

การท างานตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งก าหนดไว้เหมือนกนัซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษม

กุล(2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอม

เทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มี

อายุแตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกตามเพศ  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านพฤติกรรมของคนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทมีที่แตกต่างกันอาจเพราะบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ อยู่ในสงัคมเดียวกนัจะมีแนวทางการปฏบัิติหรือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคล้ายๆกนั อีกทั้งการประปา

นครหลวงต้องการเป็นองค์กรช้ันน าด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรจึงมีความใส่ใจใน
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ผลการปฏบัิติงานเป็นส าคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษา

วิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และ

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกระดับการศึกษา 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านเป้าหมาย และ

ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมที่แตกต่างกันอาจเพราะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดกต่็างมีความรู้ในเร่ืองของการท างานเป็นทมี และเข้าใจในหลักการของการ

ท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประภาส บัวตา (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการท างานเป็นทมีของพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการลูกค้า บริษัท พีทที ี

ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานสังกัดหน่วยบริการลูกค้าบริษัท พีทีที ไอซีท ี

โซลูช่ันส์ จ ากัด ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการท างานเป็นทมีไม่แตกต่าง

กนั 

จ าแนกสถานภาพสมรส  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีสถานภาพสมรส

แตกต่างกัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านพฤติกรรม

ของคนและความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกภายในทมีที่แตกต่างกันอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรการประปานคร

หลวง ส านักงานใหญ่ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันต่างมีความต้องการที่จะสร้างผลงานของ

ตนเองและทมีงานให้บรรลุความส าเรจ็ เกิดประสิทธิผลในการท างานเป็นทมี เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานของตนเองเหมือนกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้

ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรส

แตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกรายได้ต่อเดือน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง

กัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านความสามารถทาง

เทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมีที่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจากการประปานครหลวงมีการพัฒนาบุคลากร

ให้มีการท างานเป็นทีมในการท างานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งระดับพนักงาน ซ่ึงแต่ละ

ระดับจะมีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิมพ์ลภัส ถ้วยอิ่ม (2553) ที่

ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การท างานเป็นทมีของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ และผลการศึกษา พบว่าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตาคลี 
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จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีระดับรายได้ต่างกัน ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการท างานเป็น

ทมีไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกระยะเวลาในการปฏบัิติงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้าน

สภาพแวดล้อม และด้านระบบการท างานที่ไม่แตกต่างกันโดยบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานต ่า

กว่า 2 ปี มีปัจจัยการท างานเป็นทมีมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 2-5 ปี และมากกว่า 

5 ปี  และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 2-5 ปี มีปัจจัยการท างานเป็นทมีมากกว่าบุคลากรที่มี

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากกว่า 5 ปี อาจเน่ืองมาจากบุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานที่น้อยกว่า 

ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม การร่วมมือให้ความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆในหน่วยงาน มีความ

ต้องการที่จะสร้างความส าเรจ็ในการท างานให้กับตัวเอง อีกทั้งยังมีการปฏบัิติงานตามระเบียบข้ันตอนใน

การท างานอย่างเคร่งครัด เพราะตนเองมีประสบการณ์ในการท างานในการประปานครหลวงน้อย จึ งยึด

ขั้นตอน ระเบียบการเป็นส าคัญ ท าให้งานเกดิประสทิธผิล  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของประภาส บัว

ตา (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการท างานเป็นทมีของพนักงาน

สังกัดหน่วยงานบริการลูกค้า บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานสังกัด

หน่วยบริการลูกค้าบริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส ์จ ากัด ที่ระดับอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ

สภาพการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกต าแหน่งงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีต าแหน่งงานแตกต่าง

กนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้านอาจเน่ืองมาจากบุคลากร

การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปฏบัิติการ หรือระดับบริหารต่างมีความ

ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน การท างานเป็นทมีให้ประสบความส าเรจ็ ดังค่านิยมของการ

ประปานครหลวงที่ว่า"มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส" ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของ

พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอม

เทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกสายงาน 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีสายงานแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้านอาจเน่ืองมาจากการประปา

นครหลวง ได้วางแนวทาง เป้าหมายให้กับสายงานต่างๆอย่างชัดเจนอีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนา

กระบวนงาน การท างานเป็นทมี และการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ท าให้สายงานต่างๆมีปัจจัยการท างานเป็นทมีที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงาน

บริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่าง

กนั 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน เพ่ือที่จะ

เพ่ิมปัจจัยการท างานเป็นทีมด้านสภาพสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวงควรสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหามากขึ้ น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมมากขึ้ น เพราะจะท าให้

บุคลากรได้รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์ขององค์กร ร่วมท า ร่วมในการตัดสินใจ  เป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้กับบุคลากรในการปฏบัิติงาน  ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

และเป็นส่วนหน่ึงในการเติบโตขององค์กร ประกอบกับควรสร้างสิ่งจูงใจให้กับบุคลากรโดยการสนับสนุน

ในสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่บุคลากรควรรู้ เป็นต้น รวมไปถึงในเร่ืองของการเพ่ิมสวัสดิการ รางวัลต่างๆ เพ่ือ

เป็นขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเหน็อย่างเสรีให้

บุคลากรได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความต้องการหรือสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความ

ช านาญมากย่ิงขึ้น กจ็ะสามารถน ามาประยุกต์กับการท างานได้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการท างานและ

งานจะเกดิคุณค่ามากย่ิงขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง ในการสร้างให้มีส่วนร่วม

ในการท างานเป็นทมีและการพัฒนาทมีงานให้เข้มแขง็ 

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีและประสิทธิผลการท างานขององค์กรภาครัฐบาล 

และรัฐวิสาหกจิ ในโอกาสต่อไป 
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การรบัรูคุ้ณภาพโทรทศันข์องประชาชนชาวกมัพูชา :  

กรณีศึกษา ประชาชนในจงัหวดัเสียมเรียบ 

 

Sobolrith Chhon
1
 

ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้
2
 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน

กัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ โดยมีการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ต าบลในจังหวัดเสียม

เรียบจ านวน 3 ต าบล ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 384 หน่วยตัวอย่าง และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-Square และใช้วิธีองค์ประกอบหลัก  Principal Component 

Analysis (PCA)  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 

ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาบัตร ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง  พนักงาน

เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,860 – 13,400 บาท ลักษณะที่อยู่บ้านเด่ียวอยู่อาศัย 

โดยส่วยใหญ่มีสมาชิกครอบครัวจ านวน 4 คน ใช้โทรทศัน์ย่ีห้อโซน่ี และรู้จักกลุ่มมาตรฐาน ISO 

9000 มากที่สดุ ส่วนมากไม่รู้จักกลุ่มมาตรฐาน IEC  

องค์ประกอบความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่ ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของ

โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามค่าไอเกน 

(Eigenvalues) ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ 2) ปัจจัยด้านคุณค่าและความ

เหมาะสมกับการใช้งานของโทรทศัน์ 3) ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับขนาดและสถานที่

จัดจ าหน่าย  

องค์ประกอบความพึงพอใจของปัจจัยในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของ

โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามค่าความ

แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ได้แก่ 1) คุณภาพด้านมาตรฐานและการออกแบบ 2) 

คุณภาพด้านการให้บริการของพนักงานขาย 3) คุณภาพด้านภาพและเสยีงของโทรทศัน์  

ผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านผู้ขายสินค้ามี

ผลต่อการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบในด้าน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขา ธรุกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก 
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คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้  คุณภาพด้านความทนทาน และคุณภาพด้าน

ช่ือเสยีงของสนิค้า ที่มีความพันธก์นัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05 

 

บทน า 

เม่ือพูดถึงผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตโดยมีการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้ นในแต่ละปี และขึ้ นอยู่กับการวิจัยและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์เพ่ือตอบสนองความต้องการชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคทั่วโลก การวิจัยและการ

พัฒนาในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการแข่งขันกันในตลาดต่างประเทศทางด้านผลิตภัณฑ์จากการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดหมู่ของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท าให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการอ านวยความ

สะดวกของผู้บริโภคภายในครัวเรือนส่วนใหญ่  

อย่างไรกดี็ สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ส่งผลให้ปัจจุบันการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาเร่ิมจะมียอดการบริโภคใช้มีจ านวน

เพ่ิมข้ึนมาก จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีข้ึน (Low Wei Xiang, 2013) แต่ประเทศ

กัมพูชากยั็งคงไม่มีความสามารถในการผลิตหรือมีก าลังการผลิตสินค้าเหล่าน้ีภายในประเทศ  

เน่ืองจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในหลายปีที่ผ่านมา จึง

ได้รับการสูญเสียหลายสิ่งอย่าง เช่น ระบบเศรษฐกิจที่ตกต ่า โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศถูก

ท าลายท าให้เกิดความล าบากในการขนส่ง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างต้องเลิกกิจการ ซ่ึง

เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกต้็องเผชิญกบัความยากล าบากหลังจากสงครามได้สิ้นสดุลง  

ด้วยเหตุน้ี ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม และ

เคร่ืองซักผ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีย่ีห้อและมีคุณภาพที่หลากหลาย ภายใต้การน าเข้าของ

ผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชา ซ่ึงการน าเข้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนมือสอง

เหล่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต ่า (Cambodia Environment Association Report, 

2007) ประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

เหล่านี้น าเข้าจากประเทศในภมูิภาค อาท ิประเทศไทย มาเลเซีย จีน และญ่ีปุ่น เพ่ือเป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้กับประชากรที่ยากจนหรือมีรายได้น้อย โดยส่วนใหญ่มีประมาณร้อยละ 19 ของ

ประชากรทั้งหมด (Ministry of Planning:National Strategic Development Plan 2009-2013) 

ทั้งผลิตภัณฑ์มือสองและผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ได้น าเข้ามาก าลังได้รับความนิยมจากชาว

กัมพูชาเป็นอย่างมาก สังเกตจากการขยายสาขาของผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ภายในประเทศ 
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ปัจจุบันเศรษฐกิจของกัมพูชาเร่ิมมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจัยต่อการสร้าง

รายได้ให้กับประชาชนกัมพูชาและท าให้ประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน การที่

ประชาชนภายในประเทศเร่ิมมีรายได้และมีชีวิตประจ าวันที่ดีข้ึนน้ัน ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชาเร่ิม

หันมาสนใจกบัผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ทนัสมัยและสะดวกกับ

การใช้งานในครัวเรือนมากข้ึน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกรายจ าเป็นต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ 

ของผู้บริโภคกัมพูชาที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่

เคยใช้มาก่อน เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของสินค้า ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้าช้ินใหม่ 

ซ่ึงผลิตภัณฑมื์อสองที่มีอยู่ในตลาดพบว่ามีคุณภาพค่อนข้างต ่ากว่ามาตรฐานการใช้งานที่ปลอดภัย  

ดังน้ัน เพ่ือสร้างโอกาสและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือนในประเทศกัมพูชา ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่ท  าการศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตามความคิดเหน็ของประชาชน

ในกัมพูชา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการไทยที่จะลงทุนหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศกัมพูชา และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคกมัพูชาอย่างถูกต้อง 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพโทรทศัน์ของประชาชนชาวกมัพูชา   

2. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ

โทรทศัน์ของประชาชนชาวกมัพูชา 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาว

กมัพูชา 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั  

กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในวิจัยน้ีคือ ประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

รวมมีจ านวนประชากรทั้งหมด  946,656  คน (Siem Reap Tourism Department, 2012) โดย

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้ันใช้การสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) และได้

ก าหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 384 

ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ก าหนดวิธีการเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) โดยสุ่มต าบลในจังหวัดเสียมเรียบจ านวน 3 ต าบล คือ ต าบล 

Siem Reap ต าบล Svay Dangkum และ ต าบล Sala Kamraeuk จากน้ันในแต่ละต าบลที่ตกเป็น

ตัวอย่างสุ่มพ้ืนที่โดยการสุ่มพิกัดด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย
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ขนาดตัวอย่างในแต่ละต าบลจังหวัดเสียมเรียบตามสัดส่วนประชากร  ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยขั้นตอนแรก ท าการสุ่มต าบลในจังหวัดเสยีมเรียบ จ านวน 3 ต าบล โดยการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และขั้นตอนต่อไป สุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในแต่

ละต าบล ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Lumb & Lall (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบการรับรู้คุณภาพสินค้า

ระหว่างประชาชนบัลแกเรียกับประชาชนจีน โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ประชาชนจีนกับประชาชนบัลแกเรียโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับคุณภาพของประเภท

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรกล อาหาร แฟช่ัน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และท าการเกบ็ข้อมูล

จากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนจ านวน 315 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับสินค้าที่

ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามคนจีนที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศบัลแกเรีย และเกบ็ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนบัลแกเรีย

จ านวน 130 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดล าดับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสอบถาม

เกี่ยวกบัการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากจีนเช่นกัน จากน้ัน

ท าการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองประเทศ แนวโน้มการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

บัลแกเรีย และการซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศจีน  ซ่ึงงานวิจัยพบว่า ประชาชนจีนกับ

ประชาชนบัลแกเรียมีการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั่วไปของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับปาน

กลางเหมือนกัน แต่เม่ือสังเกตจากการรับรู้ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งไปตามประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองจักรกล อาหาร แฟช่ัน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คนทั้งสองประเทศมีการรับรู้ถึงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑข์องแต่ละประเภทแตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง 

Tsiotsou (2005) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัระดับการรับรู้คุณภาพต่อความสัมพันธ์ของ

สินค้า ความพอใจทุกด้านและการตั้งใจซ้ือ โดยในงานวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา 

204 คน ที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรีซ ประเทศกรีซ เพ่ือท าการศึกษาผลกระทบจากระดับ

การรับรู้คุณภาพต่อความสัมพันธ์ของสินค้า ความพอใจทุกด้านและความตั้งใจซ้ือ โดยงานวิจัย

แสดงให้เห็นว่าการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทุกตัวแปรอยู่

ภายใต้ของการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม การรับรู้คุณภาพสามารถอธบิายได้ถึงความแปรปรวนของ

ความพึงพอใจมากกว่าความสมัพันธข์องผลิตภัณฑแ์ละการตั้งใจซ้ือ 

Hossain (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค

โดยใช้ Formative and Reflective Measures at the Destination Level โดยในงานวิจัยได้เกบ็

รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่มาเยือนจ านวน 602 คน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคิวภายใน

และภายนอกของการรับรู้คุณภาพโดยอาศัย  Formative และ Reflective Measures ที่น าไปสู่ 

Destination Level ซ่ึงแบบจ าลองของกรอบแนวคิดของคุณภาพถูกสร้างขึ้น และได้ท าการศึกษา
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ตรวจสอบเพ่ือสร้างแบบจ าลองกรอบที่เฉพาะเจาะจงข้ึน มาอธบิายถึงการประเมินการรับรู้คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซ่ึงในงานวิจัยพบว่า สมมติฐานทั้งสามข้อถูกยอบรับในระดับที่แตกต่างกัน 

โดยคิวภายนอกของการรับรู้มีผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัย ซ่ึงมีค่า

สมัประสทิธิ์อยู่ที่ระดับ 0.083 และการรับรู้ด้านการประกันและการรับรู้ด้านราคามีผลต่อการรับรู้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยเช่นกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.406 และ 0.318 ซ่ึงท าให้

เป็นประเดน็ส าคัญในการอ้างองิถึงผลกระทบของการรับรู้ด้านการประกนัและการรับรู้ด้านราคา ที่

มีต่อการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงท าให้มีผลมากต่อบริบทของคอ็กซ์บาซาร์ ในประเทศบัง

คลาเทศ 

 

องคป์ระกอบการเลือกซ้ือของประชาชนประเทศกมัพูชา 

 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ

โทรทัศน์ 1) อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน

สมาชิกในครอบครัว ระบุย่ีห้อของโทรทัศน์ มาตรฐานของโทรทัศน์ 2) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ

การประเมินคุณภาพโทรทศัน์ ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ครอบครัว 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน หลักฐานทางกายภาพ 

กระบวนการให้บริการ ประสบการณ์ที่ใช้ มีจ านวนทั้งหมด 27 ข้อ และ 3) การประเมินคุณภาพ

โทรทศัน์ในปัจจุบัน ได้แก่ คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้ คุณภาพด้านความ

ทนทาน คุณภาพด้านช่ือเสียงของสินค้า คุณภาพด้านความสามารถในการใช้บริการ มีจ านวน

ทั้งหมด 23 ข้อ และแบบสอบถามใช้มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามมาตร

วัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scales) เป็นลักษณะค าถามที่ใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) (1 = ส าคัญน้อยที่สดุ และ 5 = ส าคัญมากที่สดุ)  

 

 

พฤติกรรมบริโภคสนิค้า 

 

การรับรู้คณุภาพของสินค้า 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจัยทางด้านสังคม 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s 

 ประสบการณ์การใช้ 
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การวิเคราะหท์างสถติิ 

ในเร่ืองของการรับรู้คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา: กรณีศึกษา

ประชาชนในจังหวัดเสยีมเรียบ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square เพ่ือศึกษา

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา โดยมีการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง โดยใช้ค่า 

Correlation และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) ที่ใช้ในการวิเคราะห์เท่ากับ 0.05 และการ

ใช้วิธีขององค์ประกอบหลัก  Principal Component Analysis (PCA) เพ่ือศึกษาหาระดับ

ความส าคัญของปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของโทรทศัน์ของประชาชนชาวกัมพูชา

ที่อยู่ในจังหวัดเสยีมเรียบ 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ

สมรส  ปัจจัยทางด้านสังคม ครอบครัว ปัจจัยด้านจิตวิทยา การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ

เช่ือ ทศันคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด พนักงาน หลักฐานทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้าน

ประสบการณ์การใช้ 

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ คุณภาพด้านสมรรถนะ คุณภาพด้านความเช่ือถือได้ คุณภาพด้าน

ความทนทานคุณภาพด้านช่ือเสยีงของสนิค้า คุณภาพด้านความสามารถในการให้บริการ 

 

ผลการวิเคราะหแ์ละการอภิปรายผล 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 260 

คน มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 67.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาบัตรมีมากที่สุด จ านวน 221 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่ จ านวน 160 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.6  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,860 – 13,400 บาท เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.5  มีสถานภาพสมรส จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ลักษณะที่พัก

อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในบ้านเด่ียวมากสุดจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.3 และมีจ านวนสมาชิกครอบครัว โดยส่วนใหญ่จ านวน 4 คน มีจ านวน 106 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.6 ย่ีห้อโทรทศัน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรทศัน์ย่ีห้อโซน่ี จ านวน 144 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 และกลุ่มมาตรฐานที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเป็นกลุ่มมาตรฐาน 

ISO 9000 มากที่สดุ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักกลุ่มมาตรฐาน IEC จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7 
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ตารางที่ 1.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์ระหว่างกลุ่ม 

ประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง 

 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินคุณภาพ

โทรทศัน ์

รายไดต้ า่ * รายไดป้านกลาง  * T-Test * 

  
t 

การรับฟังความคดิเหน็และค าแนะน าของผู้อื่น 
3.49 

(1.02) 

3.76 

(0.82) 

-1.70 

(0.09) 

การประชาสมัพันธแ์ละสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ 
3.40 

(0.80) 

3.31 

(0.95) 

0.64 

(0.52) 

ความเชื่อมั่นกบัย่ีห้อของโทรทศัน์ 
3.70 

(0.95) 

4.31 

(0.76) 

-4.094 

(0.00) 

รายละเอยีดข้อมูลของโทรทศัน์ 
3.72 

(0.90) 

4.23 

(0.67) 

-3.654 

(0.00) 

 การลองเปล่ียนไปใช้โทรทศัน์ย่ีห้ออื่น 
3.06 

(0.89) 

3.16 

(0.79) 

-0.77 

(0.44) 

ความเหน็ของผู้น าครอบครัว 
3.91 

(1.16) 

4.45 

(0.83) 

-3.01 

(0.00) 

 ความต้องการของสมาชิกภายในบ้าน 
3.81 

(0.85) 

4.04 

(0.81) 

-1.74 

(0.08) 

การเลือกใช้รุ่นโทรทัศน์ตามความเหมาะสมของ

ครอบครัว 

3.81 

(0.74) 

3.71 

(0.80) 

0.79 

(0.43) 

ประสบการณจ์ากการใช้งานมาก่อน 
3.72 

(1.17) 

4.25 

(0.74) 

-2.98 

(0.00) 

ความประหยัดไฟของโทรทศัน์ 
3.85 

(0.72) 

3.95 

(0.58) 

-0.84 

(0.40) 

การออกแบบที่ทนัสมยั   
3.87 

(0.85) 

3.80 

(0.80) 

0.56 

(0.58) 

 สะดวกต่อการใช้งาน 
4.17 

(0.79) 

4.43 

(0.68) 

-2.30 

(0.02) 

การรับประกนัโทรทศัน์จากร้าน 
4.06 

(0.92) 

4.30 

(0.64) 

-2.11 

(0.04) 

บริการหลังการขายจากร้าน 
3.89 

(0.91) 

3.90 

(0.81) 

-0.05 

(0.96) 

ราคาของโทรทศัน์เป็นที่ยอมรับ 
3.83 

(0.96) 

3.48 

(0.81) 

2.62 

(0.01) 

ราคาเหมาะสมกบัขนาดของโทรทศัน์ 
3.91 

(0.88) 

3.78 

(0.74) 

1.08 

(0.28) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)    

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินคุณภาพ

โทรทศัน ์

รายไดต้ า่* รายไดป้านกลาง * T-Test** 

  
t 

ราคาเหมาะสมกบัอายุการใช้งาน 
4.30 

(0.81) 

4.39 

(0.63) 

-0.75 

(0.46) 

 การบริการส่งสนิค้ามคีวามรวดเรว็ 
3.91 

(0.95) 

3.73 

(0.80) 

1.26 

(0.21) 

 ความสะดวกในการตดิต่อสอบถาม 
4.00 

(0.83) 

4.27 

(0.66) 

-2.45 

(0.02) 

การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้บริการ 
3.89 

(0.81) 

4.18 

(0.64) 

-2.67 

(0.01) 

บุคลิกภาพความน่าเชื่อถอืของพนักงานขาย 
3.66 

(1.01) 

4.09 

(0.72) 

-2.76 

(0.01) 

ลักษณะของร้านที่ให้บริการจ าหน่ายสนิค้า 
3.55 

(0.90) 

3.72 

(0.75) 

-1.17 

(0.25) 

สถานที่ที่ให้บริการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า 

3.66 

(0.79) 

3.79 

(0.72) 

-1.12 

(0.26) 

กระบวนการให้บริการไม่ซับซ้อน  
3.89 

(0.89) 

4.14 

(0.68) 

-1.80 

(0.08) 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ลูกค้ามคีวามรวดเรว็ 
4.13 

(0.95) 

4.26 

(0.71) 

-0.90 

(0.37) 

 

หมายเหตุ. * ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในวงเลบ็ 

** ค่านัยส าคญัอยู่ในวงเลบ็ 

 

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปัจจัยความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์

ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าระหว่าง

กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยแต่

ละปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 10 ข้อ โดยกลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางให้ความส าคัญต่อปัจจัยดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่า 

เน่ืองจากประชาชนกลุ่มน้ีมีความตระหนักถึงปัจจัยด้านต่างๆ จึงท าให้มีความต้องการสูงเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่างๆและมากไปกว่านั้นได้ท าการพิจารณาอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัสนิค้าก่อนตัดสนิใจซ้ือ และ

อีกอย่างหน่ึงกค็ือ กลุ่มประชาชนที่มีรายได้สูงมีก าลังซ้ือมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต ่า จึงท าให้

กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ามีการให้ความส าคัญต่อราคาของโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับมากกว่า กลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง เน่ืองจากกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่าจะมองเกี่ยวกับก าลังซ้ือของ
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ตัวเองที่มีขีดความจ ากัด และการค านึงถึงเร่ืองความประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมไปถึง

ความคุ้มค่าที่ให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองก่อนซ้ือสินค้า แต่ถ้าหากว่ามีความจ าเป็นต้องซ้ือ

สนิค้า จะตัดสนิใจซ้ือเม่ือเหน็ว่าสนิค้าน้ันมีราคาที่สมเหตุสมผลเม่ือเทยีบกบัตัวของสนิค้า 

ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทศัน์ ระหว่างกลุ่ม

ประชาชนที่มีรายได้ต ่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและประชาชนที่มีรายได้สูงน้ัน แสดง

ให้เหน็ว่า ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่ากบักลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง และประชาชน

ที่มีรายได้สูง มีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและประชาชนที่มีรายได้สูงให้

ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต ่า (ดังตารางที่ 1) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ปัจจัยด้านรายได้ของประชาชนกัมพูชา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชาชาชนที่มีรายได้

ต่างกันให้ความส าคัญต่อการประเมินคุณภาพแตกต่างกัน เน่ืองจากก าลังซ้ือของแต่ละกลุ่มมี

จ านวนไม่เทา่กนั ท าให้สินค้าที่ประชาชนแต่ละกลุ่มซ้ือมาใช้มีความทนัสมัยไม่เหมือนกัน จึงท าให้

ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ต ่าที่ไม่มีก าลังซ้ือสินค้าที่ราคาแพงและทนัสมัยเหมือนประชาชนกลุ่มที่มี

รายได้สงูได้ให้ความส าคัญที่น้อยกว่า ทั้งน้ีการให้ความส าคัญของประชาชนแต่ละกลุ่มต่อปัจจัยใน

แต่ละด้าน ผู้จัดจ าหน่ายสามารถน าปัจจัยที่มีความส าคัญจากงานวิจัย เช่น ความเช่ือม่ันกับย่ีห้อ

ของโทรทัศน์ต้องน าเข้าเคร่ืองที่มีการรับรองที่ชัดเจน รายละเอียดข้อมูลของโทรทัศน์และ

ประสบการณ์จากการใช้งานมาก่อนผู้จัดจ าหน่ายต้องมีให้ครบถ้วน ราคาของโทรทัศน์เป็นที่

ยอมรับผู้จัดจ าหน่ายควรตั้งราคาให้เหมาะสมต่อการขายและไม่ให้กระทบต่อต้นทุน ความสะดวก

ในการติดต่อสอบถาม การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้บริการและบุคลิกภาพความน่าเช่ือถือ

ของพนักงานขายผู้จ าหน่ายต้องมีให้พร้อมเพ่ือบริการให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค 

มาประยุกต์ใช้จริงกบัผู้บริโภคแต่ละกลุ่มและปรับเปล่ียนวิธกีารจัดจ าหน่ายให้มีความเหมาะสมกับ

ธุรกิจของตนเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มท าการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการซ้ือโทรทัศน์

คร้ังใหม่ และน าปัจจัยที่เป็นจุดด้อยมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพด้าน

ความสามารถการให้บริการของร้านค้าบริการ และพนักงานขายให้มีความช านาญสามารถอธิบาย

ให้ประชาชนกมัพูชาแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจและเกดิความพอใจในสินค้า และกระตุ้นให้ประชาชน

กมัพูชาตัดสนิใจซ้ือสนิค้าได้อย่างถูกต้องได้มากขึ้น 
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การเตรียมความพร้อมของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 

ณฐัภกั ปณสิริอาภาภกั
1
 

ดร.เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้
2
 

 

บทคดัย่อ 

 ยารักษาโรคถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ธุรกิจยาใน

ปัจจุบันจึงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าแปดหมื่นล้านบาท  มี

ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่เป็นของรัฐบาลไทยแล้วน้ัน ยังมีที่เป็นบริษัทเอกชนของไทยและบริษัทข้าม

ชาติ ท าให้ในปัจจุบันเกิดการแข่งขันสูง และเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเมื่อใด การ

แข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดย่อมรุนแรงมากขึ้ นตาม ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา มีวัตุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศ

ไทยและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับแนวทางการปรับตัวที่

เลือกใช้ของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 251 

คน จาก 5 บริษัท  

 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญของการเตรียมความพร้อมสมรรถนะ ฝ่ายขายของ

บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขาย

ในปัจจุบัน มีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.46 เน่ืองจากต้องท างานกับแพทย์ เภสัชกร ล้วนแต่เป็นอาชีพ

เฉพาะทางทั้งสิ้น ทกัษะในการขายจึงจ าเป็นเป็นอย่างมากและการมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ดีน้ันมีระดับความส าคัญมากด้วยเช่นกัน ซ่ึงเป็นความพร้อมที่ผู้แทนขายพึงต้องมี  อันดับสองมีระดับ

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.32 คือ ระดับความเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย 

ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน  พบว่า การมี

บริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้า 

ราคา และคุณภาพ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เน่ืองจากบริษัทที่รับจ้างผลิตเหล่าน้ีมีการ

บริการครบวงจร  จึงมีความพร้อมในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล  และที่ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับที่สาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 คือ ระดับความเห็นเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน

เง่ือนไขด้านอุปสงค ์ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาธรุกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก 
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 จากสมมติฐานงานวิจัย การเกิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย ” พบว่าเง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของ

ฝ่ายขาย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีระดับความเหน็สูงสุดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยเฉพาะใน

ส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือหากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไปท างานด้วย รวม

ไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาองักฤษหรือภาษาอื่น เม่ือมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกบับริษัทฯข้ามชาติเพราะ

อัตราค่าจ้างสูงกว่าและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกัน

เร่ืองคุณภาพยามากขึ้น ในเร่ืองของการแข่งขันกันด้านต้นทุนและการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันอยู่ระดับน้อย เน่ืองจากประเทศไทยมีสมุนไพรที่สามารถทดแทนสมุนไพร

น าเข้าได้จึงช่วยลดอตัราการน าเข้า  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในด้านความคิดเหน็ของผู้วิจัยซ่ึงท างานในบริษัทยาเอกชนของไทย มี

ความคิดเหน็ต่อการลงทุนหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าจะต้องมีเพ่ิมขึ้ นทั้งที่เป็นบริษัทยา

ของไทยและบริษัทยาข้ามชาติ เพราะมีการเคล่ือนย้ายที่เสรีมากขึ้ น เอื้ อต่อการน าเข้า ส่งออก ฯลฯ 

เศรษฐกจิมีการขยายตัวและยากเ็ป็นปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพียงแต่บริษัทฯ ใดจะเลง็เหน็

โอกาสหรือไม่ ส่วนในเร่ืองทักษะด้านภาษา ผู้วิจัยมองว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ฝ่ายขายควรต้องมีทักษะด้านน้ี 

เพ่ือเตรียมพร้อมอนาคตอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับเภสัชกรที่เป็นต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรที่มา

เปิดร้านขายยาเฟรนไชส์จากต่างประเทศ เภสัชกรประจ าร้านขายยาที่ฝ่ายขายเองต้องพบปะ ตลอดจน

แพทย์ที่มาเปิดคลินิกในประเทศไทย ซ่ึงล้วนแต่เป็นโอกาสของฝ่ายขายทั้งสิ้น  

 

บทน า  

 ยารักษาโรคเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใครเม่ือร่างกายมีความ

ผิดปกติกต้็องท าการรักษาใช้ยาในการบ าบัดโรค ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยารักษาโรคเป็น

จ านวนมาก ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ล้วนแต่มีการแข่งขันกันสูง เน่ืองจากตลาดยาในประเทศ

ไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าแปดหม่ืนล้านบาท โดยประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

อนิโดนีเซีย สงิคโปร์ อนิเดียและตะวันออกกลาง เป็นต้น 

 จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหลายบริษัทข้ามชาติ พัฒนาและ

คิดค้นการวิจัยต่างๆ เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันกมี็ยาที่หมดสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึนด้วย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง 

เพราะบริษัทต่างๆ สามารถผลิตยาสามัญได้หลังจากยาต้นแบบหมดสิทธิบัตรแล้ว เป็นผลท าให้ต้นทุนยา

จะต ่าลง ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้ น การแข่งขันกจ็ะรุนแรงเพ่ิมขึ้ นตามมา นอกจากคุณภาพแล้ว การ

เลือกใช้ยาจากบริษัทยาต่างๆยังขึ้นอยู่กับความสามารถของ  ฝ่ายขายของแต่ละบริษัทว่าจะสามารถเข้าถึง

ลูกค้าและรักษาลูกค้าได้ดีแค่ไหนด้วย   

 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจร่วมกัน ช่วยเพ่ิมอ านาจการต่อรอง มีการเคล่ือนย้ายแรงงาน

และทุนอย่างเสรี ทั้งน้ีย่อมเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของบริษัทยา ท าให้ฝ่ายขายต้องปรับตัวตามการ
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เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะการปรับตัวด้วยการยกระดับสมรรถนะในด้านต่างๆของฝ่ายขาย ที่จะ

ส่งผลให้ประสบความส าเรจ็ในการขายมากขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีกเ็พ่ือจะหาค าตอบว่า ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะส่งผลต่อฝ่ายขายของบริษัทยาอย่างไรและสมรรถนะในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการขายมี

ความส าคัญในระดับใดต่อการประสบความส าเรจ็ของฝ่ายขายภายหลังจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นส่วน

หน่ึงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อฝ่ายขายของบริษัทยา

เอกชนในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับแนวทางการปรับตัว 

ที่เลือกใช้ของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย  

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ  

ยาตน้แบบ (Original Drugs) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ ที่เป็นยาตัวแรกจากบริษัทผู้ผลิต

โดยมีการคิดค้นและวิจัย ซ่ึงได้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 20 ปี เม่ือหลังจากระยะเวลาลิขสิทธิ์หมดลง บริษัทอื่นๆสามารถผลิตยาที่มีตัวยารักษาเช่นเดียวกัน

ออกจ าหน่ายได้ 

ยาสามญั (Generic Drugs) หรือยาช่ือสามัญ (Generic Name) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ 

ที่มีตัวยาที่ใช้รักษาโรคตัวเดียวกบัยาต้นแบบ ซ่ึงจะให้ผลการรักษา ผลข้างเคียง ปริมาณยาที่ใช้ และวิธีการ

ต่างๆ ในการใช้ยา เช่นเดียวกบัยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่ามาก เพราะไม่ต้องเสยีเงินค่าศึกษาวิจัย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนเพ่ือเข้าสู่ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่

ก  าลังจะเกดิข้ึนในอนาคต มีงานวิจัยที่สอดคล้องของหลากหลายทา่น จึงหยิบยกมาใช้ในงานวิจัยดังน้ี  

งานวิจัยของ นงลักษณ์ คงมีสุข (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้แทนยาในการเลือกท างาน

ในบริษัทเภสัชภัณฑ์ ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร เน่ืองจากบริษัทยาฯต้องอาศัยผู้แทนยาเป็นช่องทางใน

การขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ โดยได้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะ ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยเพ่ือเป็นแนวทาง

ส าหรับบริษัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถเข้ามาสมัครงาน น าไปสู่การวางแผนด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดในยุคที่มี

การแข่งขันสงู  

พรนารี โสภาบุตร (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาถึง
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สมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ ประกอบกบัพัฒนาการ

ความร่วมมือของประเทศในภมูิภาคอาเซียนย่ิงทวีให้เกิดการแข่งขันระหว่างแรงงานมีฝีมือ น ามาซ่ึงความ

สนใจศึกษา เพ่ือให้สามารถแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียนด้วยกันได้ (สภาอุตสาหกรรม , 

2553)  

หทยัชนก บุญปลูก (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษัทไทย

โทเร เทก็ซ์ไทล์มิลลส์ จ ากัด (มหาชน) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการเปล่ียนแปลง

ทางด้านโครงสร้าง ลักษณะงาน เทคโนโลยี และทางด้านการท างานของพนักงาน อีกทั้งยังหาแนวทางใน

การปรับตัว และพร้อมที่จะน าไปปฏบัิติเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ศิริรัตน สุดใจ (2557) ได้ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาถึงสภาพ ความต้องการการเตรียม

ความพร้อมและแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพย่อมน าพาองค์กรประสบ

ความส าเรจ็  

 

แนวทางการปรบัตวัของอุตสาหกรรมยา 

เน่ืองจากบริษัทยา นอกจากจะเป็นธุรกิจที่ขายมาตรฐานและคุณภาพแล้ว ยังขายความ

น่าเช่ือถืออีกด้วย ซ่ึงฝ่ายขายกเ็ป็นส่วนส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเช่ือถือแก่องค์กร 

ดังน้ันบริษัทยาจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องให้ความส าคัญแก่ฝ่ายขาย มีการเตรียมความพร้อมใน

เร่ืองประสิทธิภาพของก าลังคน รวมถึงการแข่งขันที่มากน้ัน หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความสามารถ ก็

ย่อมส่งผลเสยีต่อการขับเคล่ือนองค์กรในยุคการแข่งขันสงู  

ผู้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยได้เลง็เหน็ว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อ

การพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขาย อีกทั้งเป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน ที่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันแก่องค์กรเพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด ฉะน้ันการเตรียมความพร้อมของฝ่ายขาย 

หลังจากประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นสิ่งส า คัญที่องค์กรธุรกิจไม่

ควรมองข้าม 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
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กรอบแนวคิดการวิจัยน้ีเกิดจากการที่ได้เลง็เหน็แล้วว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเตม็ตัวน้ัน เศรษฐกิจย่อมเกิดการเจริญเติบโตอย่างแน่นอน และที่ตามมาคือการแข่งขันที่สูงข้ึน จึง

ต้องมีการประเมินศักยภาพสมรรถนะการขายของฝ่ายขายในปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อนาคตอัน

ใกล้ เพราะการปรับตัวของฝ่ายขายเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีประสทิธภิาพอย่างย่ังยืน 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในระดับบุคคล อย่างไรกต็าม เน่ืองจากองค์กรประกอบไป

ด้วยบุคคลทั้งในระดับบริหารและระดับปฏบัิติการ ดังน้ันตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือก

เกบ็ข้อมูลบุคลากรฝ่ายขายในบริษัทยาเอกชนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  จ านวนทั้งสิ้น 5 

บริษัท ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันน าอันดับต้นๆ ของประเทศและมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

โดยใช้สูตรทางสถิติเข้ามาช่วยในการก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 251 คน จากจ านวน

ประชากร 723 คน ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือผล

ที่มีประสิทธิภาพจึงท าการสัมภาษณ์เจาะลึกส่วนบุคคล โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 5 คนและฝ่ายขาย

จ านวน 10 คน น าผลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ร่วมกบัผลจากการเกบ็แบบสอบถาม   
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การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์โดยใช้

เคร่ืองมือทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึง 6 

โดยใช้คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินประเภทของ

ผลกระทบกบัแนวทางการปรับตัวที่เลือกใช้ โดยใช้ Correlation 

 

ผลการศึกษา      

จากสมมติฐานงานวิจัย “การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย” ได้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 

เพ่ือหาค่าความสมัพันธ ์ได้สมมติฐานย่อยทั้งหมด 8 ด้านดังน้ี  

จากสมมติฐานย่อยที่ 1. ด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศที่มี

ความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขาย ผู้วิจัยได้สมมติฐานย่อย ดังน้ี   

                      (n=251) 

ด้านการลงทนุของบริษัทยาเอกชนของไทย 

ภายในประเทศ  

ปรับตวัของฝ่ายขาย 

r p-value ระดบั

ความสมัพันธ ์

1.1 การเพ่ิมขึ้ นของบริษัทยาเอกชนของไทย ท าให้เกิดการ แข่งขันทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 

0.079 0.211 ไม่มี

ความสมัพันธ ์

1.2 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทย มีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท

เดมิในตลาด  

0.275** 0.000 น้อย 

1.3  ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลท าให้เกดิการลงทุนของ

บริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

            

0.156*  

          

0.013 

                            

น้อยมาก  

 

1.4  ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลท าให้เกดิการแข่งขันทาง

การตลาดที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

0.117 0.065 ไม่มี

ความสมัพันธ ์ 

1.5 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท

ยาเอกชนของไทยในประเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

0.357** 0.000 น้อย 

1.6 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา

เอกชนของไทยในประเทศด้านราคา  

0.064 0.315 ไม่มี

ความสมัพันธ ์ 

1.7 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา

เอกชนของไทยในประเทศด้านสมรรถนะฝ่ายขาย 

0.158* 0.012 น้อยมาก   

ภาพรวม 0.231** 0.000 นอ้ย 

หมายเหต.ุ **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

               *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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จากตารางสามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทย

ภายในประเทศภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมข้ึน

ของบริษัทยาเอกชนของไทยท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ด้านความสามารถในการผลิตยาหมด

สิทธิบัตรมีผลท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้าน

ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้าน

ราคา ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เน่ืองจากในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมยา

ได้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้ว ฉะน้ันการที่มีบริษัทยาเอกชนของไทยเพ่ิมข้ึนจึงไม่มีผลต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย รวมถึงด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรและด้านความสามารถในการผลิต

ยาหมดสทิธบัิตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคาด้วย  

จากสมมติฐานย่อยที่ 2. ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์

ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย ผู้วิจัยได้สมมติฐานย่อย ดังน้ี  

 (n=251) 

ด้านการลงทนุของบริษัทยาข้ามชาต ิ

ในประเทศไทย  

การปรับตวัของฝ่ายขาย 

 

r p-value ระดบั

ความสมัพันธ ์

2.1 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศ ท าให้เกดิการแข่งขนัทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 

0.112 0.077 ไม่มคีวามสมัพันธ ์

2.2 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศ มผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทเดมิในตลาด  

0.230** 0.000 น้อย 

2.3 การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้บริษัทยาข้ามชาตมิกีาร

ลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  

0.252** 0.000 น้อย 

2.4 การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้บริษัทยาข้ามชาตมิีการ

คดิค้น วิจัย และพัฒนายาใหม่ในประเทศไทย ท าให้เกดิการแข่งขนั

ทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น  

0.329** 0.000 น้อย 

2.5 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  

0.283** 0.000 น้อย 

2.6 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคา  

0.236** 0.000 น้อย 

2.7 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมี ผลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านสมรรถนะฝ่ายขาย  

0.256** 0.000 น้อย 

ภาพรวม 0.327** 0.000 นอ้ย 

หมายเหต.ุ **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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จากตารางสามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทย 

ภาพรวมมีความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้าม

ชาติในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย 

เน่ืองจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ค่อนข้างแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ว ฝ่ายขายในบริษัทยา

เอกชนเลยมองว่าการเพ่ิมข้ึนของบริษัทยาข้ามชาติไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันในตลาด จะเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมน้ัน 

การแข่งขันกรุ็นแรงอยู่แล้วเป็นปกติ 

จากสมมติฐานย่อยที่ 3 ด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขายในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านจบ

การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ (เป็นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เพราะใน

ปัจจุบันหลายบริษัทฯ กไ็ม่ได้ว่าจ้างให้เภสชักรมาท าต าแหน่งฝ่ายขายโดยตรง เน่ืองจากอัตราค่าจ้างสูงกว่า

สาขาอื่น ส่วนด้านการมีทกัษะในการขาย มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความสามารถ

ในการให้ค าปรึกษาการขายกบัลูกค้าได้ดี ถูกต้องน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขายซ่ึงมี

ความเหน็ว่าคุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นคุณสมบัติที่ฝ่ายขายพึงต้องมีอยู่แล้ว 

จากสมมติฐานย่อยที่ 4 ด้านสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากเลง็เหน็ว่าใน

สายงานส่วนใหญ่จะติดต่อกับคนไทยอยู่แล้ว เพราะเจ้าของร้านขายยาเป็นคนไทย แต่ภาษาอังกฤษจะใช้

เฉพาะการอ่านตัวยา ส่วนประกอบของยาเท่าน้ัน แต่ในด้านมีความรู้ด้านภาษาอื่นนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เพราะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเลง็เหน็ได้ว่าไม่มีความส าคัญ   

จากสมมติฐานย่อยที่ 5 บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยา

เอกชนของไทยเพ่ิมขึ้ นในตลาดและเน่ืองจากมีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมขึ้น อาจท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงน้ันมี

ระดับความสมัพันธต่์อการปรับตัวต่อฝ่ายขายในระดับน้อย ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยาเอกชน

ข้ามชาติเพ่ิมข้ึนในตลาด ไม่มีความสมัพันธก์นักบัการปรับตัวของฝ่ายขายน้ัน เลง็เหน็เช่นเดียวกันว่ามีการ

แข่งขันรุนแรงเป็นปกติฉะน้ันจึงมองว่าการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการปรับตัว

เช่นกนั   

จากสมมติฐานย่อยที่ 6 เง่ือนไขด้านอุปสงค์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย 

ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย อย่างไรกต็ามหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามา

ขยายตลาดในประเทศ และมีราคาที่ต ่าลง อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ยานอกมากกว่ายาไทยน้ัน มีระดับ

ความสัมพันธ์ในระดับน้อย และหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดในประเทศ อาจท าให้ราคา

ยาต ่าลงหรือเทยีบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้ นน้ัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ เน่ืองจากปกติกม็ีการแข่งขันกันด้านราคากันอยู่แล้ว เพราะบริษัทฯข้ามชาติบางบริษัทย้าย
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ฐานการผลิตมายังประเทศไทย ต้นทุนต่างๆ ต ่าลงจึงมีการปรับลดราคา ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองปกติใน

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

จากสมมติฐานย่อยที่ 7 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากใน

ปัจจุบันบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยน้ันได้มีการ ผลิต คิดค้น และวิจัยยาใหม่ๆป้อนเข้าสู่

ตลาดสม ่าเสมอ ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านราคา คุณภาพและการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเลง็เหน็ว่า

เป็นเร่ืองปกติที่มีผลน้อยต่อการปรับตัวของฝ่ายขายหลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการมี

บริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้า 

ราคา และคุณภาพกเ็ช่นกนั 

จากสมมติฐานย่อยที่ 8 เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิตที่มีความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขาย 

ภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือหากบริษัท

ไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไปท างานด้วย รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาอื่นๆ เมื่อมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกับบริษัทฯข้ามชาติเพราะอัตราค่าจ้างสูงกว่าบริษัทเอกชนของ

ไทยและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกันเร่ืองคุณภาพยา

มากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในเร่ืองของการแข่งขันกนัด้านต้นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้อย และการน าเข้าวัตถุดิบ

เพ่ิมมากขึ้ นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันอยู่ระดับน้อย เน่ืองจากประเทศไทยมีสมุนไพรและ

สารตั้งต้นที่สามารถทดแทนสมุนไพรน าเข้าได้ รวมถึงกลุ่มสารต้ังต้นในการผลิตยาด้วยเช่นกัน จึงช่วยลด

อตัราการน าเข้าได้มาก 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยพบว่าด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศ มีความสัมพันธ์

ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทยท าให้เกิดการ

แข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้ น ด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลท าให้เกิดการแข่งขันทาง

การตลาดที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมี

ผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคาน้ันไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว

ของฝ่ายขาย เน่ืองจากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการผลิตยาหมด

สทิธบัิตร ไม่ว่าจะเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรือไม่กต็าม ถือเป็นเร่ืองปกติของทุกบริษัท เพราะสามารถ

ผลิตยาใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาด เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  

ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้ นของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด

เพ่ิมขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย จะเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมน้ันการแข่งขันกรุ็นแรงอยู่แล้ว

เป็นปกติ  
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ด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขายในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายใน

ระดับน้อย แต่ในด้านจบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ (เป็นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ส่วนด้านการมีทักษะในการขาย มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมี

ความสามารถในการให้ค าปรึกษาการขายกับลูกค้าได้ดีถูกต้องน้ัน เป็นคุณสมบัติที่ฝ่ายขายพึงต้องมีอยู่

แล้ว 

ด้านสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับ

น้อย เน่ืองจากในระดับปฏิบัติการ ลักษณะงานเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้แทนยากับเจ้าของร้าน

ขายยา ซ่ึงเป็นคนไทย ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษในระดับน้อย แต่ในด้านมี

ความรู้ด้านภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขายเพราะมี

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ฉะน้ันภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษผู้ตอบแบบสอบถามจึง

เลง็เหน็ได้ว่าไม่มีความส าคัญ  

บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายใน

ระดับน้อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเพ่ิมข้ึนในตลาด ไม่มีความสัมพันธ์

กนักบัการปรับตัวของฝ่ายขายน้ัน เลง็เหน็เช่นเดียวกนัว่ามีการแข่งขันรุนแรงเป็นปกติอยู่แล้ว  

เง่ือนไขด้านอุปสงค์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย อย่างไรกต็ามหากบริษัทยา

เอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดในประเทศและมีราคาที่ต ่าลง อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ยานอกมากกว่า

ยาไทยน้ันมีระดับความสัมพันธ์ในระดับน้อย และหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดใน

ประเทศ อาจท าให้ราคายาต ่าลงหรือเทียบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่งขัน

ด้านราคามากขึ้นนั้นไม่มีความสมัพันธ ์ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ใน

ระดับน้อย เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยน้ันได้มีการ ผลิต คิดค้น 

และวิจัยยาใหม่ๆป้อนเข้าสู่ตลาดสม ่าเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามเลง็เหน็ว่า  เป็นเร่ืองปกติที่มีผลน้อยต่อ

การปรับตัวของฝ่ายขายและการมีบริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากขึ้ น ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆ ในตลาดอาจ

เกดิการแข่งขันสงูทั้งด้านสนิค้า ราคา และคุณภาพกเ็ช่นกนั  

เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับ ปานกลาง 

โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือ หากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไป

ท างานด้วย รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เม่ือมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกับ

บริษัทฯข้ามชาติและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกัน

เร่ืองคุณภาพยามากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในเร่ืองของการแข่งขันกันด้านต้นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้อย และ

การน าเข้าวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนนั้นอยู่ระดับน้อย  

 

สรุป/ขอ้เสนอแนะ 
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จากงานวิจัยพบว่า การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขายของ

บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยในระดับน้อย เน่ืองด้วยในปัจจุบันตลาดยาในประเทศไทยได้มีการแข่งขัน

สูงอยู่แล้ว ท าให้ฝ่ายขายในบริษัทยาเอกชนของไทยเกิดความเคยชินกับคู่แข่งในตลาดเดิม ฉะน้ันการ เกิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จึงมีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนของไทยในระดับน้อย   

จากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มองว่าตลาดยาในประเทศไทยมีบริษัทยาค่อนข้างมาก มีการ

แข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ส่วนในเร่ืองของทักษะด้านภาษา ความคิดเหน็ในส่วนของฝ่ายบริหารให้ความคิดเหน็ไว้ ว่า

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญมาก แต่ในส่วนของฝ่ายขายให้ความคิดเหน็ว่าไม่ได้ส าคัญมากในการท างาน

เพราะลักษณะงานเป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่เป็นคนไทย แต่หากจะต้องการเพ่ิมศักยภาพให้

ตนเอง มองว่าเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงมีความคิดเหน็ที่สอดคล้องกบัแบบสอบถาม  
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คุณลกัษณะของขอ้มูลทางบญัชีเพือ่ประโยชนใ์นการตดัสินใจ (Value Relevance) 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลงัปรบัใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

 

ฐิติรตัน ์ ดิษฐานพงค์
1 

ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู
2 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ใน การ

ตัดสินใจ (Value Relevance)  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน  7 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม  346  บริษัท โดยท าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 ตัวแปร

อิสระที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ มูลค่าหุ้นตามบัญชี และอัตราก าไรต่อหุ้น และตัวแปรตามได้แก่ มูลค่า

ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ วิธีทางสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลจากการศึกษาพบว่า  หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะ

ของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance)  ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 Index และ ไม่ใช่กลุ่มดัชนี SET 100 Index ไม่

แตกต่างกนั  แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า  คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value 

Relevance) ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง และปีการเงินมีความแตกต่างกนั 

 

1. บทน า 

การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดทุนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของตลาด

การเงินในประเทศไทย  โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand )  เป็นสถาบัน

ที่ มีความส าคัญอย่างย่ิง ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  และมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งเดียวในประเทศ  (ศุภชัย  ศรีสุชาติ ,2549)  

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  อัน

เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการระดมเงินทุนจากใน

ประเทศ  และต่างประเทศเพ่ือขยายการเติบโตให้แก่บริษัท  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้เป็นที่

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบญัชีมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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น่าเช่ือถือ และท าให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจได้ รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน  ทั้งน้ีข้อมูล

รายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง ส าหรับนักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์  เปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท และอัตรา

ผลตอบแทนต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ (อังครัตน์  

เพรียบจริยวัฒน์ ,2555) 

ส าหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพฯ) ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากใน

ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติได้หันมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ต้องมีการจัดท ารายงานทางการเงิน

เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานสากลและให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจมากย่ิงขึ้ น  

ท าให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย ฉบับปรับปรุงปี 2552  กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (เกียรตินิยม  และสุธา, 

2554)  ซ่ึงมีผลให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไทย (Thailand Finanacial  Reporting Standards: TFRS) อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ส าหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  และปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยน้ัน สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้มีการพัฒนา  ปรับปรุง และประกาศใช้ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 

ปัจจุบัน ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อนักลงทุนในการพยากรณ์ และการ

ตัดสนิใจ  อกีทั้งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการวิเคราะห์  และประเมินมูลค่าบริษัทฯ ซ่ึงคุณค่าของข้อมูลทางบัญชีที่

มีผลต่อการตัดสนิใจคือการที่ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนกับมูลค่าตลาด

ในส่วนของเจ้าของได้ และสามารถวิเคราะห์ราคาหุ้นได้อย่างน่าเช่ือถือ (Barth et al., 2001) ซ่ึงตามทฤษฎี

ตลาดทุน (Capital Market-Association Theory) พบว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจะสะท้อนให้เหน็การ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในตลาดเงินและตลาดทุน  ส่งผลให้ผู้บริหารจะการเลือกนโยบายบัญชีที่ท  าให้บริษัท

มีก าไรสูง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (รมิตา  วิริยวิโรจน์, 2556)  และสอดคล้องกับ ขวัญฤทยั และ

จินดา (2550) พบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูล  ก าไรทางบัญชี อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น  และขนาดกิจการ

มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพของรายงานทางการเงินควรประกอบด้วย  ความเข้าใจ

ได้ความเกี่ยวข้องกันกับการตัดสินใจ  ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ ซ่ึงจะน าไปสู่การตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (อัญชลี  วิรุฟห์จรรยา, ม.ป.ป) 

เน่ืองจากรายงานทางการเงินจะสะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างน่าเช่ือถือ  ซ่ึงสอดคล้องกับ

การที่ประเทศอินเดียที่มีการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial 

Reporting Standards: IFRS)  ซ่ึงส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีหลังจากการปรับใช้ IFRS แล้ว สามารถให้ข้อมูลทาง

บัญชีที่ใช้ในการพยากรณ์ได้ดีย่ิงขึ้ น(ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์, ม.ป.ป) และอัตราผลตอบแทนที่สามารถ
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เปรียบเทียบได้อย่างน่าเช่ือถือ และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบกับองค์การอื่น (กฤติยา ยง

วาณิชย์ ,2556) 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

(Value  Relevance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลังจากการปรับเปล่ียนเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  ซ่ึงผลการศึกษา

จะท าให้ทราบถึงข้อมูลทางบัญชีสามารถให้ประโยชน์ส าหรับนักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินได้หรือไม่และ

อย่างไร 

 

2. วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

เพ่ือทดสอบคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีระหว่างมูลค่าหุ้นตามบัญชี  อัตราก าไรต่อหุ้น  และ

มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

 

3. วิธีด าเนนิวิจยั 

กลุ่มประชากรในการศึกษาน้ี  คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมี

การน าส่งรายงานทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2558  

จ านวน  346 บริษัท  แต่จะไม่รวมบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials  Industry) เน่ืองจาก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการด าเนินธุรกิจและมีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูล (พรชนก วิถีธรรม 

,2554) และบริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามค าสั่งการของส านักงานหรือบริษัทจดทะเบียนที่ถูก

ขึ้นเคร่ืองหมาย SP และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Non-Performing Group หรือ NPG และ กลุ่ม

กองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI)  เน่ืองจากต้องปฏบัิติตามข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ มูลค่าหุ้นตามบัญชี  อัตราก าไรต่อหุ้น  และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น

สามัญ  โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression 

analysis)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการทดสอบ

สมมติฐาน  ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม พบว่าได้มีผู้ศึกษาข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

(Value Relevance)  และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ  ซ่ึงขอยกตัวอย่างการศึกษาโดยสงัเขป ดังน้ี 

1) คุณค่าของข้อมูลทางการบัญชีที่มีผลต่อการตัดสินใจ (Value Relevance)  โดยพบว่า 

Keller and Staelin (1987) และ Stock and Harell (1995) (อ้างถึงในวิจิตรา กินาวงศ์,  2553) 

ศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลและปริมาณข้อมูลที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ  โดยใช้แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจและคุณภาพข้อมูล  พบว่าประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพ่ิมข้ึน

ตามปริมาณข้อมูล  จนถึงจุดหน่ึงแล้วค่อยลดลงตามปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน  ส่วนคุณภาพข้อมูลน้ันเม่ือระดับ

คุณภาพข้อมูลเพ่ิมขึ้น  ประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพ่ิมขึ้ นในอัตราถดถอย  และคุณภาพการตัดสินใจระดับ

บุคคลในรูปแบบการตัดสินใจที่มีความม่ันคง  และการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ (consistency and consensus 
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judgment) จะลดลงตามระดับข้อมูลทางการบัญชีที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ Beisland (2009) ซ่ึงพบว่าข้อมูล

ทางบัญชีจะแสดงค่าที่เกี่ยวข้องหากมีการความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างจ านวนข้อมูลทางบัญชี  และมูลค่า

ตลาดของผู้ถือหุ้น  และช้ีให้เหน็ว่าคุณภาพของงบการเงินด้านความกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  ความทนัต่อเวลา 

และการเปรียบเทียบกันได้มีความส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ (ณัฐ

วุฒิ, 2558) 

การยอมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  มีผลต่อความสัมพันธ์ของข้อมูล

บัญชีและมูลค่าตลาด (Chalmers, Clinch, & Godfrey, 2011) ซ่ึงสอดคล้องกับ Bertin and Moya , (2013) 

ที่เหน็ว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในตลาดทุนของประเทศชิลี ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทท าให้เพ่ิมความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางบัญชี รวมทั้ง  

Devalle, Onali, and Magarini (2010) ที่แสดงให้เหน็ว่าข้อมูลทางบัญชีในช่วงระยะเวลาที่สหภาพยุโรป  เร่ิม

น ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้  ท าให้ทราบว่าก าไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์

เพ่ิมขึ้น  แต่มูลค่าตามบัญชีกลับมีความสัมพันธ์ลดลง    ในประเทศรัสเซีย พบว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของมูลค่าทางบัญชีที่ใช้มาตรฐานการ

บัญชีของรัสเซีย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  พบว่ามีความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง

การเงินเพ่ิมขึ้ น หลังจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้ใช้ภายนอก 

(Garanina and Kormiltseva, 2011)   

2) ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีและมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น โดย Azeem and Kouser 

(2011) ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASs ) ของค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง

บัญชีระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์ และสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นได้ ซ่ึงเป็นผลจากการได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ

บัญชี เน่ืองจากการยอมรับของ IAS / IFRSs โดยสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ โดยในปีค.ศ.2005 ประเทศ

ปากสีถานได้มีการน า  IASs มาปฏบัิติ  และได้มีการวิจัยการทดสอบด้วยวิเคราะห์การถดถอย  ซ่ึงแสดงให้เหน็

ว่าการยอมรับ IASs น้ันมีความสมัพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น หลังการน า IASs มาปฏบัิติ 

เพ่ือให้ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ Musthafa  and Jahfer 

(2013)  ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้อมูลทางบัญชีในประเทศศรีลังกา ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, 

ก าไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้น  มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ

มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในการศึกษาคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดส ินใจ (Value  

Relevance) และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ มีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. ผลการวิจยั 

ข้อมูลทั่วไปของผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ.

2554 – พ.ศ.2558  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  พบว่า

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงสุดเป็น  7.37 บาทต่อหุ้น  แต่

มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเป็น 1.90 บาทต่อหุ้น  และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มี

ค่าเฉล่ียของมูลค่าหุ้นตามบัญชีต ่าสุดเป็น 1.34 บาทต่อหุ้น  และก าไรต่อหุ้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เป็น 0.32 บาท

ต่อหุ้น โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีก าไรต่อหุ้นสูงสุดเป็น 0.98 บาทต่อหุ้น  และกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการพบว่ามีค่าเฉล่ียมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสูงสุดเป็น 7.017 บาทต่อหุ้น  

และผลการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม พบว่าค่าเฉล่ียมูลค่า

หุ้นตามบัญชีเป็น 2.10 บาทต่อหุ้น โดยมีค่าสูงสุดและต ่าสุดเป็น  5.922  และ 0.20 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ  

โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.85  และอัตราก าไรต่อหุ้นมีค่าเฉล่ีย  0.93 บาทต่อหุ้น โดยมีค่าสูงสุดและ

ต ่าสุดเป็น 1.34 และ (5.20) ตามล าดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.69  ทั้งน้ีมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น

สามัญมีค่าเฉล่ียเป็น 3.78 บาทต่อหุ้น และค่าสูงสุดเป็น 2.15 และ 0.00เป็นค่าต ่าสุด  ซ่ึงมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.1.64  โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  คุณลักษณะของข้อมูล 

ทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจในแต่ละปี แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับนัยส าคัญ 

0.05 น่ันคือ ปีการเงินมีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.1  

 

 

 

 

ขอ้มูลทางบญัชี (ตวัแปรอิสระ) 

1. มูลค่าหุ้นตามบญัชี (BVPS) 

2. อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 

 

 

ตวัแปรตาม 

มู ล ค่ า ร า ค าต ล า ด ต่ อ หุ้ น ส ามัญ 

(MVPS) ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ตารางที ่4.1  ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสนิใจ ในแต่ละปีไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 640.078 4 160.020 6.243 .004 

Within Groups 384.468 15 25.631   

Total 1024.546 19    

 

1) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  คุณลักษณะของข้อมูลทาง

บัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์  แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับ

นัยส าคัญ 0.05  น่ันคือ กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์  ไม่มีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์

ในการตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.2   

 

ตารางที ่4.2   ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.372 1 8.372 .044 .835 

Within Groups 7243.232 38 190.611   

Total 7251.604 39    

 

2) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูล 

ทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับ

นัยส าคัญ 0.05 น่ันคือ กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2453.683 6 408.947 3.207 .006 

Within Groups 16957.769 133 127.502   

Total 19411.452 139    

 

5. อภิปรายผล
 

คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance) ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศนั้น พบว่า ปีการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์

การตัดสินใจ ในระดับนัยส าคัญ 0.05  หลังจากปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลบัญชีตามปีการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 

เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ Azeem and Kouser (2011) ซ่ึงพบว่า 

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASs) ของค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชี

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น มีความเกี่ยวข้องกัน  และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุ้นได้ อันเน่ืองมาจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี และประเทศ

ปากสีถานได้มีการน า IASs มาปฏบัิติ โดยมีการวิจัยการทดสอบด้วยวิเคราะห์การถดถอย  ซ่ึงแสดงให้เหน็

ว่าการยอมรับ IASs น้ัน มีความสัมพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น หลังการน า IASs มา

ปฏบัิติ   เพ่ือให้ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ Musthafa  

and Jahfer (2013)  ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้อมูลทางบัญชีในประเทศศรีลังกา ของมูลค่าตาม

บัญชีต่อหุ้น, ก าไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้น น้ันมี

ความสมัพันธใ์นเชิงบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Bertin and Moya (2013) ที่แสดงให้เหน็ว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ มาใช้ในตลาดทุนของประเทศชิลีน้ัน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทท าให้เพ่ิมความ

เกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางบัญชี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Ball และ Brown 

(1968), Beaver (1968), Dechow และSchamd (2004) และปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (2545) (อ้าง

ถึงในอรรถนีย์ บูรณะชาติ,  2556) ที่พบว่าความส าคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อตลาดทุน ต้องมีการพัฒนา

มาตรฐานการบัญชีของไทยให้สอดคล้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การรายงานทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
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ครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส  เปรียบเทียบได้  และเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้ น  และข้อมูลบัญชีมีเป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนซ่ึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง  เน่ืองจากจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

ของนักลงทุน  มีความระมัดระวัง และรอบคอบในการติดตามข้อมูลทางการเงิน  ทั้งน้ีข้อมูลมูลค่าตาม

บัญชียังมีความส าคัญต่อการก าหนดราคาหลักทรัพย์   และซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของผู้วิจัย ในการน าข้อมูลทางบัญชีที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจของนักลงทุน 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนนิงาน 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
1
 

 
                                                                                                                                                                                                                               

บุญรวม  พิมพส์วสัด์ิ* 
                                                                         ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู** 

          

บทคดัย่อ      
 แนวคิดการก ากบัดูแลกจิการที่ดีเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

เป็นแนวคิดที่มีกระบวนการและโครงสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ช่วยสร้างความเช่ือมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่า

อย่างย่ังยืน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทฯ) ได้น าแนวคิดน้ีไป

ประยุกต์ใช้กนัอย่างกว้างขวาง และรายงานการก ากบัดูแลกจิการให้ผู้มีส่วนได้เสยีทราบ  

 งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                

แห่งประเทศไทย ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์            

แห่งประเทศไทย (บริษัทฯ) ที่อยู่ในดัชนี 100 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2557 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ             

เกบ็รวมรวมข้อมูล คือ กระดาษท าการ รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สนั และวิธวิีเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลจากการวิจัยพบว่า  บริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้รับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่

ดีในระดับดีมาก (80 - 89%) อีกทั้งยังพบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ และขนาดของ

คณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี     

(Tobin’s Q) นอกจากน้ียังพบว่าขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทศิทางตรงกันข้าม

กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) แต่อย่างไรกต็ามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการ

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรบญัชีมหาบณัฑติ สาขาสารสนเทศทางการบญัชี มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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บทน า 

การด าเนินธุรกจิในปัจจุบันได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และมีความซับซ้อนย่ิงขึ้น องค์กรต่าง ๆ 

จึงตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการองค์การเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้ น ซ่ึงการด าเนิน

ธุรกิจตามแนวคิดการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามหลักการ

และมาตรฐานสากลอนัเป็นที่ยอมรับกนัทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนอัตราการเติบโตของการลงทุน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย อนัน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

 นอกจากน้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันและส่งเสริมแนวคิดการก ากับดูแลกิจการให้แก่

บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ก าหนดกรอบของการ

ก ากบัดูแลกจิการให้มีความก้าวหน้า (OECD, 2004) ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดตั้งโครงการ 

Corporate Governance-Report on the Observance of Standards and Codes หรือCG-ROSC รวมทั้ง

กลุ่มส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: 

ACMF) ได้จัดท า ASEAN CG Score card เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินการก ากับดูแล

กจิการของบริษัทจดทะเบียนในภมูิภาคอาเซียน (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2556) 

 ส าหรับในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)                     

ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักการและ

มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ และได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)” เพ่ือจัดท า “แนวทางการเผยแพร่รายงาน

การก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยการปฏบัิติการ

ก ากับดูแลกิจการของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากน้ียังได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติ

และสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าคู่มือและโครงการต่าง ๆ              

เพ่ือส่งเสริมและเป็นแนวปฏบัิติให้แก่บริษัทจดทะเบียน  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล

กิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผล

การศึกษาที่ได้รับจะท าให้ทราบว่าบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการน้ันจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานที่ดีข้ึนด้วยหรือไม่ 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บริษัท             

จดทะเบียนที่ได้รับการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: IOD) และเป็นบริษัทที่มีรายช่ือหลักทรัพย์ที่น ามาใช้ในการค านวณดัชนี 

SET 100 ที่ได้รับการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการ ระหว่างปี 2552 - 2558 ยกเว้นบริษัทจดทะเบียน

ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุน รวมจ านวนทั้งสิ้น 534 ข้อมูล โดยสร้างกระดาษท าการเพ่ือเกบ็รวบรวม

ข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการศึกษา 

  การก ากบัดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน

การประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) พบว่า บริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้รับคะแนนการประเมิน

การก ากับดูแลกิจการระดับดีมาก รองลงมาคือระดับดีเลิศ และระดับดี ตามล าดับ ซ่ึงข้อมูลจากการ

ส ารวจการก ากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

Directors: IOD) จะแสดงในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies: CGR) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบถึงผลการประเมินน้ี 

ดังน้ัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) ส่วนใหญ่บริษัทฯ 

ได้รับคะแนนในระดับดีมาก ซ่ึงอยู่ระหว่างคะแนน 80-90 คะแนน แสดงให้เหน็ว่าบริษัทฯ ต่างให้

ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจก้าวหน้า เติบโตอย่างย่ังยืนและบริษัทฯ 

ได้รับความเช่ือม่ันจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence) พบว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนของคณะกรรมการ
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บริษัทอยู่ระหว่างร้อยละ 21 - ร้อยละ 40 มากที่สุด รองลงมาคืออยู่ระหว่างร้อยละ 41 - ร้อยละ 60 

และน้อยที่สุดคือไม่เกินร้อยละ 20 แสดงให้เหน็ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่ต ่ากว่า 3 คน  

 ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Size) พบว่า บริษัทฯ มีจ านวนคณะกรรมการบริษัทจ านวน 11-15 คน 

มากที่สุด รองลงมา คือ จ านวน 5-10 คน และจ านวน 16-21 คน ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์

ข้อมูล แสดงให้เหน็ว่าบริษัทฯ ได้ปฏบัิติตามแนวการปฏบัิติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ได้เสนอไว้ในการก ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เร่ือง โครงสร้าง

กรรมการ ที่ก  าหนดไว้ว่า คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 

ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยต้องมีจ านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกจิ   

 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO Ownership) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO Ownership) พบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่าส่วนใหญ่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

บริหารงานด้วยความอสิระถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในจ านวนที่ไม่มากนัก 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ

ผู้จัดการ พบว่าส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ปฏบัิติตามแนวการปฏบัิติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงสอดคล้องกับวรกมล เกษมทรัพย์ (2553) ที่พบว่าสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีค่าเฉล่ีย

อยู่ระหว่างร้อยละ 31-40 อกีทั้งสอดคล้องกบัของสุชลธา บุรพการะกุล (2551) และณิชนันท ์จันทร

เขตต์ (2554) ที่พบว่าจ านวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทมีจ านวนระหว่าง 11-15 คน 

อย่างไรกต็ามจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลขัดแย้งกับผลการวิจัยของณิชนันท์ จันทรเขตต์ (2554)               

ที่พบว่า สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารมีค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 35 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 1) การก ากบัดูแลกจิการกบัอตัรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence)             

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) ที่ระดับ

นัยส าคัญ 95% แสดงให้เหน็ว่าสัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่มากอาจไม่ได้ท าให้ผลการด าเนินงาน

เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย อาจเน่ืองมาจากบริษัทจดทะเบียนฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
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ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดขึ้ น ซ่ึงกรรมการอิสระน้ันอาจจะไม่ได้เป็นอิสระจริง        

เป็นเพียงความอิสระตามเกณฑ์ที่ถูกก าหนดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิภาดา ศิริพกุล 

(2553) ที่พบว่า การมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระที่ เ พ่ิมข้ึนส่งผลให้การด าเนินงานลดลง                     

อาจเน่ืองมาจากนักลงทุนไม่แน่ใจในความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระว่ามีความเป็นอิสระ            

จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้

เทา่นั้น 

 อีกทั้งยังพบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) มีความสัมพันธ์ในทิศ

ทางตรงข้ามกับอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) ที่ระดับนัยส าคัญ 95% แสดงให้

เหน็ว่าจ านวนคณะกรรมการที่มากไม่ได้ส่งต่อผลอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) 

ของบริษัทจดทะเบียนฯ เพ่ิมขึ้ นแต่อย่างไร อาจเน่ืองมาจากจ านวนคณะกรรมการน้ันขึ้ นอยู่กับ                

การบริหารจัดการภายใน ซ่ึงการมีคณะกรรมการบริษัทจ านวนมากหรือน้อยไปล้วนมีข้อดีและข้อเสีย 

เช่น การมีคณะกรรมการจ านวนมากอาจท าให้มีผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลายแขนงแต่กอ็าจจะท าให้

การตัดสินใจล่าช้าไม่ทันเวลา หรือการมีคณะกรรมการจ านวนน้อยอาจจะท าให้การตัดสินใจ                    

ของคณะกรรมการหาข้อสรุปได้ง่ายและรวดเร็ว คล่องตัว ซ่ึงขัดแย้งกับผลการวิจัยของ วรกมล            

เกษมทรัพย์ (2553) ที่พบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริษัทและผลการก ากับดูแลกิจการไม่มี

ความสมัพันธก์บัผลการด าเนินงานในกรณีที่ใช้ Tobin’s Q เป็นตัววัดผลการด าเนินงาน 

 2) การก ากับดูแลกิจการกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: 

ROA) 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยของการก ากับดูแลกิจการ ได้แก่ คะแนนการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence) 

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO 

Ownership) ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) ที่ระดับ

นัยส าคัญ 95% ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Bhagat and Black, 2000; สุชลธา บุพการะกุล, 

2551; ณิชนันท ์จันทรเขตต์, 2554) 

 3) การก ากับดูแลกิจการกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: 

ROE) 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ขนาดคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลต่ออัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในทศิทางตรงข้ามกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 

95% แสดงให้เห็นว่าจ านวนคณะกรรมการที่มากไม่ได้ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัท             

จดทะเบียนฯ เพ่ิมข้ึนแต่อย่างไร 
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 จากผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกบัศศิวิมล มีอ าพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553) 

และวรกมล เกษมทรัพย์ (2553) ที่พบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size)                        

มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) กล่าวคือ 

หากบริษัทมีจ านวนคณะกรรมการจ านวนมากขึ้ น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกจ็ะลดลง 

แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการที่มีจ านวนกรรมการมากอาจท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

ฝ่ายบริหารลดลง เน่ืองจากกรรมการที่มีจ านวนมากท าให้เกิดความขัดแย้งในความคิดเหน็จ านวนมาก 

ต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นเร่ืองเร่งด่วนย่อมตัดสินใจได้ไม่ทันการ                

จึงเกดิผลเสยีหายต่อบริษัท  

 ส าหรับปัจจัยการก ากับดูแลกิจการอื่นที่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ         

ผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) น้ัน ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ศศิวิมล มีอ าพล และศรายุทธ 

เรืองสุวรรณ (2553) ที่พบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 

  จากผลการศึกษาที่ต่างกัน อาจมีสาเหตุจากผู้ศึกษาในเร่ืองเหล่าน้ีใช้วิธีการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่แตกต่างกัน และการใช้วิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน จึงท าให้                     

ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างกันออกไป ดังน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต

เป็นบางเร่ือง แต่อย่างไรกต็ามพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกบัตัวแปรที่น ามาศึกษาในคร้ังน้ี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเกี่ยวกบัความสมัพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 จากการศึกษาพบว่าสดัส่วนคณะกรรมการอสิระมีความสมัพันธใ์นทศิทางตรงข้ามกับอัตรา

มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) และขนาดคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศ

ทางตรงข้ามกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) แสดงให้เหน็ว่า

กรรมการมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ หากสดัส่วนหรือคณะกรรมการมีจ านวนมาก

จะส่งผลให้ผลการด าเนินงานลดลง ดังน้ัน องค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตรวจสอบคุณสมบัติ และ

ให้ความส าคัญกบัการคัดเลือกจ านวนคณะกรรมการที่มีศักยภาพ ให้มากขึ้น  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 1. ในการศึกษาน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเพียงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ที่อยู่ในดัชนี SET 100 ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัยอาจขยายขอบเขตในการศึกษาให้

ครอบคลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 2. ศึกษาปัจจัยการก ากับดูแลกิจการด้านอื่นเพ่ิมเติม กับตัวแปรด้านผลการด าเนินงาน 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ที่ไม่สมัพันธก์นัอกีคร้ัง ซ่ึงผลการศึกษาที่ได้อาจจะแตกต่างกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีท านายภาวะความลม้เหลวทางธุรกิจ ของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Financial Ratios Predicting the Failure of Registered companies on the Stock 

Exchange of Thailand. 
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                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  เอื้อชนะจิต
2
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดเร่ิมต้นจากการที่บริษัทเข้าสู่ภาวะความล้มเหลวทางการเงิน ได้สร้างความ

เสยีหายอย่างมากมาย และยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางให้กับผู้ลงทุน เจ้าหน้ี พนักงาน และผู้สอบบัญชี 

จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแบบจ าลองโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือน ามาเป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์

ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัท  

ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนการฟ้ืนฟูกิจการ จะประสบปัญหาภาวะความล้มเหลวทางการเงิน โดย

ท าการศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 24 

บริษัท ระยะเวลาเกบ็ข้อมูลระหว่าง ปี 2543 ถึง ปี 2556 รวมทั้งสิ้น 72 รายการ จากการทบทวน

วรรณกรรม แล้วน าแบบแนวคิดของการน าอัตราส่วนทางการเงินมาเป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ความ

ล้มเหลวทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการท านายภาวะความล้มเหลวทางธุรกิจ 11 อัตราส่วน

ทางการเงินโดยการทดสอบความแตกต่างกันของอัตราส่วนทางการเงินในระหว่าง 3 ปีก่อนการฟ้ืนฟู

กจิการ 

ผลของการวิจัย พบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซ่ึงเป็นดัชนีช้ีวัดภาวะความล้มเหลวทางการเงินและผลการวิจัย

ยังพบว่าอตัราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม มีความแตกต่าง

กันในระหว่าง 3 ปี ก่อนการฟ้ืนฟูกิจการจึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถท านายความล้มเหลวทาง

การเงินได้อย่างชัดเจน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.05 

ค าส าคญั : อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสนิทรัพย์รวม อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม และ

ดัชนีช้ีวัดภาวะความล้มเหลวทางธุรกจิ 

 

 

                                                           
1
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ABSTRACT 

This research starting from the company entered into the financial distress and affected 

extensively to investors, creditors, employees and auditors. The model development by using 

financial ratios as a tool to predict financial bankruptcy. 

This research aims to study the financial statements of the listed companies on the Stock 

Exchange of Thailand during 3 years before the rehabilitation of 24 companies, during the since 

2543 up to the year  2556, the data for analysis 72 items. Financial ratios are used to predict the 

risk of business bankruptcy of 11 financial ratios by testing mean different during 3 years before 

rehabilitation. 

The research results found that 11 financial ratios related with the Z-Score statistically 

significant at the level of 0.01, indicating that bankruptcy. In addition, there are different among of 

retained earnings to total assets ratio and earnings before taxes to total debt ratio, in during 3 years 

before rehabilitation statistically significant at the level of 0.05, which can predict the financial 

bankruptcy of companies. 

Key words: Retained earnings to total assets ratio, earnings before taxes to total debt 

ratio and indicating that bankruptcy. 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบันความล้มเหลวทางธุรกิจเป็นประสบการณ์ที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบ

อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน เจ้าหน้ี พนักงาน และผู้สอบบัญชี ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ แม้ว่าการล้มละลายอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดข้ึนบ่อย แต่การที่กิจการล้มละลายส่งผลท าให้

เกดิผลกระทบหลายด้าน ผู้ลงทุนต้องสญูเสยีกจิการ เจ้าหน้ีเรียกเกบ็หน้ีไม่ได้ ลูกจ้างว่างงาน ค าว่า “ความ

ล้มเหลวทางการเงิน” คือการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทมีสินทรัพย์ในการด าเนินงานได้

ลดลงหรือยกเลิกการประกอบกิจการทั้งหมด และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญจนไม่

อาจด ารงอยู่ได้การด าเนินงานของบริษัท เกิดผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี จนเกิดการขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน ท าให้เกิดปัญหา บริษัทไม่สามารถช าระหน้ีได้ จนกระทั่งบริษัทเข้าสู่กระบวนการในการฟ้ืนฟู

กจิการ หรือเลิกกจิการในที่สดุ (พรวรรณ นันทแพศย์,2546) 

บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในกรณีดังต่อไปน้ี 1) สนิทรัพย์ที่

ใช้ในการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียนได้ลดลงหรือก าลังลดลงในจ านวนที่มีนัยส าคัญอันเน่ืองมาจาก

การขาย การจ าหน่าย การให้เช่า การแยกส่วนออกไป และการหยุดผลิตการละทิ้ง การท าลาย การเสื่อม

คุณภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรือกรณีอื่นใดที่ท  าให้เกิดผลในลักษณะเดียวกัน 2) หยุดประกอบ

กิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยไม่ค านึงถึงว่าการหยุดประกอบกิจการน้ันจะ

เน่ืองจากการกระท าของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลอื่นใด 3) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเหน็
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หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้องเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน 4) ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบ

การเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว แสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมี

ค่าน้อยกว่าศูนย์ 

ความล้มเหลวทางการเงิน ส่งผลท าให้สังคมเร่ิมตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินความ

เสี่ยงถึงความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ และจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเคร่ืองมืออันจะเป็นตัวช้ีวัด เพ่ือ

สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทนัท่วงที การพัฒนา Model ของ Altman(1968) ที่

น าอัตราส่วนทางการเงินมาวัดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับกิจการได้ทราบถึง

เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างทันท่วงที จึงมีการพัฒนาแบบจ าลองที่ใช้อัตราส่วนทางการเงิน

จ านวน 11 อัตราส่วน ซ่ึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่น ามาท านายภาวะความล้มเหลวทางการเงินของ

บริษัท  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงภาวะความ

ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 24 บริษัทที่ถูก

ประกาศเข้าข่ายถูกเพิกถอนเดือนมีนาคม 2557 เน่ืองจากมีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ เป็นการพิจารณา

อตัราส่วนหลายตัวดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว เพ่ือใช้มาวิเคราะห์ ซ่ึงน าอตัราส่วนทางการเงินของผู้วิจัยในอดีตจาก

หลายท่าน  มาท าการวิเคราะห์ และคาดการณ์ ความล้มเหลวทางการเงินของ ทั้ง 24 บริษัทว่าก่อนหน้าที่

จะเข้าสู่ภาวะความล้มเหลวทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ส่งสัญญาณเตือนภัยสามารถสะท้อนถึง

เหตุการณ์ที่ก  าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอันจะช่วยให้

สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่ไม่พึงไม่ประสงค์ในอนาคต  

ขอบเขตการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ที่

เก็บจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินใช้ในการ

วิเคราะห์เป็นงบการเงิน ในช่วงระยะเวลาก่อนการถูกประกาศเข้าข่ายเพิกถอน ย้อนหลัง  3  ปี ที่อยู่

ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2556  จ านวน 24 บริษัท  และน าข้อมูลทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มี

แนวโน้มเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงิน มาค านวณเป็นอัตราส่วนทางการเงิน จะใช้อัตราส่วนทาง

การเงินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ อัตราส่วนทางการเงินที่น ามาท านาย

ภาวะความล้มเหลวทางการเงินมีดังน้ี 1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (Working capital 

/ Total assets) 2)อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retained earnings / Total assets)             

3) อัตราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม (Earnings before interest- and taxes 

/Total assets) 4) อัตราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (Current debt / Current assets) 

5) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อสินทรัพย์รวม (Book value / Total assets) 6) อัตราส่วนกระแสเงินสด

ต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow / Total assets) 7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on 

assets) 8) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (Working capital / current assets) 9) 

อตัราส่วนสนิทรัพย์หมุนเวียนต่อสนิทรัพย์รวม (Current assets / Total assets) 10) อัตราส่วนหน้ีสินรวม
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ต่อสินทรัพย์รวม (Total debt / Total assets) 11) อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม (Earnings 

before taxes / Total debt) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ลงทุน เจ้าหน้ี พนักงาน และผู้สอบบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนแก้ไขปัญหาอันจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ทันต่อเหตุการณ์ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ใช้อธิบายโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงิน

ภายใต้สภาพเศรษฐกจิที่เปล่ียนแปลง  ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงินและดัชนีชีวัดความล้มเหลวทางการเงินที่

ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.1  ความสมัพันธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงินและดัชนีช้ีวัดภาวะความล้มเหลวทางการเงิน 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1) อัตราส่วนเงินทนุหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม 
2) อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม  
3) อัตราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อ

สินทรัพย์รวม  
4) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสนิทรัพย์

หมุนเวียน  
5) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อสินทรัพย์รวม 
6) อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  
8) อัตราส่วนเงินทนุหมุนเวียนต่อสินทรัพย์

หมุนเวียน 
9) อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม  
10)  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม  
11) อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม 

 

ดัชนีชี้วัดภาวะความ

ล้มเหลวทางการเงิน 

(Bankruptcy) : 

 Z-Score 
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3. วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ที่เกบ็จากงบการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินใช้ในการวิเคราะห์เป็นงบการเงิน 

ในช่วงระยะเวลาก่อนการถูกประกาศเข้าข่ายเพิกถอน ย้อนหลัง 3 ปี ที่อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2556  

จ านวน 24 บริษัท  และน าข้อมูลทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อความล้มเหลวทาง

การเงิน มาค านวณเป็นอัตราส่วนทางการเงิน จะใช้อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกจิการเพ่ือประเมินความเสี่ยง  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยน าข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

(Balance Sheet) งบก าไรขาดทุน (Income Statement) และงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) 

ข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปร ดังน้ี 

1) สถิติเชิงพรรณนา อธิบายอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อภาวะ

ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทที่ถูกประกาศเพิกถอน 

2) สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations) เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับค่า  Z- Score มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยน าอัตราส่วน

ทางการเงินทั้ง 11 ตัว และค่า  Z-Score  มาทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร 

 3) การทดสอบ ANOVA F-test เพ่ือวิเคราะห์ว่า อัตราส่วนทางการเงินและความแปรปรวน

ของบริษัทในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการในช่วงระยะเวลาก่อนการการฟ้ืนฟูกิจการ 3 ปี มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 

แบบจ าลองที่สร้างข้ึนเพ่ือวิเคราะห์หาความแปรปรวน และ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรในรูปของการท านาย อนัจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่

ส่งผลกระทบต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

 

4. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง

การเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซ่ึงเป็น

ดัชนีช้ีวัดภาวะความล้มเหลวทางการเงิน โดยพบว่าค่า r สูงสุดอยู่ที่ อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม 

(r=.945, P<0.01) แสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสามารถที่จะท านายความล้มเหลวทางการเงิน

ได้ชัดเจนมากที่สดุ  

ผลการทดสอบความแปรปรวนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงิน

ก่อนการฟ้ืนฟูกจิการ ซ่ึงพิจารณาจากค่า Sig. ของ ANOVA น้ันพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีค่า Sig. ที่

น้อยกว่า 0.05  ได้แก่ 1) อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม 2) อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสิน
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รวม อัตราส่วนทางการเงินของทุกบริษัทมีความแตกต่างกันในระหว่าง 3 ปี จึงเป็นดัชนีช้ีวัดที่บ่งบอกถึง

ความล้มเหลวทางการเงินของกลุ่มบริษัทก่อนการฟ้ืนฟูกจิการ  

 จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของอัตราส่วนทางการเงินแบบจับคู่พหูคูณ  ผลการ

ทดสอบพิจารณาจากค่า Sig. เพ่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินในระยะเวลา 3 

ปี แตกต่างกัน 2 อัตราส่วนได้แก่  อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม [RETA] และ อัตราส่วนก าไร

ก่อนภาษีต่อหน้ีสนิรวม [EBTTD] มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ ในปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ก่อนการฟ้ืนฟู

กิจการ อัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RETA) มีความแตกต่างกันปีที่ 1 และปีที่ 3 ก่อนการ

ฟ้ืนฟูกจิการมีค่า Sig. =0.49 อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม (EBTTD) มีความแตกต่างกันปีที่ 1 

และปีที่ 3 ก่อนการฟ้ืนฟูกิจการ มีค่า Sig. = 0.32 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวสามารถท านาย

ภาวะความล้มเหลวได้อย่างชัดเจนในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการฟ้ืนฟูกจิการ 

ดังน้ันอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการท านายภาวะความล้มเหลวของบริษัทจะมีความแม่นย า

ในปีก่อนการฟ้ืนฟูกิจการใกล้เคียงมากที่สุดในการท านายความล้มเหลวทางการเงินดังกล่าว ส าหรับ

อัตราส่วนทางการเงินที่ได้จากการศึกษา เป็นอัตราส่วนที่ส าคัญส าหรับการท านายความล้มเหลวทาง

การเงินของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน จากการวิจัยของผู้วิจัยในประเทศและผู้วิจัยต่างประเทศ  ได้แก่ 

Altman ,1968; Haseley ,2012; พรวรรณ นันทแพศย์,2547; วันเพญ็ ภมูิวิเศษ ,2554 และ เอกสิทธิ์ 

เข้มงวด ,2554 ได้สร้างแบบจ าลองโดยมีอัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม ซ่ึงแสดงถึงการท าก าไร

สะสมของบริษัทจากปีที่ผ่านมา มีก าไรสะสมมากน้อยเพียงใด และอัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม

เป็นอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของกิจการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ก าไรต่อหน้ีสนิ ถ้าอตัราส่วนน้ีต ่าแสดงว่าได้ใช้เงินทุนจากหน้ีสนิมากกว่าก าไรที่ได้จากการด าเนินงาน ความ

เสี่ยงทางการเงินกจ็ะสูงและโอกาสที่จะก่อหน้ีหรือโอกาสที่จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินกจ็ะลดลงด้วย  

รวมถึงความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีได้มากน้อยเพียงใด การใช้อตัราส่วนทางการเงินน้ีจากการวิจัยของ 

Haseley (2012)  

จากการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือท านายกลุ่มบริษัทว่าบริษัทที่ถูกประกาศเข้าข่ายถูกเพิก

ถอนว่าอัตราส่วนทางการเงินใดที่ส าคัญในการท านายความล้มเหลวทางการเงิน พบว่า อัตราส่วนทาง

การเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซ่ึงเป็น

ดัชนีช้ีวัดภาวะความล้มเหลวทางการเงินและผลการวิจัยยังพบว่าอัตราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมและ

อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อหน้ีสินรวม มีความแตกต่างกันในระหว่าง 3 ปี ก่อนการฟ้ืนฟูกิจการจึงเป็น

อตัราส่วนทางการเงินที่สามารถท านายความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างชัดเจน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ณ ระดับที่ 0.05 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการใช้อตัราส่วนทางการเงินในการคาดการณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่อยู่

ระหว่างก่อนการฟ้ืนฟูกจิการ อาจท าให้มีความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากมีข้อจ ากดับางประการดังน้ี 

56



7 
 

1. กลุ่มบริษัทที่น ามาศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างก่อนการฟ้ืนฟูกิจการและเป็น

กลุ่มบริษัทที่ถูกประกาศเพิกถอนซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบภาวะความล้มเหลวทางการเงินเช่นเดียวกัน 

อาจท าให้อัตราส่วนทางการเงินที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนักและไม่ได้แบ่งกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึง ซ่ึงอาจท าให้วิธีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังน้ันการศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรที่จะ

แบ่งแยกอุตสาหกรรมเดียวกนัน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้แบบจ าลองมีความถูกต้องมากขึ้น 

2. งบการเงินที่น ามาวิเคราะห์ อาจได้มาจากบริษัทที่มีการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี ดังน้ัน

ตัวเลขในงบการเงินที่น ามาใช้ในการค านวณหาอตัราส่วนทางการเงิน ไม่สะท้อนให้เหน็ถึงฐานะทางการเงิน

และการด าเนินงานที่แท้จริง  
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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ และศึกษากติกาสากลระหว่างประเทศ โครงสร้าง

และกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในต่างประเทศและประเทศไทย รวมไปถึงวิเคราะห์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ตลอดจนหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมถูกต้องตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยได้ย่ังยืนต่อไป 

 จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ 

ในประเทศไทย 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หน่ึง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ที่มีความล้าสมัย เน่ืองจากบังคับใช้มาเป็นเวลานานและยังไม่

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชน

จัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ โดยในปัจจุบันไม่มีการก าหนดเร่ืองใบอนุญาตให้กับเอกชนที่

ประกอบกจิการด้านไปรษณีย์เลย และประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน

กลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบเพ่ือการพัฒนากิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ซ่ึงใน

ปัจจุบันไม่มีองค์กรกลางที่จะท าหน้าที่โดยตรงในการก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์ โดยปัญหาทั้ง 3 ประการ

ข้างต้น ถือเป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ของประเทศไทย 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรน าแนวคิด หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอนิเดีย รวมถึงน าทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้ อีกทั้งผู้วิจัยเหน็ควร

ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยมีการก าหนดเน้ือหาของ

บทบัญญัติ ได้แก่ มีการก าหนดโครงสร้างขององค์กรไปรษณีย์ให้เป็นรูปแบบบริษัท จ ากัด (มหาชน) และ

มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงให้มีการก าหนดเกี่ยวกับผู้ครอบครองใบอนุญาตใน

ประเภทที่รัฐกับเอกชนเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่น ออกใบอนุญาตให้เอกชน

ถือครอง เพ่ือให้จัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ และให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต ตลอดจนมีการจัดต้ังองค์กรกลางที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบเพ่ือพัฒนากจิการไปรษณีย์ของประเทศไทยข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือที่จะให้ระบบการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาในอนาคตอย่างย่ังยืน ต่อไป 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. บทน า 

 จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยพบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ

ไปรษณีย์ในประเทศไทย ซ่ึงผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอยีดปัญหา ดังต่อไปนี้  

 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 กิจการไปรษณีย์ หมายถึง การเช่ือมโยงเส้นทางและวิธีการเดินทางของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซ่ึงมิได้หมายถึงการเช่ือมโยงอยู่แต่ภายในประเทศใดประเทศหน่ึงเท่าน้ัน แต่ยัง

หมายถึงการเช่ือมโลกเข้าด้วยกนัอกีด้วย ส าหรับกจิการไปรษณีย์น้ัน เป็นการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ

ด้านการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงในระยะแรกของกิจการไปรษณีย์ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการปูพ้ืนฐานงานด้าน

การสื่อสารของไทยให้แขง็แกร่ง และที่ส าคัญคือ เป็นการริเร่ิมกิจการบริการสาธารณะที่ส าคัญที่สุดอย่าง

หน่ึงโดยฝีมือของคนไทยเอง อนัเป็นรากฐานในการพัฒนากจิการสื่อสารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานา

อารยประเทศในเวลาต่อมา 

 ส าหรับประเทศไทยได้มีการพยายามปรับปรุงและแก้ไขการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการ

ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยในอดีต

การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่ ต้องด าเนินการตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซ่ึงภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 รัฐบาล

ในขณะน้ันจึงมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากจิการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบของการสื่ อสารด้านไปรษณีย์ ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ให้กับประชาชน อีกทั้งในขณะน้ันภายหลังมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานได้เกิด

ปัญหาจากการเปล่ียนหน่วยงานของรัฐมาเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการออก

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ใช้เพ่ือการด าเนินกิจการด้านไปรษณีย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเน้ือหาของพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวยังน ามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมมาปรับใช้กับบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด การกระท าดังกล่าวของรัฐบาลในอดีตที่ออกพระราชกฤษฎีกาแสดงให้เห็นว่า

พระราชบัญญัติเดิมยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ออกกฎหมายลูกเพ่ือมา

ก าหนดอ านาจหน้าที่ และสทิธิประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ด าเนินงานได้

ตามปกติ และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 น้ันกม็าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ได้ 

 2.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้าน

ไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ปัจจุบันในการจัดท าบริการสาธารณะน้ัน รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ที่ต้องจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนภายในรัฐมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วรัฐจะเป็น

องค์การที่เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน แต่กมี็กจิการบางประเภทที่รัฐสามารถมอบหมายให้

เอกชนเข้ามาจัดบริการสาธารณะแทนรัฐได้ เน่ืองจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ มีความ
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เจริญก้าวหน้าข้ึนเร่ือย ๆ รัฐจ าต้องอาศัยเอกชนที่มีเคร่ืองมือที่ทนัสมัยและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนภายในรัฐให้มีความสะดวกสบายในการด ารงชีพ เพราะฉะน้ันการมอบหมายให้เอกชนเข้ามา

จัดบริการสาธารณะแทนรัฐ จึงมีความส าคัญต่อการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในปัจจุบัน และประชาชน

ยังได้รับบริการสาธารณะตามความต้องการอกีด้วย 

 นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการก าหนดในการออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนเพ่ือจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ เน่ืองจากกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

ก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ก าหนดที่ต้ังของที่ท  าการไปรษณีย์และระบบการจัดการ

ไปรษณีย์ทั้งหมดภายในประเทศ ส่งผลท าให้การจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีจึงถูกผูกขาดให้รัฐเป็น

ผู้จัดท าเท่าน้ัน ภาคเอกชนไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาจัดท าแทนรัฐได้ ส าหรับในปัจจุบันภาคเอกชนเร่ิมสนใจเข้า

มาที่จะให้บริการด้านไปรษณีย์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลท าให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงได้ออกข้อบังคับเพ่ือ

ก าหนดให้เอกชนที่สนใจท าร้านไปรษณีย์ เข้ามาท ากิจการไปรษณีย์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริษัท และอยู่ใน

ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แต่ในทางกลับกัน

การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีของรัฐภายใต้กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ 

พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ

พัฒนามากขึ้ นเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งกิจการ

บางอย่างที่ได้รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ กม็ี

ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก 

ดังน้ัน ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี

ให้สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจกจ็ะท าให้องค์การรัฐวิสาหกิจประเภทน้ีต้องปิดกิจการลงใน

อนาคต 

 3.  ปัญหาทางกฎหมาย เกี่ ย วกับกา รขาดหน่วยงานกลา ง เ พ่ือท าห น้ าที่ ก  า กับ ดูแล 

และควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ส าหรับการก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการน้ัน ถือได้ ว่าเป็น การก ากับดูแล 

และตรวจสอบการท างานหรือการด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงกระบวนการก ากับ

ดูแลและการควบคุมตรวจสอบน้ัน ต้องยึดหลักของการก ากับดูแลและตรวจสอบที่ดี โดยการก ากับดูแล

และการควบคุมตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานหรือการท าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การ พนักงาน และ

ลูกจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานขององค์การน้ันมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเป็น

การสร้างความเช่ือมั่นให้องค์การอกีด้วย ตลอดจนสามารถยกระดับกระบวนการปฏบัิติงานขององค์การให้

บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก  าหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 ในปัจจุบันการด าเนินกจิการไปรษณีย์ของประเทศไทยน้ัน ตามกฎหมายจะมอบหมายให้ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกจิ ของประเทศ ท าหน้าที่เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านการสื่อสารใน

รูปแบบไปรษณีย์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยการท าหน้าที่ดังกล่าว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ 

คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 กไ็ม่ได้ก าหนดให้มีองค์การหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ใน

การก ากบัดูแล และควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นการเฉพาะ โดย
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การตรวจสอบการท างานตามหน้าที่และกระบวนในการท างานจะต้องเป็นของฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เท่าน้ัน จึงไม่มีหน่วยงานใดที่จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานหรือการ

ท าหน้าที่ของทั้งในส่วนโครงสร้างขององค์การและกระบวนการท างานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กฎหมาย หรือท าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้ง 

ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นกลางเพ่ือที่จะรับเร่ืองร้องเรียนหรือท าหน้าที่ช้ีจุดบกพร่องในการท างานขององค์การ 

คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั เป็นการเฉพาะตามที่กฎหมายน้ีก าหนด 

 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิกิจการไปรษณีย ์

 2.1 หลกักฎหมายทีด่ี 

 หลักกฎหมายที่ดี หรือหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่าย

นิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดับรอง ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นไป

ตามหลักการดังต่อไปน้ี ได้แก่ หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และ

หลักความพอสมควรแก่เหตุ ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

  หลักความแน่นอนของกฎหมาย 

  หลักความแน่นอนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องว่ากฎหมายที่บัญญัติต้องมีความแน่นอน

เพียงพอที่จะท าให้บุคคลสามารถทราบได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะต้องค านึงถึงหากเขาจะกระท า

การอันใดอันหน่ึง และกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องอย่างใดบ้าง ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถก าหนดการ

กระท าของตนเองได้ เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายและท าให้บุคคลเกิดความแน่ใจว่าการกระท า

ของตนจะไม่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายน่ันเอง   

  หลักความแน่นอนของกฎหมายประกอบด้วยหลักย่อย 2 ประการ คือ หลักความชัดเจนของ

กฎหมาย ซ่ึงเป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ (รวมทั้งฝ่ายบริหารที่มีอ านาจในการออกกฎหมาย

ล าดับรอง) ต้องบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนเพ่ือให้บุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเอง

ภายใต้สภาพการณ์ทางกฎหมาย และหลักคุ้มครองความสุจริต ซ่ึงเป็นหลักเรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่มีการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง 

กล่าวคือ การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองน้ัน ฝ่ายปกครอง

ต้องน าหลักความเช่ือโดยสจุริตของผู้รับค าสั่งทางปกครองที่เช่ือโดยสุจริตว่าค าสั่งทางปกครองน้ันออกโดย

ชอบด้วยกฎหมาย มาพิจารณาช่ังน ้าหนักกับประโยชน์สาธารณะในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ

คุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 

  1) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

  การเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในอดีต เป็นหลักห้ามมิให้

กฎหมายมีผลย้อนหลัง แต่บางกรณีที่กฎหมายอาจมีผลย้อนหลัง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นได้ 2 กรณี คือ  

การมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การมีผลย้อนหลังในผลของกฎหมาย อัน

ได้แก่ กรณีที่ข้อเทจ็จริงประการใดประการหน่ึงได้ผ่านพ้นไปแล้วและกฎหมายได้บัญญัติให้มีผลกับ

ข้อเท็จจริงที่ได้สิ้ นสุดไปแล้ว และการมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ กล่าวคือ กฎหมายได้เช่ือมโยงกับ

ข้อเทจ็จริงใด ๆ ที่ได้เกิดข้ึนแล้วแต่ข้อเทจ็จริงน้ันยังไม่สิ้นสุดลงในขณะที่กฎหมายได้มีผลบังคับใช้ และ

62



5 

 

กฎหมายได้ก าหนดให้มีผลส าหรับข้อเทจ็จริงน้ันในอนาคต ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจะให้มีผลนับจากวันที่

กฎหมายมีผลบังคับไปในอนาคต 

  2) หลักความพอสมควรแก่เหตุ 

  หลักความพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชนที่ห้ามมิให้องค์กร

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองกระท าการอันมีผลเป็นการสร้างภาระให้กระทบกับปัจเจกชนเกินสมควร 

แต่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องกระท าการให้เหมาะสมกับสภาพของข้อเทจ็จริง หลักความ

พอสมควรแก่เหตุเป็นหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และยังถือว่าเป็นหลักการย่อยที่ส าคัญของหลัก

นิติรัฐที่เรียกร้องให้การใช้อ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงก้าวล่วงเข้าไปในแดนสิทธิเสรีภาพของ

ปัจเจกชน จะต้องกระท าเทา่ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่าน้ัน และประกอบกับหลักความพอสมควร

แก่เหตุเป็นหลักในระดับรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน หลักความพอสมควรแก่เหตุจึงเป็นหลักการที่ต้องใช้บังคับ

เสมอ โดยไม่จ าต้องค านึงว่าจะมีกฎหมายลายลักษณ์อกัษรรับรองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่กต็าม  

  หลักความพอสมควรแก่เหตุหรือเรียกอีกช่ือว่า “หลักความได้สัดส่วน” ซ่ึงมีสาระส าคัญ

ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ หลักความเหมาะสม หลักความจ าเป็น และหลักความได้สัดส่วน 

ในความหมายอย่างแคบ  

 2.2 หลกัการจดัท าบริการสาธารณะ 

 บริการสาธารณะ (Public Service) หมายความถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความ

ควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงบริการสาธารณะ มี

ลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ  

  1) บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่าย

ปกครอง ซ่ึงเป็นบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองเข้าอ านวยการหรือจัดท าเอง เช่น การรักษาความสงบของ

ประเทศ การป้องกนัประเทศ การคลัง หรือบริการสาธารณะประเภทที่รัฐมอบให้เอกชนเข้าด าเนินการแทน

โดยรูปแบบของการให้สมัปทาน และรัฐจะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเทา่น้ัน 

  2)  บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึง

ความต้องการส่วนรวมของประชาชนน้ันครอบคลุมทั้งกรณีความต้องการได้รับความปลอดภัย และความ

ต้องการได้รับความสะดวกสบาย และบริการสาธารณะที่จะจัดท าข้ึน จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการในสองลักษณะน้ี และถึงแม้ว่ากิจการบางอย่างเป็นกิจการที่เอกชนด าเนินการอยู่ แต่รัฐก็

ยังคงเข้าด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในประเภทกิจการเดียวกันน้ันกเ็พียงเพราะเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สาธารณะตามต้องการ 

  3)  การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงได้

เสมอโดยบทกฎหมาย ซ่ึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพ่ือให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะน้ัน โดยการ

ปรับปรุงบริการสาธารณะย่อมเป็นการปรับปรุงภายใต้ความต้องการของประชาชน 

  4)  บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม ่าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ซ่ึง

เป็นหลักส าคัญของบริการสาธารณะที่ไม่อาจหยุดน่ิงได้โดยเหตุของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน 

และในกรณีที่มีเอกชนผู้รับสัมปทานจากรัฐให้มีหน้าที่จัดให้มีบริการสาธารณะกจ็ะไม่สามารถให้กิจการใด
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ต้องหยุดชะงัก และหากมีการหยุดชะงักในบริการสาธารณะใด ผู้รับสัมปทานย่อมต้องถูกลงโทษจากความ

เสยีหายตามที่ก  าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน 

  5) เอกชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน เน่ืองจากบริการ

สาธารณะไม่ได้จัดท าขึ้ นเพ่ือประโยชน์ของผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะแต่จัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย

เสมอหน้ากัน และในส่วนของเอกชนผู้รับสัมปทานจากรัฐ กย่็อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทั้งในขั้นตอน

ต้ังแต่การขอรับสมัปทาน และการจัดให้มีสมัปทานที่เทา่เทยีมกนัออกไปสู่ประชาชนด้วย 

 2.3 หลกัภารกิจของรฐั 

 รัฐมีหน้าที่หลักที่จะต้องด าเนินการให้ประชาชนของรัฐมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์ ด้วยการสร้าง

ความเป็นระเบียบ สร้างคุณธรรม จัดให้มีสวัสดิการพ้ืนฐาน และสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคง 

อย่างไรกต็าม ค าสอนหรือทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐไม่ได้มุ่งศึกษารัฐใดรัฐหน่ึงเป็นการเฉพาะ ในการอธิบาย

ภารกิจของรัฐต่าง ๆ ย่อมต้องพิจารณาด้วยว่ารัฐแต่ละรัฐอาจก าหนดเป้าหมายเอาไว้แตกต่างกัน  ภารกิจ

ของรัฐจึงอาจแตกต่างกัน ซ่ึงภารกิจของรัฐน้ันมีทั้งภารกิจหลักและภารกิจรอง แต่ในที่ น้ีผู้วิจัยจะขอ

กล่าวถึงภารกจิรองของรัฐ ดังน้ี 

 ภารกิจรองของรัฐ คือ ภารกิจที่รัฐอาจจะท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ โดยรัฐมอบหมายให้ปัจเจก

ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ว่าภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏิบัติกต็าม แต่กไ็ม่ถือว่า

ภารกจิรองของรัฐเป็นเงื่อนไขของอ านาจอธปิไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท าภารกิจของรัฐเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั ซ่ึงภารกจิรองของรัฐ ได้แก่  

  1) การจัดการศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธปิไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกจิในการท าให้ประชาชนสามารถแสดง

ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละบุคคลการจัดการศึกษาให้

ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพ การสอนให้รู้จักการอดทนอดกล้ันต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

ออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ย่อมจะช่วยท าให้สังคมมี

ความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีคุณภาพ 

  2) การจัดสวัสดิการสงัคมและการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

  การท าให้ชีวิตของพลเมืองในรัฐเป็นชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นภารกจิส าคัญประการหน่ึงที่รัฐมิ

อาจปฏิเสธไม่กระท าได้ รัฐย่อมมีหน้าที่ในการจัดการให้พลเมืองสามารถด ารงชีวิตอยู่ในรัฐได้อย่างมี

ความหมายในฐานะมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงมีหน้าที่ในการจัดท าบริการ ตลอดจนสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน

ให้แก่พลเมือง เพ่ือให้พลเมืองมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี เช่น การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การจัด

ให้มีบ านาญหรือเงินสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น  

  3) การส่งเสริมและควบคุมก ากบัเศรษฐกจิ 

  การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจในด้านสวัสดิการ

สงัคมน้ัน ท าให้รัฐไม่อาจที่ปฏเิสธการหารายได้เพ่ือไว้ใช้ปฏบัิติภารกจิเหล่าน้ันได้แหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุด

ของรัฐกคื็อ ภาษีอากร จนอาจกล่าวได้ว่า รัฐสมัยใหม่เป็นรัฐภาษีอากร การที่รัฐจะเข้าไปหารายได้โดย

ด าเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพ่ือมุ่งแสวงหารายได้ตลอดจนผลก าไรน้ัน มีข้อจ ากัดอยู่มากทั้งในทาง

กฎหมายและโดยระบบเศรษฐกจิแบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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  4) การพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

  ภารกิจในทางสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับรัฐในทางนิติศาสตร์

วิช าการที่ ศึ กษา เ ร่ื องร าว เกี่ ย วกับสิ่ งแวด ล้อม คือ  วิ ช ากฎหมายสิ่ งแวด ล้อมน้ันก็เ ป็น วิชา 

ที่ถือก าเนิดข้ึนราวประมาณ 40 กว่าปีมาน้ี ในยุโรปการพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายอยู่ที่การรักษา

สภาวะธรรมชาติ ขจัดการกระท าที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติจนอาจ

เป็นอันตรายต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การพิทักษ์รักษาสภาวะธรรมชาติมีทั้งกรณีที่เจาะจงไปที่ส่วนใด

ส่วนหน่ึงของสภาวะแวดล้อม เช่น ดิน น า้ อากาศ ป่าไม้ ภูมิอากาศ และกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

กนัในสภาวะแวดล้อมทั้งมวล 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศของ

ต่างประเทศและประเทศไทย 

 3.1 สหราชอาณาจกัร 

 พระราชบัญญัติการบริการไปรษณีย์ ค.ศ. 2011 (Postal Services Act 2011) ของ 

สหราชอาณาจักรก าหนดไว้ว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ ได้แก่ 

หน่วยงานที่เรียกว่า “The Office of Communication : OFCOM” โดยหน่วยงานดังกล่าวน้ีต้องแสดง

ศักยภาพในการให้บริการไปรษณีย์ ในด้านของการเตรียมการป้องกนัของบริการไปรษณีย์สากลตามอ านาจ

ของ OFCOM ที่สามารถใช้ในการเข้าถึง หรือด้วยเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เกดิโดยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึง

ในการปฏบัิติงานของ OFCOM ดังกล่าวจะต้องมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่พ่ึงพาได้ ในการบริหารจัดการงาน

บริการไปรษณีย์สากล และต้องมีการบริหารจัดการให้ท าหน้าที่เสร็จสิ้ นภายในเวลาที่ก  าหนด เพ่ือ

ตอบสนองเง่ือนไขในภายหลัง ตามความต้องการของการเตรียมบริการไปรษณีย์สากล ซ่ึงต้องมีแหล่ง

เงินทุนที่พ่ึงพาได้ รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏบัิติงาน โดยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหมายความรวมไปถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวกับไปรษณีย์ในด้าน

ของการป้องกนัการเข้าถึง ซ่ึงค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการไปรษณีย์สากลเป็นหลักและเลขานุการ

รัฐอาจมีค าสั่งให้ OFCOM น าหรือไม่น ากฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการป้องกันมาบังคับให้ ตามแต่ดุลยพินิจของ

เลขานุการรัฐโดยหน้าที่ของ OFCOM น้ันจะเป็นไปในทศิทางใดกไ็ด้ตามข้อความในส่วนน้ี ซ่ึงการกระท าที่

ถูกก าหนดในส่วนน้ีน้ัน ได้แก่ การปฏิบัติในเง่ือนไขของกรณีทั่วไป หรือการปฏิบัติตามกรณีเฉพาะ  และ

ก่อนจะมีการก าหนดทศิทาง เลขานุการรัฐต้องมีการหารือกบั OFCOM 

 ส าหรับงานบริการไปรษณีย์สากล OFCOM ต้องด าเนินการ ในการจัดเตรียมการอธิบาย

รายละเอียดของบริการที่ได้รับมอบหมายในสหราชอาณาจักร และก าหนดมาตรฐานของบริการ 

ในแต่ละประเภท ซ่ึงบริการไปรษณีย์สากล อย่างน้อยควรจะมีบริการตามข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 33 และ

ก่อนหน้าจะมีการท าหรือแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์สากล OFCOM ต้องมีการประเมินตามที่

ก าหนดไว้ด้านบนก่อนหรือภายในสหราชอาณาจักรอย่างมากที่สุด อย่างไรกต็าม OFCOM ต้องท าการ

ประเมินตามที่ก  าหนดไว้ด้านบนก่อนหรือภายในเวลา 18 เดือน นับแต่วันที่มีการใช้ค าสั่ง เลขานุการรัฐ

อาจมีค าสั่งเพ่ือป้องกนัว่าให้ค าสั่งแรกของบริการไปรษณีย์สากลไม่จ าเป็นต้องช้ีแจงรายละเอียดของบริการ
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และการก าหนดทศิทางกไ็ด้ และ OFCOM ต้องประกาศหน้าที่ได้รับมอบหมายของบริการไปรษณีย์สากลที่

เป็นค าสั่ง รวมถึงการแก้ไขค าสั่งด้วย 

 3.2 สาธารณรฐัอินเดีย 

 ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยกรมไปรษณีย์อินเดีย ค.ศ. 1898 (The Indian Post Office Act 1898) 

ก าหนดหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านงานไปรษณีย์ ได้แก่ กรมไปรษณีย์อินเดีย 

และมีข้อก าหนดว่าอ านาจของรัฐบาลอนิเดียมีสทิธพิิเศษในการขนส่งไปรษณีย์ทั่วราชอาณาจักร จากที่หน่ึง

ไปอีกที่หน่ึง ยกเว้นกรณี ดังน้ี คือ จดหมายส่วนตัว ที่อยู่ในเส้นทางขนส่งของเจ้าหน้าที่ขนส่ง โดยมิได้ให้

ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้าง จดหมายที่อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของผู้ส่งและผู้รับเท่าน้ัน พัสดุที่ลักลอบ

ขนส่งไม่ว่าทางบกหรือทางทะเล โดยมิได้ให้ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้างโดยค าว่า จดหมาย ในข้อน้ี

รวมถึงข้อ 5 น้ันรวมถึง โปสการ์ด เช่นกนั นอกจากน้ี ยังก าหนดไว้ว่าในเขตอนิเดียน้ัน นอกจากอ านาจจาก

รัฐบาลแล้วห้ามผู้อื่น เกบ็ ขน ดูแล หรือท าการส่งจดหมายไปรษณีย์สู่ผู้รับในรูปแบบการขนส่งเดด็ขาด 

เว้นแต่ในกรณี ดังน้ี คือ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทั่วไปที่รับสิทธิในการส่งสินค้าดังกล่าวเท่าน้ัน หรือ

เจ้าของหรือผู้ดูแลทางเดินเรือในแม่น ้า หรือคลองต่าง ๆ ในอินเดีย ซ่ึงดูแลในเร่ืองการส่งของเพียง 

อย่างเดียว ให้ท าตามสทิธทิี่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดไว้ 

 3.3 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

 ตามรัฐบัญญัติไปรษณีย์ ค.ศ. 1997 (Postal Act (Postgesetz, PostG) 1997) ของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดกต็ามที่ท  าการขนส่งเพ่ือกลุ่มหรือองค์กรที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่

ตัวเอง ซ่ึงสิ่งของหรือน า้หนักตัวจดหมายไม่เกิน 1,000 กรัม จ าต้องมีใบอนุญาต ส่วนผู้ที่ไม่จ าเป็นต้องมี

ใบอนุญาต ได้แก่ การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต ซ่ึงอาจเป็นเจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างตามกฎหมาย การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ซ่ึงบรรจุพร้อมกับพัสดุอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน หรือ

การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ในทางที่เกี่ยวกบับันทกึส่วนตัว ท าเพ่ือประโยชน์ หรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้สั่งถึงผู้รับ 

 การออกใบอนุญาต จะมีการออกใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตกต่็อเมื่อมีการส่งค า

ร้องหรือค าขอ ซ่ึงเอกสารค าร้องหรือค าขอดังกล่าวจะต้องแสดง จุดหมายของผู้รับอนุญาตอย่างชัดเจน 

และจะมีการออกใบอนุญาตให้ โดยการขออนุญาตอาจถูกปฏิเสธได้ในกรณีใบค าร้องแสดงข้อมูลหรือ

รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือมีผลกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมจากกิจกรรมหรือ

ปฏบัิติการดังกล่าว หรือมีรายละเอียดที่ดูแล้วไม่ตรงกับอ านาจการก ากับดูแลที่จะสามารถอนุญาตได้ ทั้งน้ี 

การพิจารณาออกใบอนุญาตจะต้องกระท าภายในเวลา 6 สัปดาห์ และอาจมีการออกใบก ากับควบคู่กับ

ใบอนุญาต ซ่ึงผู้มีอ านาจก ากับดูแลอาจต้องสอดส่องดูแล แม้จะได้ออกใบอนุญาตไปแล้วกต็าม การย้าย

ใบอนุญาตจ าเป็นต้องมีการพิจารณาและหนังสอืย้ายจากอ านาจก ากับดูแล หนังสือย้ายต้องเป็นไปตามการ

พิจารณาในข้อ 6.3 ของบทบัญญัติในกฎหมายน้ี ในกรณีการตายของผู้ถือใบอนุญาตให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบในข้อ 46 ซ่ึงจะอยู่ภายใต้อ านาจก ากับดูแล และต้องแจ้งให้ทราบในทนัที และหากในใบอนุญาต

เป็นกลุ่มหรือบริษัทที่มีมากกว่า 1 หุ้นขึ้นไป ผู้ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 จะต้องท าการรายงานตัวต่อผู้มี

อ านาจก ากบัดูแลในทนัท ี
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 3.4 ประเทศไทย 

 จากการศึกษา พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พบว่า ได้ก าหนดความหมายของค า

ว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เ จ้าพนักงานกรมไปรษณีย์โทรเลข  “กรม” หมายความว่า

กรมไปรษณีย์โทรเลข และ “ไปรษณียนิ์เทศ” หมายความว่า สมุดกฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศว่าด้วย

การไปรษณีย์ทั่วไป อนัพึงต้องปฏบัิติตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามสัญญาสากลไปรษณีย์ อีกทั้ง 

มีการก าหนดให้รัฐบาลทรงไว้ซ่ึงอ านาจสิทธิ์ขาดที่จะจัดการไปรษณีย์ และต้ังที่ท  าการไปรษณีย์ภายใน

ราชอาณาจักร อ านาจน้ีมอบหมายให้ไว้แก่กรมซ่ึงมีสิทธิและหน้าที่ จัดการไปรษณีย์ และต้ังที่ท  าการ

ไปรษณีย์ข้ึน ตามที่รัฐมนตรีเหน็สมควร และมีหน้าที่ท  ากิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวแก่การรับ รวบรวม ส่ง จ่าย 

และส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ตามกฎ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ต้ังข้ึน ทั้งน้ี การต้ังหรือเลิกที่ท  าการไปรษณีย์ ให้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการนโยบาย 

ทุนรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี คือ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใน

หลักการและแนวทางให้ด าเนินการน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเป็นหุ้นใน

รูปแบบของบริษัทเสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปล่ียนทุนเป็นหุ้นและการ

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทเสนอ เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการก าหนดรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลในด้านนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดต้ัง เสนอแนะ

เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาก ากับดูแลให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม

พระราชบัญญัติน้ี ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี และพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 อย่างไรกต็าม พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ “กิจการ

ไปรษณีย”์ หมายความว่า การต้ังที่ท  าการไปรษณีย์ และการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ รวบรวม ส่ง 

จ่าย และส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์  อีกทั้ ง “กสท.” หมายความว่า 

การสื่อสารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตลอดจนการด าเนินการ

กจิการไปรษณีย์และธุรกจิอนัเกี่ยวกบักจิการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเน่ือง ใกล้เคียงกัน หรือซ่ึงเป็น

ประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ ให้บริษัทมีอ านาจ ได้รับยกเว้นมีสิทธิพิเศษหรือได้รับความคุ้มครองตามที่

กฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นได้บัญญัติไว้ให้แก่ 

กสท. 

 

4. วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการไปรษณียใ์นประเทศ

ไทย 

 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ส าหรับ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มีความล้าสมัยเน่ืองจากบังคับใช้มาอย่าง

ยาวนานประมาณ 80 ปี และไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร โดยมิได้มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และความ
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ต้องการในการรับบริการของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะที่ต้องมี

ความสม ่าเสมอโดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน เน่ืองจากเน้ือหาของกฎหมายไม่มีการอนุวัติเกี่ยวกับการสื่อสารต้ังแต่ปี พ.ศ. 2483 ซ่ึงใน

ขณะน้ันการจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ของกรมไปรษณีย์ไทยในอดีตแตกต่างจากบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากดัในปัจจุบัน  

 อน่ึง ประเทศไทยได้มีการพยายามปรับปรุงและแก้ไขการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการ

ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยในอดีต

การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่ ต้องด าเนินการตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซ่ึงภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 รัฐบาล

ในขณะน้ันจึงมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากจิการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบของการสื่อสารด้านไปรษณีย์ ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ให้กับประชาชน อีกทั้งในขณะน้ันภายหลังมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานได้เกิด

ปัญหาจากการเปล่ียนหน่วยงานของรัฐมาเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการออก

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ ใ ช้เ พ่ือการด าเนินกิจการด้านไปรษณีย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเน้ือหาของ 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังน ามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมมาปรับใช้กับ

บริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จ ากัด  การกระท า ดังก ล่าวของรัฐบาลในอดีตที่ ออกพระราชกฤษฎีกา 

แสดงให้เหน็ว่าพระราชบัญญัติเดิมยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ออกกฎหมาย

ลู ก เ พ่ื อ ม า ก า ห นดอ า น า จ ห น้ า ที่  แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ไ ป ร ษณี ย์ ไ ท ย  จ า กั ด  

พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามปกติ และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 น้ันกม็า

สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดัได้ 

 นอกจากน้ี การที่ประเทศไทยไม่เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 

2477 เลย ท าให้เน้ือหาของกฎหมายไม่มีความทนัต่อสถานการณ์ และไม่สามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ได้ในปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่เอื้ออ านวยต่อการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของไปรษณีย์ เช่น การ

ก าหนดเร่ืองอ านาจของกรมไปรษณีย์ซ่ึงถูกยกเลิกในอดีตและมีการเปล่ียนแปลง โดยปัจจุบันได้กลายเป็น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นต้น ท าให้กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีความสัมพันธ์กันในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ เพราะกฎหมายแต่ละฉบับต่างแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ืองและแก้ไขเฉพาะด้าน 

ส่งผลท าให้เกิดปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และรัฐเองจะต้อง

จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพราะในปัจจุบันประชาชนมีการ

เปล่ียนแปลงในการใช้งานด้านการสื่อสารรูปแบบอื่นมากข้ึนและไม่นิยมใช้บริการในด้านไปรษณีย์ด่ังเช่น

ในอดีต เป็นไปได้ว่ารัฐอาจต้องปิดองค์การเพราะไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์

และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ขึ้นมา น้ันเอง 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 

พุทธศักราช 2477 เป็นเวลานาน โดยไม่มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม และความต้องการของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ ส่งผลท าให้เน้ือหาและ

ข้ อ ค ว า ม ใ น ก ฎหม า ย ฉ บั บ ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม ล้ า ส มั ย จ า ก ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ใ น ปั จ จุ บั น 

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองการก าหนดเร่ืองอ านาจของกรมไปรษณีย์ซ่ึงถูกยกเลิกในอดีต  

และมีการเปล่ียนแปลงโดยปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายที่

ล้าสมัยดังกล่าวน้ัน ท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักกฎหมายที่ดี และ

หลักการจัดท าบริการสาธารณะ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ดัง น้ัน จะเห็นได้ ว่า พระราชบัญญัติ ไปรษณี ย์  พุทธศักราช 2477 ไ ด้มีการบังคับใช้ 

มาเป็นระยะเวลาที่เน่ินนานและไม่มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน หาก

ไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ให้หน่วยงานของรัฐ สามารถ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองของโครงสร้างและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะได้ตามความ

ต้องการของประชาชนแล้วน้ัน ในอนาคตเมื่อหน่วยงานไม่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ ไม่มีรายได้ในการ

บริหารองค์การ เป็นไปได้ว่ารัฐ อาจต้องปิดองค์การเพราะไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ขึ้นมา 

ส่งผลให้การจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในด้านกิจการไปรษณีย์ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน 

น้ันเอง 

 4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้าน

ไปรษณีย์แทนรัฐ 

 นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการก าหนดในการออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนเพ่ือจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ เน่ืองจากกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

ก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ก าหนดที่ต้ังของที่ท  าการไปรษณีย์และระบบการจัดการ

ไปรษณีย์ทั้งหมดภายในประเทศ ส่งผลท าให้การจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีจึงถูกผูกขาดให้รัฐเป็น

ผู้จัดท าเท่าน้ัน ภาคเอกชนไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาจัดท าแทนรัฐได้ ส าหรับในปัจจุบันภาคเอกชนเร่ิมเข้ามา

สนใจที่จะให้บริการด้านไปรษณีย์เพ่ิมมาข้ึน ส่งผลท าให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงได้ออกข้อบังคับ

เพ่ือก าหนดให้เอกชนที่สนใจท าร้านไปรษณีย์ เข้ามาท ากจิการไปรษณีย์ภายใต้ลิขสทิธิ์ของบริษัท และอยู่ใน

ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แต่ในทางกลับกัน

การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีของรัฐภายใต้กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ 

พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ

พัฒนามากขึ้ นเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้ง กิจการ

บางอย่างที่ได้รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ กมี็

ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก 

ดังน้ัน ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี
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ให้สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจกจ็ะท าให้องค์การรัฐวิสาหกิจประเภทน้ีต้องปิดกิจการลงใน

อนาคต 

 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมาย พบว่า กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 

พุทธศักราช 2477 ไม่มีเน้ือหาของบทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์

แทนรัฐ ส่งผลท าให้เอกชนเลือกที่จะแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในส่วนที่ประชาชนนิยมใช้

บริการ และผลักภาระให้รัฐวิสาหกจิรับภาระการจัดท าบริการที่ประชาชนไม่นิยมต่อไป ในบางกรณีเกิดจาก 

ข้อจ ากัดของกฎหมายที่ให้อ านาจเดด็ขาดแก่รัฐในการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี ท าให้เอกชนที่มี

ความต้องการที่จะเข้ามาจัดบริการสาธารณะถูกกีดกันจากเน้ือหาของกฎหมายท าให้ไม่สามารถเข้ามา

ให้บริการหรือจัดท าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านกิจการไปรษณีย์ได้อย่าง

เป็นธรรม เพราะอาจติดปัญหาทางกฎหมาย เช่น การก าหนดให้รัฐเป็นผู้ท าหน้าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์

ระหว่างประเทศในกรณีเข้าสู่ประเทศและออกจากประเทศ รวมถึงภายในประเทศ ส่งผลท าให้เอกชนที่มี

กิจการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ถูกปรับเงินจากการด าเนินกิจการจากรัฐในกรณีขนส่งไปรษณียภัณฑ์แทนรัฐ

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะกฎหมายให้อนุญาตเฉพาะรัฐมีหน้าที่เทา่น้ัน จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าข้อจ ากัด

ของกฎหมายดังกล่าวน้ีจึงเป็นผลท าให้เอกชนที่มีศักยภาพเลือกที่จะไม่ลงทุนในระบบไปรษณีย์กับประเทศ

ไทย มีผลท าให้ระบบไปรษณีย์ของประเทศบางส่วนจึงไม่มีการพัฒนา เพราะเม่ือกิจการไปรษณีย์ที่จัดท า

โดยรัฐเพียงองค์การเดียวเท่าน้ัน ก็เป็นผลท าให้ไม่มีการพัฒนาระบบการจัดท าบริการสาธารณะ  

และเมื่อไม่มีการพัฒนาระบบไปรษณีย์แล้วกท็ าให้จากจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนตามล าดับ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่มีการก าหนด

เน้ือหาของบทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ โดยในปัจจุบัน

กิจการด้านไปรษณีย์มีการพัฒนาไปตามกลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งภาคเอกชนกม็ี

ความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินกจิการด้านไปรษณีย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ซ่ึง

เอกชนจะมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน ดังน้ัน การที่

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่ได้ก าหนดให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดจัดท า

บริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 

ได้แก่ หลักประโยชน์สาธารณะ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้

เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่มีเน้ือหาของ

บทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ ซ่ึงในปัจจุบันน้ันการพัฒนา

ในด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกจิมีความก้าวหน้าไปมาก และระบบของรัฐย่อมมีปัญหาในกระบวนการ

และข้อจ ากัดของกฎหมายที่ไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

จัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของประชาชนในด้าน

ของการจัดท าบริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ ที่ต้องการความสะดวก รวดเรว็ อาจท าให้ประชาชนใช้

บริการด้านกจิการไปรษณีย์ของรัฐน้อยลงได้ น่ันเอง 
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 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ส าหรับโครงสร้างของการบริหารงานราชการแผ่นดินจะก าหนดให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีเจ้า

กระทรวง แต่กระทรวงกมี็หน่วยงานหรืออ านาจหน้าที่อื่น ๆ ที่จะต้องปฏบัิติตามกฎหมายหลายฉบับ โดย

การก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของหน้าที่ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าจะให้

ความส าคัญกบัการก ากบัดูแลกจิการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนา 

และตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือในบางกรณี

รัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ก  ากบัดูแลกจิการดังกล่าวจะท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะ

ด าเนินกิจการตามที่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ซ่ึงหากเกิดกรณีอย่างหลังกจ็ะท าให้ไม่มีองค์กรที่จะท าหน้าที่

ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดท า

บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการสื่อสารด้านไปรษณีย์ได้อย่างแท้จริง 

 ส าหรับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยน้ัน ยังพบว่า มีองค์กรในการก าหนดแนว

ทางการท าหน้าที่ คือ คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ซ่ึงจัดตั้งขึ้ นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดอ านาจ สิทธิ  และประโยชน์ของบริษัทไปรษณี ย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่

แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการหรือ

สาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์อีกหน่ึงคนเป็นกรรมการ และให้ผู้แทนกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่งผลท าให้คณะกรรมการดังกล่าวมี

อ านาจทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด แต่ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรือการควบคุม

ตรวจสอบการด าเนินกิจการไปรษณีย์โดยตรง โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์น้ัน มี

เพียงหน้าที่ในการให้อ านาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่เคยถูกก าหนดไว้แบบ

เดียวกันกับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน

อดีต เช่น อ านาจในการจัดท าไปรษณีย์นิเทศ การท าความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์ และ

ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง ใ ด  ๆ  ข อ ง ผู้ ว่ า ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยต า มกฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย

การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง ซ่ึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และเมื่อพิจารณาเน้ือหาในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ดังกล่าว พบว่า เน้ือหา

ของบทบัญญัติกไ็ม่ได้ก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการในกรณีน้ีมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบเพ่ือการพัฒนากจิการไปรษณีย์เป็นการเฉพาะ 

 นอกจากน้ี จากการศึกษา พบว่า ในการก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์น้ัน รัฐจะอาศัยอ านาจตาม

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยการก าหนดให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ท า

หน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการและการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ ผ่านหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ดูแล

รัฐวิสาหกจิทุกแห่งในประเทศไทย คือ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 

สคร. โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท าหน้าที่ก  ากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในประเทศไทย โดยยึด
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หลักการและแนวทางการตรวจสอบอ้างอิงจากคู่มือและระเบียบของ สคร. เป็นหลัก ซ่ึงคู่มือและระเบียบ

ทั้งหมดจะไม่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจใดเป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ระเบียบและคู่มือที่

บังคับใช้ในปัจจุบันจึงไม่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพราะการด าเนิน

กิจการด้านไปรษณีย์ขององค์กรแห่งน้ี ย่อมมีกระบวนการท างานและขั้นตอน ตลอดจนแนวทางในการ

ปฏบัิติหน้าที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ และตัวองค์กรผู้ตรวจสอบเอง คือ สคร. กมี็หน้าที่ในการ

ก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจทุกแห่งของประเทศ อีกทั้ง สคร.ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เกิดการเพ่ือการพัฒนา โดย

เม่ือพิจารณาจากบุคลากรและอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พบว่า ในบางกรณีกไ็ม่สามารถเข้ามาดูแล

การด าเนินกจิการด้านไปรษณีย์ของรัฐวิสาหกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งรัฐวิสาหกจิแห่งน้ัน ๆ และเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการท าหน้าที่ก  ากับดูแลและ

ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยน้ัน ท าให้กระบวนการควบคุมก ากับดูแล กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง และการปฏบัิติงานต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไม่เป็นระบบตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของการก ากบัดูแลและควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ ซ่ึงรัฐต้องมีภารกิจ ภาระหน้าที่ในการก ากับดูแล

และควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ ซ่ึงการที่กฎหมายไม่ก าหนดเกี่ยวกับการท าหน้าที่ก  ากับดูแลและ

ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ไว้ จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 

ได้แก่ หลักการภารกิจของรัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท า

หน้าที่ก  ากบัดูแลและควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดเกี่ยวกบัการท าหน้าที่ก  ากบัดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์น้ัน ส่งผลท าให้อาจไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าที่ในการก ากับดูแล หรือในบางกรณี

หน่วยงานต่าง ๆ อาจปฏเิสธการเข้าไปท าหน้าที่ดูแลการจัดท าบริการสาธารณะด้านการสื่อสารในรูปแบบ

ไปรษณีย์ขององค์กรรัฐ เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดเป็นการเฉพาะที่จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้เข้าไป

ก ากับดูแล และควบคุมกิจการไปรษณีย์ จึงท าให้เกิดการไม่พัฒนาในตัวองค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะ 

และยังมีผลต่อความเช่ือมั่น ความศรัทธาในองค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะว่าจะสามารถจัดท าบริการเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

องค์การไปรษณีย์ไทยได้ น้ันเอง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 

 5.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังน้ี 

  1)  มีการก าหนดโครงสร้างขององค์การไปรษณีย์ให้เป็นรูปแบบบริษัท จ ากดั (มหาชน) 

  2)  มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 
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    2.1)  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จ านวนกรรมการที่เพียงพอต่อการด าเนิน

ภารกิจของบริษัท มีกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท จ านวนอย่างน้อยสามคน และต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

    2.2)  คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 5.2  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ

ด้านไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังน้ี 

  1)  ให้ มีการก าหนดเกี่ ยวกับ ผู้ครอบครองใบอนุญาตในประเภทที่ รั ฐกับ เอกชน 

เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่น ออกใบอนุญาตให้เอกชนถือครอง เพ่ือให้จัดท า

บริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ 

  2)  ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และขั้นตอนในการออกใบอนุญาต 

 5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยให้มีการ

จัดต้ังหน่วยงานกลางที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยขึ้นเป็น

การเฉพาะ 
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ปัญหาการตีความและการบงัคบัใชก้ฎหมาย เกีย่วกบัความรบัผิดของ                    

ผูค้ ้ าประกนั: ศึกษากรณีการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารพาณิชย ์

 

  กฤตพร  เจริญกุล
 

รองศาสตราจารยไ์พฑูรย ์ คงสมบูรณ์


 

 

บทคดัย่อ 

 ธนาคารพาณิชย์แม้จะมีสทิธใินการให้บริการสินเช่ือให้เช่าซ้ือรถยนต์ได้ ตามประกาศของธนาคาร

ที่ สนส. 01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกจิให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง การ

ท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์จึงมีข้อสัญญาที่แตกต่างกับการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับ

บริษัทในเครือหรือบริษัทผู้จ าหน่ายรถยนต์ ในส่วนของการก าหนดความรับผิด สิทธิของผู้เช่าซ้ือ รวมถึง

การน าหลักกฎหมายปิดปากมาใช้ ซ่ึงข้อสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซ้ือและผู้ค า้

ประกนัการเช่าซ้ือรถยนต์กบัธนาคารพาณิชย์ 

 จากการศึกษาพบว่า สญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคารน ามาใช้น้ันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเรจ็รูป และ

ไม่มีการก าหนดแบบของสัญญาเช่าซ้ือไว้โดยเฉพาะ เน่ืองจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยข้อสัญญา 

เร่ือง ให้ธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 กก็ าหนดเพียงข้อ

สัญญาที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่าซ้ือเท่าน้ัน และในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กไ็ม่ได้แสดงวิธีการ

ค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด อีกทั้งในข้อตกลงสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ในเร่ืองความรับผิดเพ่ือความ

ช ารุดบกพร่องกมี็ลักษณะเป็นกฎหมายปิดปากที่ผลักภาระไปให้แก่ผู้เช่าซ้ือ โดยผู้เช่าซ้ือไม่สามารถยกข้อ

ต่อสู้ น้ีขึ้นต่อสู้กบัธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซ้ือได้เลย ซ่ึงเมื่อผู้เช่าซ้ือไม่สามารถยกข้อต่อสู้ดังกล่าวมาโต้แย้ง

กบัธนาคารได้แล้ว ย่อมส่งผลกระทบไปถึงความรับผิดของผู้ค า้ประกันซ่ึงต้องยอมรับในข้อสัญญาปิดปาก

ดังกล่าวด้วย และการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่ ในเร่ืองของการบอกกล่าวที่ให้

เจ้าหน้ีต้องมีหนังสอืบอกกล่าวไปยังผู้ค า้ประกนัให้ผู้ค า้ประกันช าระหน้ีภายในเวลาหกสิบวันนับต้ังแต่วันที่

ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็นงวดๆ อย่างเช่นสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ต้องมีการบอก

กล่าวแก่ผู้ค า้ประกนัทราบทุกงวดที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงการประกอบธุรกิจการให้เช่าซ้ือ

รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มีการออกประกาศ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ต้องปฏบัิติมาเป็นลายลักษณ์

อกัษร ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีหรือในประเทศองักฤษล้วนแต่ต้องมีการระบุ

การส่งหนังสือบอกกล่าวไว้ในข้อตกลงในสัญญา รวมถึงสิทธิเรียกร้องในการบังคับช าระหน้ีของเจ้าหน้ี 

ลูกหน้ีและผู้ค า้ประกนั 

                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการแก้ไขประเดน็ปัญหาดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

เข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลการก าหนดแบบของสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย

อาศัยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยข้อสญัญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่

ควบคุมสญัญา พุทธศักราช 2555 มาเป็นฐานในการปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาข้อตกลงในสัญญาเช่าซ้ือให้ดีขึ้น 

รวมถึงควรจะมีรายละเอียดแสดงวิธีการค านวณผลประโยชน์ในสัญญาเช่าซ้ือไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เช่า

ซ้ือสามารถเข้าใจรายละเอยีดของค่าเช่าซ้ือในแต่ละงวด และสามารถเลือกท าสัญญาได้ถูกต้องตรงกับความ

ประสงค์และก าลังทรัพยใ์นการช าระหน้ีของผู้เช่าซ้ือ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจและเกิดความเป็น

ธรรมต่อคู่สญัญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

1. บทน า 
สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์เป็นการให้บริการด้านการให้สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทหน่ึง ซ่ึงสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์คือการที่เจ้าของรถยนต์น ารถยนต์ออกให้เช่า โดยผู้เช่าซ้ือได้ช าระเงินบางส่วน เรียกว่า “เงินดาวน์” 

ให้แก่ผู้ให้เช่าซ้ือ และผู้เช่าซ้ือมีหน้าที่ต้องช าระค่าเช่าเป็นงวดๆ ให้กับผู้ให้เช่าซ้ือ และเมื่อช าระค่าเช่าซ้ือ

ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซ้ือแล้ว ผู้ให้เช่าซ้ือจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์น้ันให้แก่ผู้เช่าซ้ือ ซ่ึงธนาคารพาณิชย์

น้ันสามารถให้บริการสินเช่ือให้เช่าซ้ือรถยนต์ได้โดยอาศัยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 เร่ืองการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบ

ธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง พุทธศักราช 2551 และเน่ืองจากรถยนต์เป็นหลักประกันที่มีสภาพ

คล่องสงู สามารถเปล่ียนมือได้ง่าย ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึง

ต้องมีการเรียกหลักประกันโดยให้ผู้เช่าซ้ือ ต้องจัดหาบุคคลซ่ึงมีความน่าเช่ือถือเข้ามาเป็นผู้ค า้ประกันการ

เช่าซ้ือรถยนต์ 

การท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป แม้จะมี

ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยข้อสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่

ควบคุมสัญญา พุทธศักราช 2555 เข้ามาควบคุมการท าสัญญาเช่าซ้ือ แต่กเ็มื่อพิจารณาขอบเขตของ

สัญญาเช่าซ้ือตามประกาศดังกล่าวแล้ว เป็นการก าหนดเพียงข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญหรือเง่ือนไขที่

จะต้องมีในสัญญาเ ช่า ซ้ือเท่า น้ัน และเมื่ อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตาม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค า้ประกัน ฉบับที่ 20 และฉบับที่ 

21 ย่อมส่งผลกระทบมาถึงการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการ

พิจารณาการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงจะพิจารณาเข้มงวดขึ้น ธนาคารพาณิชย์อนุมัติเงินกู้ยากขึ้ น

หรืออาจไม่ปล่อยเงินกู้เลย ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเข้าถึงสินเช่ือดังกล่าวได้ยากขึ้ นด้วย เอกสารหลักฐาน

ต่างๆ จะต้องมีการแก้ไข รวมถึงขั้นตอนในการปฏบัิติด้วย ธนาคารพาณิชย์ในฐานะเจ้าหน้ีซ่ึงมีความเสี่ยง

มากขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และอาจส่งผลรุนแรงต่อภาพรวมการ

ขยายตัวของเศรษฐกจิไทย 

75



3 

 

ส าหรับในเน้ือหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค า้ประกันที่แก้ไขใหม่น้ี แม้จะมี

เจตนารมณ์มุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลในแง่ความสัมพันธ์ทางแพ่ง และช่วยลดความไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ค า้

ประกนักต็าม แต่กยั็งมีความไม่ชัดเจนในหลายประเดน็ จึงอาจเกดิปัญหาในการตีความได้ เช่น บทบัญญัติ

มาตรา 686 ก าหนดให้เจ้าหน้ีมีหนังสือบอกกล่าวผู้ค า้ประกันภายในหกสิบวัน ก่อนจึงจะบังคับให้ผู้ค า้

ประกนัช าระหน้ีได้ หากเจ้าหน้ีมิได้มีหนังสอืบอกกล่าวภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ค า้ประกันหลุดพ้น

จากความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ัน 

การที่เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกัน เม่ือลูกหน้ีผิดนัด เพ่ือต้ังสิทธิเรียกร้องตามสัญญาค า้

ประกนัจนเตม็จ านวนตามมาตราน้ี มีปัญหาในการตีความทางกฎหมายว่า หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็น

งวดๆ ตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์น้ัน เจ้าหน้ีต้องบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกันทุกงวดหรือไม่ ในขณะเดียวกัน 

ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้สินเช่ือ ก็จะก าหนดในสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาค ้าประกัน ในทางที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ธนาคารซ่ึงเป็นฝ่ายเจ้าหน้ี จึงอาจเกิดปัญหาว่าข้อสัญญาที่ระบุไว้น้ัน จะมีผล

บังคับใช้ได้หรือไม่เพียงใด จึงควรศึกษาว่ากฎหมายลักษณะค า้ประกันที่แก้ไขใหม่น้ีก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างไรบ้าง แก่การให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ และเน้ือหาของกฎหมายดังกล่าวจะมี

ขอบเขตเน้ือหาอย่างใด เพียงใด ต้องอาศัยการตีความประการใด จึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกจิการให้สนิเช่ือเช่าซ้ือของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งข้อตกลง

ที่ระบุไว้ในสญัญาค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์จะมีผลบังคับตามกฎหมายประการใด 

 

2. ทฤษฎีทางกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา หลกัการตีความกฎหมายในทางแพ่งและหลกั

ในการพิจารณาใหส้ินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์และการเขา้ค ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนต ์

2.1 ทฤษฎีทางกฎหมายในการเขา้ท าสญัญา 

 2.1.1 หลักความศักด์ิสทิธิ์ของการแสดงเจตนา (The Autonomy of Will) 

 คือหลักที่ให้ความเป็นอิสระของบุคคลซ่ึงจะท าการแสดงเจตนาอย่างใดเพ่ือจะผูกมัดตนเอง

ให้ได้ตามต้องการ ซ่ึงเจตนาเปรียบเสมือนเป็นตัวก่อให้เกิดสิทธิหรือก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายของ

ตนเอง พร้อมทั้งเช่ือได้ว่าเจตนาของแต่ละบุคคลมีความศักด์ิสิทธิ์ในตัวของมันเอง เป็นหลักการพ้ืนฐาน

ของเสรีภาพของมนุษย์ ผลมาจากการที่ต้องรับรู้สทิธส่ิวนบุคคลและต้องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลที่มนุษย์

ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติและต้องไม่ท าลายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลจะถูกจ ากัดลง

ด้วยความสมัครใจของบุคคลเอง โดยจะไม่ผูกพันในหน้ีที่ตนไม่ตกลงยินยอมด้วย การที่บุคคลผูกมัด

ตัวเองด้วยสัญญาที่ท  าข้ึนน้ัน เป็นหลักที่อาศัยความมีนิติสัมพันธ์ทางหน้ีว่าอยู่บนรากฐานของเจตนาของ

บุคคลโดยเจตนาเป็นแหล่งก าเนิดและเป็นมาตรการของสทิธ ิโดยการแสดงเจตนาเป็นการกระท าซ่ึงบุคคล

แต่ละคนประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการ และได้มีการแสดงออกซ่ึงความประสงค์น้ัน 

เจตนาเป็นตัวก่อให้เกดิสญัญาและเป็นตัวก าหนดเนื้อหาของสญัญาและผลของสญัญา 

 2.1.2 หลักเสรีภาพในการเข้าท าสญัญา (Freedom of Contract) 

76



4 

 

 หลักเสรีภาพในการท าสญัญาเป็นส่วนหน่ึงของหลักอิสระทางแพ่ง (Private Autonomy) เป็น

หลักที่ว่าด้วยเร่ืองสิทธิของเอกชนหรือปัจเจกชนมีความอิสระในการที่จะก าหนดขอบเขตกฎหมายด้วย

ตนเอง ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองทรัพย์สนิ 

 อน่ึงเสรีภาพในการท าสญัญา มีอยู่ 2 ความหมายด้วยกนั คือ 

 ความหมายแรกหมายถึง เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท าสัญญา หมายถึงเสรีภาพในการ

ก่อให้เกดิขึ้น ด าเนินการต่อไปของสญัญาหรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกดิสัญญา ซ่ึงอาจพิจารณาได้

สองด้าน คือ ด้านกระท า (Positive Sense) หมายถึง การเร่ิมต้น ด าเนินต่อไปและการตกลงเข้าท าสัญญา 

และด้านไม่กระท า (Negative Sense) หมายถึง การไม่เข้าท าสญัญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา 

ด้วยการถอนค าเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เป็นต้น 

 ความหมายที่สองหมายความว่า เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐเมื่อสัญญาเกิดแล้ว โดย

หลักเสรีภาพในการท าสัญญาได้มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในมาตรา 151 บัญญัติว่า “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอัน

เกี่ยวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน การน้ันไม่เป็นโมฆะ” 

2.1.3 หลักการว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม 

 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540 ขึ้ นมาใช้บังคับเพ่ือ

แก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม โดยก าหนดแนวทางพิจารณาให้ข้อสัญญาหรือ

ข้อตกลงบางประการไม่มีผลบังคับ และข้อสัญญาหรือข้อตกลงบางประการให้มีผลบังคับเท่าที่เป็นธรรม

และพอสมควรแก่กรณี โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือต้องเป็นข้อสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ

การค้าหรือสัญญาส าเร็จรูปหรือสัญญาขายฝาก ต้องเป็นข้อตกลงที่ท  าให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ก าหนด

สญัญาส าเรจ็รูปหรือผู้ซ้ือฝากแล้วแต่กรณี ได้เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง ตามมาตรา 4 วรรคสาม และต้อง

เป็นข้อตกลงที่ท  าให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้เปรียบเกนิสมควร ตามมาตรา 4 วรรคท้าย 

2.2 หลกัการตีความกฎหมายในทางแพ่ง 

 การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้นหาหรืออธิบายความหมายของถ้อยค าที่ปรากฏในตัวบท 

โดยอาศัยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญส านึกให้มีความหมายที่ชัดเจนข้ึน เพ่ือที่จะน า

กฎหมายน้ันไปใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม บทกฎหมายใดเมื่อน ามาปรับเข้า

กับกรณีที่เกิดข้ึนและมีข้อสงสัยว่าไม่สามารถจะใช้ปรับแก่คดีได้หรืออาจมีถ้อยค าไม่ชัดเจนจ าเป็นต้อง

ตีความบทกฎหมายน้ัน ซ่ึงการตีความ มีหลักเกณฑใ์นการตีความ 2 ประการคือ 

1. การตีความตามตัวอักษรหรือตามตัวของกฎหมาย (Statutory Interpretation) เป็นการ

ตีความตามถ้อยค าส านวนในตัวบทกฎหมาย   บทกฎหมายใดมีข้อความชัดเจนอยู่แล้วกไ็ม่จ าเป็นต้อง

น าไปตีความ  

2. การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย (Teleological Interpretation) หมายถึงการ

ตีความตามความมุ่งหมายหรือคุณค่า หรือตามเหตุผลที่ผู้อยู่เบ้ืองหลังบทกฎหมายน้ันๆโดยมิได้ข้ึนอยู่กับ
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ความประสงค์ของผู้บัญญัติกฎหมายแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กบัความมุ่งหมายของบทกฎหมายโดยตัวของบท

กฎหมายเอง เป็นการหย่ังทราบความหมายของถ้อยค าในบท กฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย

น้ันๆ การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายแล้วพยายามเลือกเฟ้นถ้อยค ามาใช้ เพ่ือให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายดังกล่าว   

2.3 หลกัการตีความขอ้ตกลงในสญัญา 

 สัญญาเป็นการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคล

ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป การตีความสญัญาจึงอยู่ในบังคับของมาตรา 171 บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดง

เจตนาน้ัน ให้เพ็งเลง็ถึงเจตนาอันแท้จริงย่ิงกว่าถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร” ซ่ึงกคื็อ ต้องค้นหาเจตนาที่

แท้จริงตามที่ได้แสดงออกมา มิใช่พิจารณาเฉพาะถ้อยค า ส านวน ซ่ึงอาจจะเป็นค าพูดหรือตัวอักษรเม่ือมี

การเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

การตีความสัญญาซ่ึงเกิดจากการแสดงเจตนาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้ นไป ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของไทยได้บัญญัติไว้ ในมาตรา 368 ว่า  “สัญญาน้ันท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทาง

สจุริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” หมายความว่า การตีความสญัญานั้นต้องค านึงถึงความประสงค์

หรือเจตนาอันมีร่วมกันของคู่สัญญา ซ่ึงเป็นเจตนาที่คาดหมายในทางสุจริต และต้องค านึงถึงประเพณี

ปฏบัิติในระหว่างคู่สญัญาหรือในทางการค้าด้วย  

 

3. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาการตีความและการบงัคบัใชก้ฎหมายเรื่องความรบัผิดของผู ้

ค ้ าประกนั กรณีการใหส้ินเชื่อเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารพาณิชย ์

 3.1 ปัญหาที่ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หเ้ช่าซ้ืออา้งหลกักฎหมายปิดปาก โดยผลของขอ้สญัญา

มายนัมิใหผู้เ้ช่าซ้ือและผูค้ ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนตโ์ตแ้ยง้เกี่ยวกบัเหตุความช ารุดบกพร่องของ

รถยนต ์เป็นเหตุไม่ช าระค่าเช่าซ้ือ 

เง่ือนไขของสัญญาเช่าซ้ือที่ให้ผู้เช่าซ้ือต้องเป็นผู้ติดต่อและเลือกรถยนต์ รวมถึงเป็นผู้

ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของรถยนต์ด้วยตัวของผู้เช่าซ้ือเอง และการรับมอบรถยนต์จากผู้ขายให้ถือว่า

ธนาคารได้ส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้เช่าซ้ือโดยถูกต้อง และถือว่าผู้เช่าซ้ือได้ตรวจรับรถยนต์ในสภาพที่เป็นที่

พึงพอใจของผู้เช่าซ้ือแล้ว หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดขึ้ นกับรถยนต์คันดังกล่าว ธนาคารผู้ให้เช่าซ้ือจะ

ไม่รับผิดชอบต่อความช ารุดบกพร่องใดๆ และผู้เช่าซ้ือจะไม่ยกเอาปัญหาเร่ืองสภาพรถมาเป็นข้ออ้างใน

การไม่ปฏบัิติตามข้อตกลงในสัญญา ซ่ึงข้อตกลงสัญญาเช่าซ้ือดังกล่าวน้ีจึงมีลักษณะของหลักกฎหมายปิด

ปากโดยผลของสญัญาหรือข้อตกลงที่ผลักภาระไปให้แก่ผู้เช่าซ้ือ เมื่อผู้เช่าซ้ือยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้ไม่ได้ ย่อม

ส่งผลกระทบไปถึงความรับผิดของผู้ค า้ประกันซ่ึงต้องยอมรับในข้อสัญญาปิดปากดังกล่าวด้วย อีกทั้ง

สัญญาค า้ประกันดังกล่าวเป็นการค า้ประกันแบบไม่จ ากัดความรับผิด ผู้ค า้ประกันจะรับผิดในต้นเงินตาม

หน้ีประธานที่ลูกหน้ีค้างช าระแก่เจ้าหน้ีแล้ว ผู้ค ้าประกันยังต้องรับผิดในดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าธรรมเนียมการฟ้องร้องบังคับคดี ตลอดจนค่าภาระติดพันอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีด้วย 
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3.2 ปัญหาขอ้ตกลงเกีย่วกบัความรบัผิดในดอกเบี้ ยและเบี้ ยปรบัของผูค้ ้ าประกนักบัความ

ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้สญัญาไม่เป็นธรรมและกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สนิเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียใช้อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate) โดยไม่มีการก าหนดอัตรา

ดอกเบ้ียที่แน่นอนแบบอัตราดอกเบ้ียคงที่ (Fixed Rate) แม้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 

80/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับส าหรับ

ธนาคารพาณิชย์ โดยดอกเบ้ียและส่วนลดให้สินเช่ือมีการก าหนดว่าธนาคารพาณิชย์ต้องประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียที่จะเรียกเกบ็จากลูกค้าแต่ละประเภท โดยใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและก าหนดเพดานอัตรา

ดอกเบ้ียหรือส่วนลดสูงสุดตามกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท แต่กไ็ม่มีการก าหนดว่าอัตราดอกเบ้ียส าหรับ

สินเช่ือรถยนต์เป็นจ านวนเท่าใด เพดานสูงสุดเท่าไหร่ ซ่ึงย่อมส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนด

อัตราดอกเบ้ียเป็นเช่นไรกไ็ด้ และแบบของสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคารพาณิชย์ได้น ามาใช้กับผู้บริโภค

น้ันมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป  และเมื่อพิจารณาขอบเขตของสัญญาเช่าซ้ือตามประกาศของ

คณะกรรมการว่าด้วยข้อสญัญา เร่ือง ให้ธุรกจิเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

พ.ศ. 2555 เหน็ว่าสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของสญัญาเช่าซ้ือไว้โดยเฉพาะ ประกาศ

ฉบับดังกล่าวก าหนดเพียงข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญหรือเง่ือนไขที่ต้องมีในสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์เท่าน้ัน 

อกีทั้งในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์กไ็ม่มีวิธีการค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด และเบ้ียปรับในกรณีที่ผู้เช่า

ซ้ือผิดนัดช าระค่าเช่าซ้ือที่ธนาคารเรียกเกบ็ อัตราที่เรียกเกบ็น้ันมีอัตราที่สูงเกินไปท าให้ธนาคารได้รับ

ประโยชน์เกนิควร 

3.3 ปัญหาการท าขอ้ตกลงไวล่้วงหนา้ใหสิ้ทธิแก่ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หเ้ช่าซ้ือ ท าการหกัเงิน

ในบญัชีเงินฝากของผูค้ ้ าประกนัที่ฝากไวก้บัธนาคารเพือ่ช าระหนี้ ที่ผูค้ ้ าประกนัตอ้งรบัผิดตามผลของ

สญัญาค ้ าประกนั 

ข้อตกลงที่ให้สทิธธินาคารพาณิชย์หักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทไปช าระหน้ีตามสัญญาก่อ

หน้ีได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ค า้ประกนัทราบล่วงหน้านั้นสามารถท าได้ เน่ืองจากข้อตกลงที่ท  าไว้น้ัน

ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 150 และข้อตกลงที่ท  าไว้

ล่วงหน้าดังกล่าวกม็ิได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 

8 กล่าวไว้ว่า ข้อตกลงที่ท  าไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง จะ

น ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ และข้อตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัด

ความรับผิดในกรณีอื่น ให้มีผลบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและสมควรแก่กรณีเท่าน้ัน ซ่ึงการหักบัญชีเงินฝาก

ทนัทโีดยไม่ต้องบอกกล่าวน้ันกฎหมายบัญญัติว่าให้สามารถท าการหักบัญชีเงินฝากทนัทไีด้กับลูกหน้ีช้ันต้น

ไม่รวมถึงกรณีของผู้ค ้าประกัน ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ดังน้ัน ในกรณีสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารผู้ให้เช่าซ้ือย่อมไม่สามารถด าเนินการหักเงินใน

บัญชีเงินฝากของผู้ค า้ประกนัที่ฝากไว้กบัธนาคารเพ่ือช าระหน้ีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ค า้ประกนัได้ 
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3.4 ปัญหาการแจง้ใหผู้ค้ ้ าประกนัทราบเรือ่งการผิดนดัของผูเ้ช่าซ้ือ 

การที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันช าระหน้ีภายในเวลาหกสิบ

วันนับต้ังแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี หากเป็นหน้ีที่มีก าหนดช าระเป็นงวดๆ เช่นสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

ต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ค า้ประกันทราบทุกงวดที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงการประกอบ

ธุรกจิการให้เช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มีการออกประกาศ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ต้องปฏบัิติ

มาเป็นลายลักษณ์อกัษร ธนาคารพาณิชย์จึงสามารถก าหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรกไ็ด้ 

3.5 ปัญหาการหลุดพน้ความรบัผดิของผูค้ ้ าประกนัการเช่าซ้ือรถยนต ์ 

 3.5.1 กรณีผู้ค า้ประกนัหลายราย และธนาคารเจ้าหน้ีปลดหน้ีให้กบัผู้ค า้ประกันคนใดคนหน่ึง 

จะท าให้ผู้ค า้ประกนัคนอื่นหลุดพ้นหรือไม่เพียงใด 

 ธนาคารปลดหน้ีให้แก่ผู้ค า้ประกนัคนหน่ึงคนใด โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้

ค า้ประกนัคนอื่นๆก่อน ผู้ค า้ประกันที่เหลืออยู่ยังคงต้องรับผิดในหน้ีทั้งหมดต่อไปเตม็จ านวน ซ่ึงการปลด

หน้ีเป็นเร่ืองเจตนาของเจ้าหน้ีที่จะยอมสละสิทธิ์เรียกร้องที่ตัวเองมีอยู่ในมูลหน้ี และการปลดหน้ีให้แก่

ลูกหน้ีร่วมกนัคนหน่ึงน้ัน ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหน้ีคนอื่นๆ เพียงเท่าส่วนของลูกหน้ีที่ได้ปลดให้ 

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น และการที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเง่ือนไขดังกล่าวให้ผู้ค า้ประกันคน

อื่นๆที่ เหลืออยู่ต้องรับผิดในหน้ีทั้งหมดต่อไปเต็มจ านวน แม้จะเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และแม้ไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันคนอื่นๆทราบก่อน กไ็ม่

เป็นการเสียหายแก่ผู้ค า้ประกัน อีกทั้งยังไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 

พ.ศ. 2540 อกีด้วย 

 3.5.2 ธนาคารเจ้าหน้ีผ่อนเวลาการช าระค่าเช่าซ้ือให้ผู้เช่าซ้ือ 

 การแก้ไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 การค า้ประกันหน้ีที่มีก าหนด

แน่นอนและเจ้าหน้ียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ี ถ้าหากผู้ค า้ประกนัไม่ตกลงยินยอมด้วยน้ัน ผู้ค า้ประกันย่อม

หลุดพ้นจากความรับผิด และข้อตกลงที่ท  าไว้ล่วงหน้าว่าเจ้าหน้ียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ี โดยให้ถือว่าผู้ค า้

ประกันยินยอมด้วย ข้อตกลงน้ันใช้บังคับไม่ได้ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้ค ้าประกัน ไม่ให้ต้อง

ผูกพันความรับผิดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎหมายประเทศอังกฤษ ที่กล่าวไว้ว่า

การที่เจ้าหน้ีตกลงขยายระยะเวลาการช าระหน้ีให้กับลูกหน้ีน้ันเป็นเหตุให้ความรับผิดของผู้ค า้ประกันหลุด

พ้น แต่กฎหมายดังกล่าวกยั็งเกดิปัญหาส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงหาก

เมื่อธนาคารพาณิชย์ตกลงยอมผ่อนเวลาการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี หากผู้ค า้ประกันมิได้ยินยอมด้วย ผู้ค า้

ประกนัย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด ท าให้แนวทางในการปรับโครงสร้างหน้ีมีข้อยุ่งยากขึ้น  

 

4. บทสรุป 

 การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2551 คือเป็นการประกอบธุรกจิรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือ

เมื่อสิ้นระยะเวลาอนัก าหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินน้ันโดยวิธีหน่ึงวิธีใด เช่น ให้สินเช่ือ ซ้ือขายตั๋วแลก
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เงินหรือตราสารเปล่ียนมืออื่นใด ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ที่ สนส. 01/2551 เร่ือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกจิให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิง 

ซ่ึงธนาคารพาณิชย์น้ันไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัรถยนต์โดยตรง อีกทั้งการท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์

กไ็ม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของสญัญาไว้โดยเฉพาะ และในสญัญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ม่มี

วิธีการค านวณอัตราดอกเบ้ียอย่างละเอียด รวมถึงมีการน าหลักกฎหมายปิดปากมาบังคับใช้ในสัญญาเช่า

ซ้ืออีกด้วย ซ่ึงมีลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินสมควร จึงส่งผลกระทบต่อความรับผิดของผู้ค า้

ประกนัการเช่าซ้ือรถยนต์อกีด้วย 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 
5.1 ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เร่ืองการแจ้ง

ให้ผู้ค า้ประกันทราบเร่ืองการผิดนัดของผู้เช่าซ้ือโดยแก้ไขให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้ น ว่าหากมีการผิดนัด

ช าระหน้ีทุกคร้ัง ต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้ค า้ประกันทราบทุกคร้ัง เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความของ

มาตราดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์ที่ผลของสัญญามี

การช าระหน้ีค่าเช่าซ้ือเป็นงวดๆ  

5.2 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ควรเข้ามามีบทบาทในการ

ก าหนดและวางกรอบในเร่ืองข้อตกลงของสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาค า้ประกันการเช่าซ้ือรถยนต์ที่ธนาคาร

พาณิชย์เป็นผู้ให้เช่าซ้ือ โดยบัญญัติเพ่ิมเติมลงในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้

เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญาโดยวางกรอบ 2 ประการ คือ 

1) ไม่ให้มีข้อตกลงในส่วนของข้อยกเว้นความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง เพ่ือก่อให้เกิดการ

น าหลักกฎหมายปิดปากมาใช้บังคับ โดยมีเหตุผลว่าผู้ให้เช่าซ้ือต้องให้การรับรองว่าทรัพย์สินที่ตนให้เช่า

ซ้ือเป็นทรัพย์สนิที่มีสภาพดี ไม่ช ารุดบกพร่อง  

2) ก าหนดวิธีการคิดดอกเบ้ียและการเรียกเกบ็ผลประโยชน์อย่างอื่นไว้อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้

มีการหลีกเล่ียงวิธกีารคิดดอกเบ้ีย และเพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือสามารถเข้าใจรายละเอียดของค่าเช่าซ้ือในแต่ละงวด 

และสามารถเลือกท าสญัญาได้ถูกต้องตรงกบัความประสงค์และก าลังทรัพยใ์นการช าระหน้ีของผู้เช่าซ้ือ 

5.3 น าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาตรา 4 มาใช้อย่างเคร่งครัดกับ

ข้อตกลงที่ธนาคารพาณิชย์เขียนไว้ในสัญญาเช่าซ้ือในการเรียกค่าเสียหายหรือในการเรียกผลประโยชน์

อื่นๆ โดยถือว่าการรับภาระดังกล่าวเป็นการรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ฉะน้ัน 

เม่ือน าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวมาใช้บังคับกส็ามารถที่จะแก้ไขการเอารัดเอา

เปรียบคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงที่มีมากเกนิไปและก่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อคู่สญัญา  

5.4 ควรเสนอให้บังคับใช้กฎหมาย มาตรา 691 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เร่ือง

การปรับโครงสร้างหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ มาใช้ควบคู่กับบทบัญญัติกฎหมาย

มาตรา 700 ในเร่ืองการผ่อนเวลาการช าระหน้ีค่าเช่าซ้ือให้แก่ผู้เช่าซ้ือ ซ่ึงจะช่วยลดภาระให้แก่ผู้เช่าซ้ือ อีก

ทั้งย่อมจะท าให้เกดิผลดีแก่ผู้ค า้ประกนัอกีด้วย 
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กฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัโทษ : ศึกษากรณีการจดัการศึกษาของผูต้อ้งขงั 

                                                                                                                                      

 กิตติณฏัฐ ์วิญญรตัน
1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร
2 

          

บทคดัย่อ 

การบริหารงานราชทณัฑข์องประเทศไทยปัจจุบันได้มีการน าหลักการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

มาใช้ในการบริหารจัดการผู้ต้องขังในเรือนจ า ซ่ึงกรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผล

กระทบต่อราชทัณฑ์อยู่ในขณะน้ี คือ มีความพยายามแก้ไขปัญหาสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ า  

โดยต้องพิจารณาถึงผลแห่งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังไม่ให้กลับไปกระท าความผิดซ า้อีก และกลับตัว

กลับใจเป็นคนดีสู่สงัคมและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

แต่การจัดการในเรือนจ าด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังยังไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ  

รวมทั้งกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเป็นแนวคิดที่น าไปสู่ 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ซ่ึงได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการด้านการให้การศึกษา  

และฝึกอบรมที่มีอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในทางที่เป็นคุณต่อการจัดการศึกษา 

และฝึกอบรมของผู้ต้องขังในเรือนจ าประเทศไทย 

ส าหรับการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในสหราชอาณาจักร จะมีการจัดหาครูผู้สอน 

ทั้งวิชาสามัญและด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีการสอบวัดผลโดยผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร

รับรองจากทางราชการ ตามข้อบังคับราชทณัฑ ์ปี ค.ศ. 1999 ข้อ 32 ได้ก าหนดให้ผู้ต้องขังทุกคน

ต้องได้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางด้านการศึกษาในเรือนจ า ส่วนห้องเรียนน้ันทุกเรือนจ า  

จะถูกจัดให้มีสถานที่ส าหรับการรับการศึกษา ผู้ต้องขังสามารถท าการศึกษาทางไกลและอาจส าเรจ็

การศึกษาได้รับปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติส าหรับการสมัครงานและประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษแล้ว โดยเรือนจ า 

และทณัฑสถานต้องจัดหาต าราหรือหนังสอืให้แก่ผู้ต้องขัง 

 

 

                                                           
1
 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์ปรีดีพนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั 
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ในประเทศญ่ีปุ่น ได้มีมาตรการสนับสนุนจากทางสังคมโดยจัดครูผู้สอน ซ่ึงมีทั้ง

เจ้าหน้าที่เรือนจ าและอาสาสมัครจากภายนอกเข้าร่วมให้บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

และมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลหลายหลักสูตรให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือพัฒนา

ความรู้และทักษะการท างาน ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

และส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มจะได้ในโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School) 

ซ่ึงเป็นสถานที่ใช้ลงโทษผู้กระท าผิดเยาวชนที่มีอายุต้ังแต่ 14 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี พร้อมปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 

ส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องโดยการน าผู้ต้องขังวัยหนุ่ม

ไปควบคุมในเรือนจ าเฉพาะที่เรียกว่า เรือนจ าโรงเรียน (Prison School) ซ่ึงมีลักษณะเด่นเสมือน

เป็นโรงเรียนประจ า และมีครูผู้สอนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ การศึกษา 

สายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ และการฝึกวิชาชีพจะได้รับการอบรม 

ด้านระเบียบและจรรยาบรรณในการท างานให้แก่ ผู้ ต้องขัง ทั้ง น้ีระบบการจัดการศึกษา  

ของผู้ต้องขังยังมีโปรแกรมการรักษาพิเศษที่มาช่วยผู้ต้องขังที่มีปัญหาในชีวิตจริงซ่ึงผู้ต้องขัง 

อาจต้องการให้ช่วยเหลือได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เพศ ความรุนแรง อารมณ์ ทิฐิ  

และการใช้สารเสพติด เป็นต้น ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะช่วยบูรณาการทักษะเบ้ืองต้นโดยพัฒนาทักษะ

ชีวิต จนกระทั่งผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทกัษะการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วย 

ด้วยเหตุน้ีจึงต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดให้มีการก าหนดเป็นกฎหมาย ในส่วนของ 

การจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาของประเทศ และยังต้องเช่ือมโยง

ไปถึงหลักกฎหมายการศึกษาแห่งชาติในส่วนของการจัดการศึกษาวิชาสายสามัญ และหลัก

กฎหมายการอาชีวศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ทั้งต้องมีการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขัง

ให้เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาขอผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล และปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน

ราชทัณฑ์เพ่ือให้บรรลุผลแห่งการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้เป็นอย่างระบบและต้องค านึงถึงการ

แก้ไขปัญหาการกลับมากระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง และลดภาวะนักโทษล้นเรือนจ าที่ประสบอยู่ 

ในขณะน้ี 

 

1. บทน า 

ระบบงานส่วนราชทัณฑ์เป็นระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในข้ันตอน

สดุท้ายของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซ่ึงมีภารกิจในการบังคับโทษผู้กระท าความผิดที่ผ่าน 

การพิจารณามาแล้วโดยศาล ในประเทศไทยการบังคับโทษกับผู้กระท าความผิดจะขึ้ นอยู่กับ
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ระบบงานของราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานหลักที่จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงโดยมีเป้าหมาย

เพ่ือป้องกนัสงัคมออกจากผู้กระท าความผิดในระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน การที่จะท าให้เกิดความสงบ

สุขต่อสังคมและปราศจากอาชญากรรม นโยบายทางด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ในปัจจุบันได้

เน้นไปทางด้านการฟ้ืนฟูและบ าบัดพฤตินิสัยของผู้กระท าความผิดเป็นประการส าคัญควบคู่กับ

การคุมขังอาชญากรออกจากสังคมด้วย เพ่ือที่จะท าให้อาชญากรที่ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและแก้ไข

พฤตินิสยั จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสงัคมได้ต่อไปและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อสังคม 

เพ่ือการเข้าถึงมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดที่ส าคัญ จ าเป็นต้องมุ่งต่อการ

ปรับทัศนคติและพฤตินิสัย โดยกระบวนการสอนและการปรับปรุงทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  

และความรู้สึกผิดชอบของบุคคล โดยบุคลากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านมานุษยวิทยาหรือด้าน 

การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์ควบคู่กับการให้การศึกษาและอบรมแก่ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะ

ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยที่สามารถขัดเกลาได้ผลดีที่สุดกคื็อ “วัยหนุ่ม” และจ าเป็นต้องมีบุคลากร 

วัยผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาอบรม สั่งสอนและช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันบุคลากร

เหล่าน้ีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดี ที่เหมาะสม 

จะเข้ามาแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังวัยหนุ่ม โดยการให้การศึกษาและอบรมพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมควบคู่กับการให้การศึกษาด้วย ทั้งน้ี บุคลากรวัยผู้ใหญ่เหล่าน้ีจะต้องเป็นต้นแบบ

หรือเป็นแม่แบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มด้วย 

การจัดการศึกษาและฝึกอบรมของผู้ต้องขังที่จะได้ผลที่สุด จะต้องมีกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีมาต้ังแต่ผู้ต้องขังเข้าสู่ระบบของเรือนจ า ซ่ึงมีจะต้องพิจารณาบริบทต่างๆ ดังน้ี 

1. ระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขัง

ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ในประเทศญ่ีปุ่น มีระบบการจ าแนกผู้ต้องขัง โดยต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานของการแพทย์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และมีการน าความรู้ทางสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  

มาประกอบกนั ทั้งน้ี จะต้องมีการหาข้อมูลของผู้ต้องขังรายบุคคลมาประกอบการพิจารณาจ าแนก

ด้วย และประการส าคัญที่ เป็นจุดเด่นในการจ าแนกผู้ต้องขังของประเทศญ่ีปุ่น คือ จะมี 

การทดสอบทางจิตวิทยา ซ่ึงจะท าให้เข้าใจบุคลิกภาพของผู้ต้องขังแต่ละคน รวมไปถึงบททดสอบ

ทัศนคติและสติปัญญา
3
 และการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังจะพิจารณาโดยศูนย์จ าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขัง (Classification Center) ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังที่เน้น

การพิจารณาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะวิเคราะห์ประวัติและปัญหาทั่วไปของผู้ต้องขัง  

                                                           
3
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, สารานุกรมงานราชทณัฑน์านาชาต,ิ (กรงุเทพมหานคร : ราชทณัฑ์

, 2541), น. 10. 
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มีการวางแผนปฏิบัติและการก าหนดกิจกรรมปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 

การเปล่ียนแปลงของผู้ต้องขังแต่ละคน ซ่ึงกระบวนการจ าแนกผู้ต้องขังน้ี จะมีคณะกรรมการ

จ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Classification Committee) ที่ประกอบไปด้วย ผู้บัญชาการเรือนจ า เป็น

ประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ช านาญการในวิชาชีพต่าง ๆ  นักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา แพทย์ จิตแพทย์ พนักงานคุมประพฤติ อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝึกวิชาชีพ  

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมในเรือนจ า
4
 ที่จะเข้ามาพิจารณาจ าแนกว่าผู้ต้องขังแต่ละรายเหมาะสม 

จะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างไร และในสหราชอาณาจักร มีกฎหมายเกี่ยวกับการจ าแนกผู้ต้องขัง 

ไว้อย่างชัดเจน คือ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ 0900 ว่าด้วยการจ าแนกผู้ต้องขัง หมวดว่าด้วย 

การจ าแนกผู้ต้องขัง
5
 โดยจะมีการจ าแนกเบ้ืองต้นจากเพศและอายุของผู้ต้องขัง ซ่ึงจะพิจารณา

ก าหนดจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ต่างกัน แต่ทุกกระบวนการจะมีข้ันตอนการจ าแนกที่เหมือนกัน 

กล่าวคือ จะต้องอาศัยข้อมูลของผู้ต้องขังที่ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดการต้องโทษ ประวัติ 

การกระท าผิดและการรับโทษในคดีก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม การรับสารภาพ  

ค าพิพากษาของศาล ความเห็นเจ้าพนักงานต ารวจ อัยการ ระดับความอันตรายต่อบุคคลอื่น 

ความเสี่ยงที่จะหลบหนี แผนการลงโทษ และพฤติการณ์แวดล้อมเฉพาะตัวของผู้ต้องขัง เป็นต้น 

หากจะพิจารณาลักษณะของประเทศไทย จะพิจารณาการจ าแนกผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้องขัง 

เข้าสู่เรือนจ าในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้ว จะถูกส่งตัวเข้าสู่แดนแรกรับเพ่ือพิจารณาก าหนดว่าผู้ต้องขัง 

แต่ละรายน้ันจะถูกจ าแนกและส่งตัวไปอยู่แดนต่าง ๆ ในเรือนจ าแห่งน้ันอย่างไร ซ่ึงจะแตกต่าง 

กบัต่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่จะมีการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังก่อนเข้าสู่เรือนจ า 

2. การจัดประเภทเรือนจ าให้มีความเหมาะสมต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ในประเทศ

ญ่ี ปุ่นมี เ รือนจ า  3  ประ เภท คือ เ รือนจ าส าหรับคุมขัง ผู้กระท าความผิดที่ เ ป็น ผู้ใหญ่  

(Adult Prisons) ทณัฑสถานวัยหนุ่ม (Juvenile Prisons) และสถานคุมขัง (Detention Houses) 

ซ่ึงประเภทเรือนจ าต่าง ๆ ตามกฎหมายญ่ีปุ่นแบ่งเป็นได้อีก 4 ประเภท คือ เรือนจ าส าหรับ

ผู้ต้องขังเดด็ขาดที่ศาลพิพากษามีเง่ือนไขให้ต้องท างาน เรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังเดด็ขาดที่ศาล

พิพากษาไม่มีเง่ือนไขให้ต้องท างาน สถานที่กักขังส าหรับผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ลงโทษกักขัง และ

สถานที่กกักนัส าหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ได้รับอนุญาตให้กกักัน กักตัวไว้ตามอ านาจ

                                                           
4
กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, น. 68. 

5
 Prison Service Order (PSO) 0900 on Catagorization and Allocation. 
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การจับกุมและผู้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต
6
 ส่วนสหราชอาณาจักรจะมีการจัดประเภท

เรือนจ าที่เหมาะสมต่อการบ าบัดพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ทางเรือนจ าจะ

ด าเนินการ  เช่น มีเรือนจ าเพ่ือการอบรมแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจผู้กระท าผิด (Corrective Training Prisons) 

เพ่ือท าการอบรมและฝึกวิชาชีพในด้านการฟ้ืนฟูการศึกษาและฝึกฝนวิชาชีพ เรือนจ าเพ่ือการอบรม

และฝึกอาชีพประจ าเขต (Regional Training Prisons) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการ

คัดเลือกผู้ต้องขังจากเรือนจ าท้องถิ่นไปรับการฝึกอบรมแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล 

หรือโดยกระบวนการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังจะเน้นหนักไปในด้านการฝึก

วิชา ชีพและฟ้ืนฟูการศึกษาวิชาสามัญ และ ผู้ ต้องขั ง วัยหนุ่มก็จะมีทัณฑสถานวัยหนุ่ม  

(Young Offender Institutions) เป็นต้น สาธารณรัฐสิงคโปร์จะจัดประเภทเรือนจ าขึ้ นอยู่กับ

ภารกิจโดยจะมีในส่วนของเรือนจ าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังในคดีอาญา  

ที่จะเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ ทั้งในระหว่างคุมขัง 

และหลังจากปล่อยตัว และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ ที่ เป็นเรือนจ าส าหรับผู้เสพยาเสพติด  

เน้นการรักษาและฟ้ืนฟู 

เมื่อพิจารณาถึงบริบทของประเทศไทย จะมีการจัดประเภทเรือนจ าโดยเน้นเพศ 

และอายุเป็นส าคัญ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจะมีเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่ เป็นผู้ต้องขังชาย  

ทัณฑสถานหญิงส าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิง และทัณฑสถานวัยหนุ่มที่เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขัง 

วัยหนุ่ม เป็นต้น 

3. การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในสหราชอาณาจักรจะมีการให้

การศึกษาในเรือนจ าโดยการจัดหาครูผู้สอนทั้งวิชาสามัญและด้านวิชาชีพ และมีการสอบวัดผล 

ผู้ต้องขังที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางราชการ
7
 มีส านักงานบริหารจัดการ

ผู้กระท าผิดแห่งชาติ (National Offender Management Service – NOMS )
8
 และสมาคม

แห่งชาติส าหรับการดูแลและฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (National Association for the Care and 

Rehabilitation of Offenders หรือ NACRO) เป็นองค์กรที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม

                                                           
6
 ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก, พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรงุเทพมหานคร : วญิญูชน, 

2555), น. 166. 

7
 พรเพญ็ เพชรสขุศิริ และ สดุสวาท รักษาสตัย์. เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏบิตัต่ิอผู้กระท า

ความผดิ, (กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช, 2540), น. 131. 

8
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, สารานุกรมการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงินานาชาติ, 

(กรงุเทพมหานคร : ราชทณัฑ,์ 2552), น. 54-55. 
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การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ
9
 ส าหรับการศึกษาในราชทัณฑ์จะมีการจัดการศึกษา 

ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ซ่ึงหลักสูตรส่วนมากจะได้รับการรับรองที่นายจ้างในองค์กรเอกชน

ยอมรับให้มีคุณสมบัติในการรับเข้าท างาน เช่น General Certificate of Secondary Education 

(GCSEs) หรือ National Vocational Qualification (NVQs) และผู้ต้องขังสามารถที่จะเข้าเรียน

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาต่อได้ เช่น การรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด
10
 ส่วนการจัด

การศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีหน่วยงานที่มีบทบาทช่วยในการจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง  

คือ องค์การแก้ไขและฟ้ืนฟูร่วมของสิงคโปร์ (The Singapore Corporation of Offender 

Rehabilitative Enterprises - SCORE) องค์กรน้ีถือเป็นการจัดตั้งของรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจ

การด าเนินการตามรัฐบัญญัติองค์การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ต้องขังแห่งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1975
11
 

เพ่ือให้ช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการฝึกอาชีพและการเพ่ิมขีดความสามารถในทกัษะด้านต่าง ๆ 

อันน าไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพที่ ง่ายข้ึนภายหลังการปล่อยตัว การจัดการศึกษามีทั้ง 

สายสามัญและสายอาชีพ การศึกษาสายสามัญด าเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ 

(The Ministry of Education) ซ่ึงเปิดสอนให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานทั้งสายสามัญ 

และสายอาชีพ (Basic Education And Skill Training) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12
  

และมีเรือนจ าพิเศษส าหรับเน้นการให้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ต้องขังเป็นหลัก  

คือ เรือนจ าโรงเรียน (Prison School) ที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นโรงเรียนประจ าซ่ึงท าให้ลด 

ความตึงเครียดของผู้ต้องขังที่ ถูกจองจ าในเรือนจ าได้ อีกทั้ง สิงคโปร์ยังมีการรณรงค์เพ่ือ 

ปรับทัศนคติของบุคคลทั่วไป โดยจัดโครงการริบบ้ินสีเหลือง (The Yellow Ribbon Project – YRP)  

มีขึ้ นเพ่ือให้สังคมหรือชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับเข้าสู่สังคมใหม่ได้อีกคร้ัง  ที่มี

ส่วนช่วยให้ผู้ต้องขังรู้สึกมีคุณค่าและไม่หันไปกระท าความผิดซ ้าอีก
13
 และในประเทศญ่ีปุ่น  

                                                           
9
 Nancy Loucks, “Prison Rules : A working guide. London : Prison Reform Trust,” สบืค้นเมื่อ  

15 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.prisonreformtrust.org.uk 

10
 Government of United Kingdoms, “Prison life,” สบืค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559, จาก 

https://www.gov.uk 

11
 Singapore Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises Act 1975 มแีก้ไขปรับปรงุ ปี 

ค.ศ. 1985. 

12
 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, น. 73. 

13
 The Yellow Ribbon Project (YRP) seeks to engage the community in giving ex-offenders a 

second chance at life and to inspire a ripple effect of concerted community action to support ex-

offenders and their families. 

88



การจัดการศึกษาในเรือนจ า มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด โดยจัดครูผู้สอน 

ซ่ึงมีทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ าและอาสาสมัครจากภายนอกเข้าร่วมให้บริการการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ ามีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (The juvenile Training School) ภายใต้กฎหมาย  

The juvenile Training School Law 1948 เพ่ือเป็นการจ าแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากวัยผู้ใหญ่ 

มีการจัดระบบการให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมกบัวัยหนุ่ม
14

 

เมื่ อพิจารณาบริบทของประเทศไทยการจัดการศึกษาและฝึกอบรมจะกระท า 

โดย เจ้าหน้าที่เรือนจ า และไม่มีการน าครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพภายนอกเรือนจ าเข้ามีบทบาทส าหรับการจัดการศึกษาในเรือนจ า  

และไม่มีเรือนจ าเฉพาะในการให้การศึกษานั้นในประเทศไทย แต่การศึกษาในเรือนจ าจะถูกจัดอยู่

ในทุกเรือนจ า จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบที่ดีขึ้น 

 

2.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

การจัดการศึกษาของราชทัณฑ์ จะต้องมีระบบหรือมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาต้ังแต่

กระบวนการพิจารณาจ าแนกผู้ต้องขังช้ันแรกรับก่อนเข้าสู่เรือนจ า และจ าเป็นต้องมีหลักกฎหมาย 

อันเกี่ยวด้วยวิธีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมผู้ต้องขังของเรือนจ าเป็นช่องทางในการให้อ านาจ

เรือนจ าในการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังได้ แต่อย่างไรกต็าม การที่จะก าหนดเพียงอ านาจ 

ในการบริหารจัดการศึกษาของเรือนจ าอย่างเดียว ย่อมไม่ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อมาตรการ  

จัดการศึกษาเท่าใดนัก จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายก าหนดช่องทางกับหลักกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง และในขณะเดียวกันเรือนจ าต้องมีการบริหารจัดการสถานที่ 

บุคลากร และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกบัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้วย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

ที่อยู่ภายใต้กรอบในการด าเนินงานของราชทัณฑ์แก่ผู้ต้องขัง ที่จะต้องพิจารณาไปถึงหลักการ 

ของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ “ข้อก าหนด

แมนเดลา” ที่ให้ค าแนะน าแก่ประเทศสมาชิกให้คงความพยายามในการลดความหนาแน่น 

ของผู้ต้องขังในเรือนจ าต่อไป และรวมถึงการส่งเสริมโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการกลับคืน 

สู่สังคมโดยไม่กลับมากระท าความผิดซ ้าอีก  และมีหลักการบริหารงานเรือนจ าควรมี 

การให้การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ และการท างานแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งต้องส่งเสริมระบบ  

การเยียวยา โดยใช้วิธีการทางศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมเข้ามาเสริมสร้า งในการปรับ

                                                           
14

 ธานี วรภัทร์, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่4, น. 162. 
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ทัศนคติของผู้ต้องขังเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังแต่ละราย ซ่ึง  

การจัดการศึกษาของ ผู้ ต้องขั ง ต้อง จัดให้เ ข้ากับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถศึกษาต่อหรือได้รับการท างานภายหลังพ้นโทษแล้ว  

อกีประการหน่ึงหลักการของข้อก าหนดแมนเดลาก าหนดให้การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังให้เป็นไป

โดยบังคับแก่ ผู้ต้องขังประเภทอ่านออกเขียนไม่ได้และผู้ต้องขังวัยหนุ่มซ่ึงยังอยู่ระหว่าง 

ในการศึกษาเล่าเรียน 

ปัญหาประการแรก เมื่ อพิจารณาในบริบทของการบริหารการจัดการศึกษา 

ของผู้ต้องขังในประเทศไทย จะเกิดข้อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคมาตั้งแต่เร่ิมส่งตัวเข้ามา

ตั้งแต่ระบบของราชทณัฑ์ กล่าวคือ หลังจากศาลได้มีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยในคดีแล้ว 

จ าเลยในคดีจะต้องถูกส่งตัวเพ่ือลงโทษจ าคุกไปยังเรือนจ าและปรับเปล่ียนสถานะเป็นผู้ต้องขัง 

เมื่อผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ ากจ็ะถูกจ าแนกประเภทผู้ต้องขังที่แดนแรกรับ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า 

ที่ มีหน้าที่ เกี่ ยว ข้องกับการจ าแนกผู้ ต้องขัง ในประเทศญ่ี ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์  

จะมีคณะกรรมการพิจารณาการจ าแนกผู้ต้องขังซ่ึงมาจากผู้มีความเช่ียวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในทางคดีที่จะเข้ามามีบทบาทในการจ าแนกผู้ต้องขัง ซ่ึงเม่ือการจ าแนกผู้ต้องขังได้กระท าการ

พิจารณาโดยบุคคลหลายฝ่ายน้ัน จะท าให้ระบบการคัดกรองและจ าแนกผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้งน้ี ยังต้องมีการพิจารณาเป็นไปโดยลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละบุคคลด้วย 

ปัญหาประการที่สอง เรือนจ าในประเทศไทยเป็นเรือนจ าที่มีรูปแบบการขังรวม  

ซ่ึงภายในระบบบริหารในเรือนจ าของไทยจะมีการแบ่งแดนต่างๆ ให้สอดคล้องกับการด าเนินการ

ต่อผู้ต้องขังประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับเรือนจ าน้ัน ซ่ึงหลักที่น ามาใช้ในการจ าแนกผู้ต้องขังไป

อยู่ในแดนหรือส่วนต่างๆของเรือนจ า จะก าหนดตามประเภทความผิดที่ผู้ต้องขังได้รับโทษจาก

ศาลเป็นหลักและหลักเกณฑ์เร่ืองอายุที่เรือนจ าน ามาใช้จ าแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากผู้ต้องขัง

วัยผู้ใหญ่ เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองการจ าแนกผู้ต้องขังหรือสถานที่คุมขังไม่สอดคล้องต่อการจัด

การศึกษาผู้ต้องขัง เรือนจ าในประเทศไทยจึงก าหนดวิธีการจัดแดนการศึกษาขึ้ นมา เพ่ือให้

ผู้ต้องขังในแดนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติหรือสมัครใจเข้ารับการศึกษาต้องมารวมกันอยู่ในแดน

การศึกษานั้น 

และปัญหาประการที่สาม กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยยังไม่ได้มีการแก้ไข 

ซ่ึงกฎหมายราชทณัฑ์ของไทยปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2479 ซ่ึงใช้เป็นเวลานานแล้ว 

ระบบการศึกษาและฝึกอบรมในบริบททางสังคมที่เปล่ียนไปย่อมต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข  

ซ่ึงจะต้องมีบทบัญญัติที่ก  าหนดสิทธิในการได้รับการศึกษาของผู้ต้องขังและจะต้องมีผลเป็นไป

90



ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบกับจะต้องมีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานภายหลังจากพ้นโทษแล้ว 

ผู้เขียนเห็นว่า การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในประเทศไทย  

ควรที่จะน าหลักการที่น่าจะมีประโยชน์ของต่างประเทศบางประการมาพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ทางราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทย อีกทั้งต้องมีการรณรงค์ 

หรือกระบวนการปรับทัศนคติของประชาชนในสังคมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและให้ผู้ต้องขังได้สามารถ

กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อสงัคมต่อไป 

เมื่อได้ศึกษากระบวนการบังคับโทษและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

และฝึกอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขัง จะพบว่าในประเทศไทยยังมีกระบวนการจัดการศึกษา  

ให้แก่ผู้ต้องขัง ที่ด าเนินการโดยที่กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจไว้ ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า

ความผิดได้บรรลุผลไม่กลับไปกระท าความผิดซ ้าอีก ในการน้ีผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ  

ในมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. จ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายบังคับโทษ ซ่ึงกฎหมายหลัก 

คือ พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน ซ่ึงต้องมี 

การแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1.1 เพ่ิมเติมในส่วนเกี่ยวกับการจ าแนกผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมายังเรือนจ า ซ่ึงจ าเป็น 

ต้องมีกระบวนการหรือมาตรการในการจัดการจ าแนกผู้ต้องขังให้เหมาะสมต่อกระบวนการ  

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังในเรือนจ า ในส่วนของการจัดการศึกษาผู้ต้องขังจะซ่ึงมีขั้นตอนการจ าแนก

ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล และมุ่งเน้นผู้ต้องขังวัยหนุ่มที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หรือก าลังศึกษาอยู่

ในระหว่างที่ถูกด าเนินคดีหรือถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจ า และผู้ต้องขังที่ไม่สามารถอ่านออกเขียน

หนังสอืได้เป็นหลัก 

1.2 เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ซ่ึงจะต้อง

กระท าโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง 

และมีสหวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการน้ีด้วย เช่น อัยการ นักจิตวิทยา แพทย์ นักสังคม

สงเคราะห์ ผู้บัญชาการเรือนจ า เจ้าหน้าที่ราชทณัฑท์ี่ดูแล เป็นต้น 

1.3 แก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและฝึกอบรมของผู้ต้องขัง 

เช่น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ลักษณะ 1 หมวด 6 การศึกษาและฝึกอบรม ให้เป็น
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สทิธขิองผู้ต้องขังควรจะรับการจัดการศึกษาจากเรือนจ า ในส่วนการศึกษาวิชาสามัญจะต้องเป็นไป

ต ามพร ะ ร า ช บัญ ญัติ ก า ร ศึ กษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . 2542  แ ล ะ เ ป็ น ไปต าม ห ลั ก สู ต ร 

ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนการศึกษาสายวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2551 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของผู้ต้องขังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั่วไป  

โดยไม่แบ่งแยกว่า การจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  มีผลให้ใช้เฉพาะ

บุคคลภายนอกเรือนจ าเท่าน้ัน เพราะผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหน่ึงในประเทศ เพียงแต่

ถูกจ ากัดเสรีภาพและจ ากัดสิทธิบางประการ ไม่ใช่การจ ากัดสิทธิทุกอย่างไปจากบุคคลเหล่าน้ี 

นอกจากน้ีจะต้องมีการก าหนดถึงการอบรมทางด้านศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และ

กระบวนการให้การปรับทัศนคติให้ผู้ต้องขังควบคู่กับการจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังด้วย เพ่ือให้

บรรลุถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดอย่างแท้จริง 

2. ควรจะมีกฎหมายก าหนดแยกผู้ ต้องขังวัยหนุ่มออกจากผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่  

ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง
15
 ข้อ 104 เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยการรับการศึกษาและฝึกอบรม  

เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ และก าหนดให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนน้ี จะต้องจัดให้มีการเข้า

รับการศึกษาและอบรมทุกราย โดยไม่ถือเป็นความสมัครใจของผู้ต้องขัง และก าหนดกรอบ

ระยะเวลาขั้นต ่าเพ่ือเข้ารับการศึกษาและการอบรม อีกทั้งเพ่ือให้สามารถจะไปศึกษาต่อได้อย่าง

ต่อเน่ืองภายหลังถูกปล่อยตัวไป 

3. ในระบบการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังต้องมีกฎหมายให้อ านาจในการบริหาร

บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ อีกทั้ง คุณวุฒิ

ของผู้สอนจะต้องเป็นไปตามการรับรองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

และสภาวิชาชีพครูในสายสามัญ ส่วนสายอาชีพ บุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 55 โดยทั้งน้ี พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

ต้องมีบทบัญญัติก าหนดให้มีหลักการที่เป็นไปตามหลักกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาดังกล่าวด้วย 

4. หลักสูตรในการเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมของผู้ต้องขัง ควรจะมีการ

เปล่ียนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ มีการเปล่ียนแปลงไป โดยยกเลิกข้อบังคับ 

กรมราชทัณฑ์ฉบับที่  8 เ ร่ืองการศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง และปรับปรุงให้มีรายละเอียด 

ของหลักสตูรทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมโดยการอบรมจริยธรรมศึกษา ในระหว่าง

                                                           
15

 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) 

Rule 104. 
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การเรียนวิชาสามัญหรือวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้มี

ใบรับรองคุณวุฒิเทียบเท่ากับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในวิชาสามัญ และตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในวิชาสายอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ 

5. ส าหรับผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้มีการท างานหรือหน้าที่อื่นใด ควรมีกฎหมาย

รองรับเพ่ือจัดให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ ต้องมีการศึกษาส่วนตัว เพ่ือเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ และใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่ต้องโทษจ าคุก โดยก าหนดเป็นข้อบังคับให้ ผู้ต้องโทษที่ถูกส่งตัวมา

อยู่ในเรือนจ า ต้องได้รับการศึกษาสายสามัญ หรือการอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 องค์

ความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ใหม่ และน าไปใช้ได้ในชีวิต พร้อมทั้งสอดแทรกด้วยการศึกษา

อบรมทางศีลธรรม ที่ผู้ต้องขังควรได้รับการอบรมทุกราย 

6. ควรจะมีระบบเรือนจ าเฉพาะที่แยกผู้ต้องขังบางประเภทออกมาให้ได้รับการจัดการ

การศึกษาและฝึกอบรมโดยเฉพาะ เช่น ตามรูปแบบที่สหราชอาณาจักรมีเรือนจ าเพ่ือการอบรม

และฝึกอาชีพประจ าเขต (Regional Training Prisons) หรือเรือนจ าเพ่ือการอบรมแก้ไขจิตใจ

ผู้กระท าความผิด (Corrective Training Prisons) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเรือนจ าที่ใช้รูปแบบ

เรือนจ าโรงเรียน (Prion School) หรือประเทศญ่ีปุ่นที่มีโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชน (Juvenile 

Training School) ส าหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มและมีการจัดการศึกษาโดยบังคับให้ต้องได้รับ

การศึกษาส าหรับผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่ในทุกเรือนจ า เป็นต้น  
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มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณา: 

ศึกษากรณีการโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียม 

 

กิตติบดี  นาคนาม
*
*

 

รองศาสตราจารยไ์พฑูรย ์ คงสมบูรณ*์* 

 

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวไทยมากขึ้ น หากพิจารณา “ราคา” 

โฆษณาในช่องโทรทศัน์ดาวเทยีมยังถือว่ามีราคาน้อยกว่าราคาสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินหรือ

ฟรีทวีี จึงเป็นสื่อที่ผู้โฆษณาให้ความสนใจจ านวนมาก แม้จะมีมาตรการในการก ากับดูแลควบคุมโฆษณา

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีมอยู่แล้ว แต่กไ็ม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกิจน ากลยุทธ์วิธีการทางโฆษณา

ที่หลากหลายมาใช้อนัท าให้มีปัญหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีม พบว่ายังมีประเดน็ปัญหา ดังต่อไปน้ี คือ 1. ปัญหาหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ 

กระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 จะให้ความส าคัญในเร่ืองทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอ

ใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบกจิการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย ส่งผลท าให้ผู้ประกอบกิจการบางราย

ที่ขาดความรับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่โฆษณาที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้บริโภค 2. ปัญหา

โฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้ข้อความมีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑเ์สริมสุขภาพและความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร แม้จะมีมาตรการในการ

ก ากับดูแลควบคุมที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่มาตรการบทลงโทษยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการก ากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะมีมาตรการในการก ากับดูแล 

การโฆษณาทั้งเร่ืองการดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย  

เป็นการเฉพาะ 3. ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ไข

ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ

สาธารณรัฐสงิคโปร์จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ความส าคัญกับการวางผังโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม

                                                           

* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์ปรีดีพนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ที่เป็นเดก็ และมีการก าหนดรายการโฆษณา 4. ปัญหาองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์

ดาวเทียม พบว่า มาตรการในการควบคุมการโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็นมาตรการในการควบคุมหลังจาก

โฆษณาน้ันๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้วทั้งสิ้น  

 ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังต่อไปน้ี (1) ควรเพ่ิมหลักเกณฑ์

เง่ือนไขในการขอใบอนุญาตโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารมวลชน (2) ควรปรับเพ่ิมอัตราโทษส าหรับ

ผู้กระท าผิดในข้อหาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สูงข้ึน (3) ควรเพ่ิมบทบัญญัติการก ากับ

ดูแลควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ (4) ควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกบัช่วงเวลาการออกอากาศ

รายการในช่วงเวลาใด การโฆษณาในรายการน้ันต้องสอดคล้องกับรายการประเภทน้ันๆ ตามประกาศ

เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 รวมถึง

ควรมีบทบัญญัติค านิยามเร่ืองโฆษณาที่ไม่เหมาะสมไว้ให้ชัดเจน (5) ควรก าหนดมาตรการในการควบคุม

โฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่แก่ประชาชนกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และ (6) ควรสร้างมาตรฐาน

จรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏบัิติและควรมีการต้ังองค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อ

ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายให้สามารถรายงานตักเตือนไปยังสถานีที่แพร่ภาพได้โดยตรง 

นอกจากน้ีรัฐควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทนัสื่อโฆษณาเพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ให้กับผู้บริโภคควบคู่

ไปกบัการมีมาตรการที่เหมาะสมด้วย 

 

1. บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีศักยภาพมากขึ้นมนุษย์ได้อาศัยประโยชน์ในเร่ืองเทคโนโลยีเข้าไป
พัฒนาท าให้การสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมีความหลากหลายเกิดขึ้นกับสื่อใหม่  ๆโดยเร่ือง
ดังกล่าวโทรทัศน์ดาวเทียมคล้ายกับโทรทัศน์ที่ออกอากาศแพร่ภาพโดยตรงเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมี
มาตรการในการก ากบัดูแลควบคุมโฆษณาทางโทรทศัน์อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกจิ

มักน ากลยุทธ์วิธีการทางโฆษณาที่หลากหลายมาใช้ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

ปัญหาการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสืบเน่ืองจากปัญหา ดังน้ี  

(1) หลักเกณฑใ์นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ดาวเทยีม หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ดาวเทียมเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบ

กจิการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย (2) ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมในเน้ือหาที่ไม่

เหมาะสม เน่ืองมาจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายก ากับดูแล หรือหากมีกฎหมายก ากับดูแลอยู่แล้ว แต่

ขาดมาตรการในการควบคุมที่มีประสทิธภิาพ หรือไม่มีบทลงโทษที่เหมาะสม (3) ปัญหาโฆษณาสินค้าใน

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เดก็กลับจากโรงเรียน เน่ืองจากสื่อ
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วิทยุโทรทศัน์เป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและท าให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มของเดก็เป็นกลุ่มที่มีความรู้อยากเหน็

หรืออยากลอง การโฆษณานั้น จึงเป็นการกระตุ้นการซ้ือของเดก็ อีกทั้ง เดก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้ 

เดก็กจ็ะรับไว้ทั้งหมด ทั้งดีน้อยและไม่ดี (4) ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทาง

โทรทัศน์ดาวเทียม ยังขาดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล เน่ืองจากจ านวนโฆษณาทางโทรทัศน์

ดาวเทยีมที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายยังสามารถพบเหน็ได้อยู่ในปัจจุบัน 

 สมมติฐานของการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ส่งผล

กระทบต่อผู้บริโภคได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

ดาวเทยีม ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมในเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์

ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และปัญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม 

ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในอนัที่จะได้บริโภคสื่อโฆษณาที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้กระท าการโฆษณา 

 ขอบเขตการศึกษา ศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิอันประชาชน

ของประเทศจะพึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอันได้รับในปัจจุบัน ซ่ึงได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และบทพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมาย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีม และวิธีด าเนินการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ

ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสอื บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและจากการสัมภาษณ์ 

(Interview) ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมและผู้บริโภคที่รับชม

โทรทศัน์ทางดาวเทยีม 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาและทราบถึง

แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม (2) เพ่ือศึกษาและทราบถึง

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมตามกฎหมาย

ของประเทศไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ (3) เพ่ือวิเคราะห์และทราบถึงปัญหากฎหมายต่างๆ 

ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม (4) เพ่ือเสนอแนะและทราบถึงมาตรการ

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหากฎหมายในการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียม 

 2.1 แนวคิดของการโฆษณา
1
 

  โฆษณาถือได้ว่าเป็นกระบวนการด้านสื่อสารมวลชนแขนงหน่ึงที่เกิดข้ึนเพ่ือจูงใจให้

ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการ หรือการให้บริการ โดยอาศัยเหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมติ

จูงใจให้เกดิความนิยมช่ืนชอบในตัวสนิค้าหรือบริการ 

 2.2 ทฤษฎีหลกัสิทธิและเสรีภาพเกีย่วกบัการโฆษณา
2
 

  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญประการหน่ึง คือ  

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นแนวคิดตามอุดมการณ์ในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

ที่ยึดถือลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ที่มีหลักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักด์ิศรี สิทธิและเสรีภาพ 

โดยปลอดจากการแทรกแซงหรือขัดขวางของผู้อื่น ด้วยเหตุน้ีรัฐหรือประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย 

จึงบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองต่าง ๆ ที่มนุษย์แต่ละคนมี โดยสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการ

คุ้มครองที่ส าคัญ คือ สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Right and Liberties) เสรีภาพในการ

โฆษณากเ็ป็นที่ยอมรับและรับรองไว้ในกฎหมายแม่บทของประเทศต่าง ๆ และมีการจ ากัดเสรีภาพในการ

โฆษณาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น 

 2.3 แนวคิดของการคุม้ครองผูบ้ริโภค
3
 

  ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกจิต่างมีฐานะทางเศรษฐกจิและอ านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทยีมกัน 

(Unequal Bargaining Power) ท าให้หลักผู้ซ้ือต้องระวังไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกต่อไป 

แนวความคิดเร่ืองการซ้ือขายจึงได้เปล่ียนแปลงไปเป็นหลัก “ผู้ขายต้องระวัง” (Caveat Venditor และ 

Let the Seller Beware) ซ่ึงแต่เดิมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคเป็นไปตามหลัก

กฎหมายแพ่ง (Private Law) แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคน้ันนอกจากจะมีการพัฒนาหลักในกฎหมายแพ่ง

ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นแล้ว ได้มีการน ากฎหมายมหาชน (Public Law) มาใช้ด้วย เช่น การควบคุมการผลิต 

ฉลาก โฆษณา เป็นต้น รวมทั้งมาตรการควบคุมกันเอง (Self Regulation) ทั้งที่มีกฎหมายยอมรับและ

จัดท ากันเองโดยสมัครใจ เช่น สมาคมควบคุมการโฆษณา เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็น

กฎหมายผสมหลายหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 

ท าให้เกดิแนวคิดที่รัฐควรจะมีบทบาทเข้ามาแทรกแซงเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการควบคุมการโฆษณา

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

                                                           
1
 เสรี  วงษ์มณฑา (2546) : 10-11 

2
 วรพจน์  วิศรตุพิชญ์  (2538) : 27 

3
 ชัยวัฒน์  วงศว์ัฒนศานต ์ (2543)  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : 18 
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 2.4 ทฤษฎีความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัเอกชนเกีย่วกบัเรือ่งสิทธิเสรีภาพ
4
 

  บรรดาสทิธ ิ(Rights) ชนิดต่าง ๆ จึงเกดิตามมา ไม่ว่าจะเป็นสทิธใินการแสดงความคิดเหน็ 

สิทธิในทางการเมือง สิทธิในความเป็นบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน อย่างไรกต็ามในสังคมน้ันประกอบด้วย

คนหลายคน การใช้สิทธิเสรีภาพของคนหน่ึง จึงย่อมกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่น 

ด้วยเสมอไม่มากกน้็อย ขณะเดียวกนักมี็ประโยชน์บางอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interests) ของกลุ่มสมาชิกอยู่ด้วย ซ่ึงแต่ละคนจะใช้สิทธิเสรีภาพของตนให้เสียหายแก่ประโยชน์

ส่วนรวมน้ันไม่ได้เช่นกนั กรอบหรือข้อจ ากัดของการใช้สิทธิและเสรีภาพจึงต้องมีอยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์

อนัร่วมกนัของสมาชิกในสงัคม การพิทกัษ์สทิธเิสรีภาพพ้ืนฐานของเอกชนอันเป็นเป้าหมายในการจัดการ

ปกครองของรัฐ ซ่ึงในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนน้ัน ล้วนแต่อาศัยกฎหมายเป็นหลัก

ในการกระท าทางปกครองทั้งสิ้น 

 

 2.5 ทฤษฎีหลกัทีร่ฐัเขา้แทรกแซงเสรีภาพของประชาชนโดยรฐั 

  การที่รัฐจะเข้าแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลได้ กต้็องมีเหตุตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ด้วย 

โดยเหตุผลที่รัฐจะน ามาใช้ในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลไว้ โดยทั่วไป ได้แก่ 1) เพ่ือความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Public  Policy)
5
 2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสงัคม 3) เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น 4) เพ่ือประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ (Public 

Interest) 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์

ดาวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

 3.1 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา 

ทางโทรทศันด์าวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทย 

  3.1.1 หลักเกณฑก์ารประกอบกจิการโทรทศัน์ดาวเทยีมของประเทศไทย 

   ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมจะต้องได้ รับใบอนุญาตจาก 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์

                                                           
4
 เดอืนเพญ็ ภิญโญนิธเิกษม, 2546.: 42-47 

5
 จักรกฤษณ ์ กาญจนศนูย์, 2524 : 49 
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และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจาก

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของประกาศดังกล่าว และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐาน

และข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ตามข้อ 9 ของประกาศดังกล่าว 

  3.1.2 การก ากบัดูแลด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมในเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม 

   3.1.2.1 โฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

และความงาม 

   1) ผลิตภัณฑ์ประเภทยา กฎหมายเฉพาะที่ก  ากับดูแลอยู่ คือ พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 ซ่ึงบัญญัติให้การโฆษณาขายยาจะต้องไม่ขัดหรือฝ่าฝืนข้อห้าม ตามมาตรา 88 มาตรา 89 

และมาตรา 90 นอกจากน้ีการโฆษณาขายยาในสื่อวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพ 

ภาพยนตร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา และต้องด าเนินการ

ตามเง่ือนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด ตามมาตรา 88 ทวิ ส่วนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกระท าการโฆษณายาโดยไม่ได้

รับอนุญาต (มาตรา 88 ทวิ) มีโทษปรับสถานเดียวคือไม่เกินหน่ึงแสนบาท ตามมาตรา 124 และหากผู้น้ัน

ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการโฆษณา ซ่ึงค าสั่งตามมาตรา 90 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

ไม่เกนิห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอกีวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏบัิติตามค าสั่ง

ดังกล่าว ตามมาตรา 124 ทวิ 

   2) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามมาตรา 40 แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหารอันเป็นเทจ็ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร ประกอบกับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 หากกรณีมีการฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

มาตรา 40 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ตามพระราชบัญญัติอาหาร มาตรา 70 และกรณีผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา 6 (10) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สามหมื่นบาท นอกจากน้ี ผู้ใดที่ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 

ทางวิทยุโทรทศัน์ ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ ตามมาตรา 41 

หากฝ่าฝืนมาตรา 41 ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท า

การโฆษณาระงับการโฆษณา หรือสามารถสั่งระงับการผลิต การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหาร 

ที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณาได้  

ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งน้ี กรณีผู้กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษ
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ปรับไม่เกนิห้าพันบาท ตามมาตรา 71 นอกจากน้ีมาตรา 72 ก าหนดว่า ผู้ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อนุญาตดังกล่าว 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และยังให้ปรับเป็นรายวัน

อีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท และหากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง

หรือประกาศซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติน้ี มาตรา 46 ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ได้คร้ังละไม่เกนิ 120 วัน 

   3) ผลิตภัณฑป์ระเภทเคร่ืองส าอาง มาตรการก ากบัดูแลเน้ือหาและวิธกีารโฆษณา 

ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 หากเคร่ืองส าอางใด 

อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง 

ให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณาด าเนินการได้ตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 กรณีโฆษณาใดฝ่าฝืน

มาตรา 41 หรือมาตรา 42 ให้เลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้จดแจ้ง

หรือผู้ท าการโฆษณาด าเนินการ หรือมาตรา 45 กรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ 

ในการโฆษณาเป็นเทจ็หรือเกินความจริงตามมาตรา 41 วรรคสอง (1) ให้เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้

ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณาพิสจูน์เพ่ือแสดงความจริงได้ รวมถึงมาตรา 46 ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณา

เคร่ืองส าอางซ่ึงสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

   3.1.2.2 โฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ 

   ปัจจุบันไม่ได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมเน้ือหาโฆษณาที่มีการน าเสนอ

ความเช่ือเหนือธรรมชาติ จะมีเพียงมติมหาเถรสมาคม เร่ือง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

และในสื่อวิทยุโทรทศัน์” คร้ังที่ 1/2547 ที่ได้ปรารภถึงการโฆษณาและการเร่ียไรที่อวดอ้างสรรพคุณ

เกินสภาพที่น่าจะเป็นการชวนเช่ือและใช้สื่อเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าจะเป็นประโยชน์

ส่วนรวม มหาเถรสมาคมมีอ านาจการควบคุมการโฆษณาอวดอ้างอานุภาพพระบูชาและวัตถุมงคล 

ที่กระท าโดยพระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน ส าหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 

  3.1.3 การก ากบัดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 

   ปัจจุบันไม่มีกฎหมายก ากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

น้ันโดยตรง หากจะมีเพียงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรค 2 

ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบการโฆษณา

หรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณาของสมาคม

โฆษณาธุรกจิแห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ในเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทศัน์ พ.ศ. 2556 
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  3.1.4 องค์กรควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม 

   องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโฆษณามี 3 องค์กร ได้แก่ 1) คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจหน้าที่ตาม

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  2) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โดยมีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองส าอาง 

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วย 

ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 3) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอ านาจหน้าที่

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และตามมาตรา 14 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นคณะกรรมการ 

เฉพาะเร่ือง โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาน้ันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 3.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาโทรทศันด์าวเทียม

ของต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  เมื่อน ากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

มาเปรียบเทียบจะเหน็ได้ว่า ประเทศสิงคโปร์มีบทบัญญัติว่าด้วยเร่ืองจะมีมาตรการในการก ากับดูแล 

การโฆษณาทั้งเร่ือง การดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย 

ประกอบกับในส่วนของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมน้ันจะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้

ความส าคัญกับการวางผังโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเดก็ และมีการก าหนดรายการโฆษณา 

ได้แก่ ความยาวของโฆษณา หากเป็นกลุ่มโฆษณาจะถูกจ ากัดช่วงเวลาที่ออกอากาศ ห้ามรายการโฆษณา

ออกอากาศก่อนหลังหรือระหว่างรายการเดก็ รวมถึงต้องระบุข้อความให้ผู้ชมทราบว่าเป็นการโฆษณา 

และ 2) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย จะมีมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากโฆษณา 

ที่ไม่เหมาะสม ตามบรรพ 3 เร่ือง สื่อโฆษณา คุณสมบัติและข้อบังคับเกี่ยวกับเน้ือหา มาตรา 13 (6) 

การสื่อสารโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจและทางกายต่อเยาวชน และจะต้องท าตาม

ข้อปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการป้องกันเยาวชน นอกจากน้ี การโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุและระยะเวลา

โฆษณา ตามมาตรา 14 (2) โฆษณาที่มีจุดหมายโดยตรงเป็นเยาวชนที่ไร้ความสามารถทางกฎหมายน้ัน

ไม่สามารถออกอากาศได้โดยตรงก่อนหรือหลังรายการเดก็ 
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4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาโทรทศัน์

ดาวเทียม ไดแ้ก่ปัญหา ดงันี้  

 4.1 ปัญหาหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม  

ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555  

จะให้ความส าคัญในเร่ืองทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบกิจการ

สามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยง่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบด าเนินการ

เผยแพร่โฆษณาที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้บริโภค ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมหลักเกณฑ์ในการขอ

ใบอนุญาต โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกจิสื่อสารมวลชน 

 4.2 ปัญหาโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียมที่ใชข้อ้ความมีเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่ง

ผลิตภัณฑเ์ป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งประเภท

ยาและอาหาร มีมาตรการในการก ากับเน้ือหาของโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและการควบคุมโฆษณา  

โดยจะต้องขออนุญาตจากผู้มีอ านาจก่อนท าการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510 และ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่มาตรการการลงโทษ

ผู้กระท าผิดของทั้งสองพระราชบัญญัติยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก 

บทก าหนดโทษเดิมไม่สามารถระงับยับย้ังการกระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้กระท าผิด 

ไม่เกิดความเกรงกลัวต่ออัตราโทษในกฎหมายปัจจุบัน ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส าอางน้ัน  

อ านาจของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางล้วนแต่เป็นอ านาจที่ควบคุมโฆษณาหลังจากมีการเผยแพร่โฆษณา

ให้ผู้บริโภครับชมแล้วทั้งสิ้น (2) ผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการก ากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง 

จะมีเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 เท่าน้ัน ที่ก  ากับดูแล

การกระท าของประชาชนทั่วไป ส่วนมติมหาเถรสมาคม เร่ือง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

และในสื่อวิทยุโทรทัศน์” จะใช้บังคับกับพระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ 

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วน้ัน จะมีมาตรการในการก ากับดูแลการโฆษณาทั้งเร่ือง  

การดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน  

จึงจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในข้อหาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ได้ 

รับอนุญาตให้สงูขึ้น และเพ่ิมบทบัญญัติการก ากบัดูแลและควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ 

 4.3 ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑใ์นช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ไข

ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑใ์นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 จะใช้บังคับเพียงรายการทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
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หรือฟรีทีวีเท่าน้ัน ไม่ได้บังคับใช้กับรายการของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม หากเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ความส าคัญกับการวางผังโฆษณา 

ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่ เป็นเด็ก และมีการก าหนดรายการโฆษณา ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิม

บทบัญญัติเกี่ยวกับช่วงเวลาการออกอากาศรายการในช่วงเวลาใด การโฆษณาในรายการน้ัน 

ต้องสอดคล้องกบัรายการประเภทน้ัน ๆ ตามประกาศดังกล่าว 

 4.4 ปัญหาองคก์รของรฐัที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียม พบว่า มาตรการ

ในการควบคุมโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็นมาตรการในการควบคุมหลังจากโฆษณาน้ัน ๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้ว

ทั้งสิ้ น ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการควบคุมโฆษณาก่อนการออกเผยแพร่แก่ประชาชน 

กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและควรสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติและควรต้ัง

องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย ให้สามารถรายงาน

ตักเตือนไปยังสถานีแพร่ภาพได้โดยตรง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้เขียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ดังน้ี  

(1) เพ่ิมหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขอใบอนุญาต โดยต้องให้มีการเป็นสมาชิกในองค์กรควบคุมวิชาชีพ

หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน (2) ปรับอัตราโทษกรณี

โฆษณายาและอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีควรมีการควบคุมโฆษณาเคร่ืองส าอาง

โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนน าไปโฆษณาเช่นเดียวกับการโฆษณายาและอาหาร (3) มีบทบัญญัติในการ

ก ากบัดูแลเกี่ยวกบัเร่ืองโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ (4) จัดให้มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมกรณีหากเป็น

ช่วงเวลาการออกอากาศรายการในช่วงเวลาใด โฆษณาในรายการน้ัน ๆ จะต้องสอดคล้องกับรายการ

ประเภทน้ัน ๆ ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมถึงควรมีบทบัญญัติค านิยาม เร่ือง โฆษณาที่ไม่เหมาะสมให้ชัดเจน  

(5) ก าหนดมาตรการในการควบคุมโฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่แก่ประชาชนกับผลิตภัณฑ์ 

ทุกประเภท และ (6) สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏบัิติ ประกอบกับควรมีการตั้ง

องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย ให้สามารถรายงาน

ตักเตือนไปยังสถานีที่แพร่ภาพได้โดยตรง นอกจากน้ี รัฐควรให้ความรู้ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อโฆษณา

เพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ให้กบัผู้บริโภคควบคู่ไปกบัการมีมาตรการที่เหมาะสม 
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เจษฎาพงศ์ พรหมเผ่า

  

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ ศรีธรรมรักษ์
**
 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ความ

เป็นมาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของไทย หลัก

มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศกับระบบประกันสังคมของไทย ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญา

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 กฎหมายประกันสังคมของไทยและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน

ตามกฎหมายประกันสังคมได้แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

และสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบกับการน าหลักแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาปัญหาและ

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัค านิยามศัพทข์องค าว่า “ลูกจ้าง” การขยายขอบเขตของการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน และการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน

ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 รวมถึงการก าหนดอัตราการ

จ่ายเงินสมทบ ตลอดจนศึกษาหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในการได้รับสิทธิ

ประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 102 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง

ลูกจ้างผู้ประกนัตนรอบด้านอย่างแท้จริง 

 จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเร่ือง ค านิยามศัพท์ ค าว่า “ลูกจ้าง” ซ่ึงเดิม

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดค านิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า 

“ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” แต่ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

ประกนัสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ตัดถ้อยค าว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” ออกไป ท าให้

เกิดปัญหาในการตีความเน่ืองจากเป็นความหมายที่แคบและไม่ชัดเจน นอกจากน้ียังมีปัญหาของ

ขอบเขตการได้รับสทิธปิระโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมของไทยน้ัน ยัง

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ไม่มีบทบัญญัติให้การคุ้มครองไปถึงกรณีสงเคราะห์ครอบครัวและกรณีการขาดผู้อุปการะ ท าให้

เกิดความไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ที่ได้ก าหนดขอบเขต

ความคุ้มครองข้ันต ่าของลูกจ้างผู้ประกนัตนที่กว้างขวางกว่า  รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 หลายประการ เช่น กรณีประสบ

อนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอย่างแท้จริง อีกทั้งมีปัญหาในการก าหนดอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกันสังคมที่มิได้มีการทบทวนแก้ไขมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ท าให้เกิดความ

ล้าสมัย ตลอดจนการก าหนดค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน กยั็งมี

ความไม่สอดคล้องกบัหลักการเฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสขุอย่างแท้จริง 

 ดังน้ันผู้วิจัย จึงได้เสนอแนะให้มีการด าเนินการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ 

โดยให้ค านิยามศัพท ์ค าว่า “ลูกจ้าง” มีความหมายที่กว้างขวางชัดเจนย่ิงข้ึน ด้วยการเพ่ิมเติมค า

ว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” ทั้งน้ีเพ่ือขจัดปัญหาความสับสนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างที่

เรียกช่ืออย่างอื่น และได้เสนอแนะให้มีการขยายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน ให้ได้รับ

สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์ครอบครัว และกรณีขาดผู้อุปการะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 อันจะเป็นการให้ความคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตน

รอบด้านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ให้สอดคล้อง

กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มีประสิทธิภาพและ

มีการชดเชยความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบันอย่างแท้จริง ประการสุดท้ายผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแก้ไขการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน

สมทบ ให้มีความสอดคล้องกบัสถานะภาพทางการเงินของกองทุนประกนัสงัคมในปัจจุบัน เพ่ือให้

กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพและความมั่นคงในการน ามาใช้เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนต่อไป อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

 1. บทน า  

  1)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกับค ำนิ ย ำมศัพท์ค ำว่ ำ  “ลูกจ้ ำ ง ”  จ ำก เดิ ม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก ำหนดไว้ว่ำ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งท ำงำนให้
นำยจ้ำง โดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำง ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอัน
มิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” ถูกแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งท ำงำนให้
นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง” ซึ่งเป็นกำรก ำหนดควำมหมำยที่แคบลงท ำให้เป็นปัญหำกำรตีควำมแก่ลูกจ้ำง
ที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น ซึ่งได้ท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงแต่ไม่ได้ถูกเรียกว่ำลูกจ้ำง เช่น แจ๋ว คน
ดูแลบ้ำน คนสวน คนใช้ แม่บ้ำน คนขับรถ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดควำมสับสนและส ำคัญผิดใน
หน้ำที่ของนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงซึ่งส่วนมำกไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยโดยเฉพำะ ที่มีหน้ำที่ต้อง
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สมทบเงินเข้ำสู่กองทุนประกันสังคม หรือจะเป็นช่องให้เกิดกำรหลบเลี่ยงของนำยจ้ำงโดยกำร
ตีควำมว่ำกำรจะเป็นผู้ประกันตนนั้นต้องเป็นลูกจ้ำงเท่ำนั้น ไม่รวมถึงลูกจ้ำงซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืน 
จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขค ำนิยำมศัพท์ค ำว่ำ “ลูกจ้ำง” ไปใช้นิยำมศัพท์เดิม คือ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้
ซึ่งท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” อันเป็นกำรสอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของท่ำน ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) เกษมสันต์ วิลำวรรณ ที่ได้กล่ำวในหนังสือค ำอธิบำยกฎหมำย
แรงงำนไว้ว่ำ กำรที่กฎหมำยบัญญัติค ำว่ำ “ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” บัญญัติไว้เพื่อตัดปัญหำข้อ
โต้แย้ง อันเนื่องมำจำกกฎหมำยบำงฉบับหรือนำยจ้ำงบำงรำยไม่เรียกชื่อบุคคลที่ท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรน้ันว่ำลูกจ้ำง1 จึงควรจะมีกำรแก้ไขค ำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนเพื่อขจัดข้อ
โต้แย้งและท ำให้ไม่เกิดควำมสับสนในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับค ำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวนั้น 
  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำง
ผู้ประกันตน พระรำชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้
บัญญัติคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้ำงผู้ประกันตนไว้ 7 ประกำร (มำตรำ 54) อันได้แก่ กรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ กรณีตำย กรณีสงเครำะห์บุตร กรณี
ชรำภำพและกรณีว่ำงงำน ซ่ึงจำกสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้มีกำรขยำย
ควำมคุ้มครองเป็น 9 กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 
ว่ำด้วยประกันสังคม (มำตรฐำนขั้นต่ ำ) โดยให้ควำมคุ้มครองขยำยไปถึงกรณีสิทธิประโยชน์ของ
ครอบครัวของผู้ประกันตน และกรณีกำรขำดไร้ผู้อุปกำระจำกควำมตำยของผู้ประกันตน อันจะท ำ
ให้กฎหมำยประกันสังคมฉบับนี้มีควำมคุ้มครองลูกจ้ำงผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน ตำมอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรประกันสังคมของประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community : 
AEC) ที่ได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ของกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมไปยัง
สิทธิประโยชน์ 9 กรณีเช่นกัน และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 102 และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน 

  3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัอตัราของการจ่ายเงินสมทบ แม้ว่าจะได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายฉบับน้ี เป็นฉบับที่ 4 แต่ยังไม่ได้มีการทบทวนแก้ไขอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดอัตราสูงสุดของการจ่ายเงินสมทบไว้มาเป็น

เวลานานกว่า 25 ปีแล้ว จึงท าให้เกิดความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของ

กองทุนในปัจจุบัน อันจะกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม และอาจท าให้เกิดภาระ

เกินสมควรแก่กองทุนในระยะยาวได้ในอนาคต จึงสมควรมีการปรับอัตราเงินสมทบท้าย

                                                           

 1 จำก ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำน (น. 31),โดย เกษมสันต์ วิลำวรรณ, 2556, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
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พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของ

กองทุนในปัจจุบัน รวมทั้งอตัราการจ่ายเงินสมทบตามกฎหมายต่างประเทศ 

 2. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสิทธิประโยชนข์องลูกจ้างผูป้ระกนัตน 

ตามระบบประกนัสงัคมของไทย 

  2.1 ความหมายของประกันสังคมน้ันองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้

ให้ความหมายไว้ หมายความว่า “การประกันสังคมคือการคุ้มครองที่สังคมให้กับประชาชนและผู้

ประกอบกิจการ ให้สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการประกันรายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

กรณี สงูอายุ ว่างงาน เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ บาดเจบ็จากการท างาน คลอดบุตรหรือการสูญเสียของ

ผู้หาเล้ียงครอบครัว”   

 2.2 หลักการในการร่วมกันเสี่ยงภัย การประกันภัยในความเสี่ยงร่วมกันของ

คนท างานในสงัคม และตอบแทนเป็นสทิธปิระโยชน์เมื่อประสบภัยน้ัน เพ่ือเยียวยาตัวแรงงานหรือ

ครอบครัว โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ
2
 ดังน้ี 

1.  หลักการบังคับ ด้วยการให้แรงงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

และมีการยกเว้นน้อยที่สดุ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่กว้างขวางเพียงพอ 

2. หลักการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุข ด้วยการที่ลูกจ้างที่มีรายได้สูง มีฐานะดี มีสุขภาพดี 

ย่อมมีความเสี่ยงภัยในอันตรายต่าง ๆ น้อย แม้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมน้อย  

แต่กค็วรต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายประกันสังคม เพ่ือเฉล่ียสุขให้แก่ลูกจ้างที่รายได้ต ่า 

ยากจน มีปัญหาสขุอนามัย เน่ืองจากมีความเสี่ยงภัยที่สงูกว่า 

3. หลักสามฝ่ายร่วมรับภาระ (ไตรภาคี) ว่าด้วยการมีส่วนร่วมมือกันทางสังคม คือ

นอกจากแรงงานมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบแล้ว นายจ้างหรือผู้ประกอบการและรัฐบาลกค็วรมี

ส่วนรับภาระด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท างานของแรงงาน 

4. หลักจ่ายตามความสามารถ ได้ตามความจ าเป็น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบโดยการ

ถือเอารายได้ของตัวแรงงานเป็นเกณฑ์ ผู้มีรายได้สูงจ่ายมากกว่าผู้มีรายได้ต ่า แต่สิทธิประโยชน์ที่

จะได้รับอยู่ในเกณฑท์ี่เทา่เทยีมกนั และได้เม่ือมีความจ าเป็นเสมอกนั  

5. หลักมาตรฐานข้ันต ่า คือต้องมีการให้สทิธปิระโยชน์มากกว่า หรือที่ดีกว่ามาตรฐาน

ข้ันต ่าที่ต้ังไว้เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้เกดิความคุ้มครองบุคคลในสงัคมอย่างแท้จริง 

 2.3 หลักแห่งสทิธใินการรับประโยชน์ทดแทน (Benefits)
3
 บุคคลทุกคนที่เข้าเป็น

สมาชิกของการประกันสังคม เรียกว่า ผู้ประกันตน ( Insured Person) ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ

                                                           
2  จำก ผลกระทบของกฎหมำยประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้ำงผู้ประกันตน (น.10), โดย ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 

และคณะ, 2537, กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง. 
 3  จำก ควำมรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกำรประกันสังคม  (น. 10), 2525, บัณฑิต บูรณบัณฑิต, วำรสำร
นิติศำสตร์ ธรรมศำสตร,์ 9(2), กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 

110



5 

 

ประโยชน์ทดแทนจากเงินสมทบที่โครงการประกนัสงัคมสะสมไว้เป็นกองทุนประกันสังคม (Social 

Insurance Fund) โดยมีลักษณะการจ่าย 3 กรณีดังน้ี 

1.  จ่ายเป็นเงิน (In Cash) ซ่ึงได้แก่เงินชดเชยค่าจ้างในระหว่างหยุดงานเพ่ือการ

รักษาพยาบาล การคลอดบุตร การว่างงาน เงินบ านาญเพ่ือการทุพพลภาพ การชราภาพและ

บ านาญตกทอดแก่คู่สมรส บุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะ เงินทดแทนการตาย เงินค่าจัดการศพ และ

เงินทดแทนครอบครัวใหญ่ที่มีผู้อยู่ในอุปการะจ านวนมาก 

2.  จ่ายเป็นสิ่งของ (In Kinds) ซ่ึงได้แก่ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งของเคร่ืองใช้ส าหรับทารก 

แขนขาเทยีม เคร่ืองพยุงกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต 

3.  จ่ายเป็นบริการ (In Services) ซ่ึงได้แก่การให้บริการทางการแพทย์ การบริการ

สงัคม การสงัคมสงเคราะห์ และบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

 2.4 ในส่วนหน่ึงของทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow กล่าวไว้ว่ามนุษย์

น้ันมีความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคง เป็นความต้องการในเร่ืองของความต้องการ

ความช่วยเหลือและการคุ้มครอง โดยเฉพาะเดก็ที่ยังไม่อาจดูแลชีวิตตนเองได้ และคนท างาน ก็

ต้องการความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งความม่ันคงในหน้าที่การงาน เพ่ือเผชิญสิ่งต่าง ๆ 

เช่น อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ ความสบัสน ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น เพ่ือต้องการ

หลีกเล่ียงความวิตกกงัวล 

 3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการไดร้บัสิทธิประโยชนข์องลูกจา้งผูป้ระกนัตน

ตามอนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 102 กฎหมายต่างประเทศ และตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมของไทย 

  3.1 มาตรการตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ว่า

ด้วยประกันสังคม (มาตรฐานข้ันต ่า) มีฐานะเป็นกฎหมายสากล ที่ถือเป็นเคร่ืองมือในการ

ออกแบบกฎหมายประกันสังคมและแนวทางสร้างความมั่นคงทางสังคมขั้นพ้ืนฐานในนานา

ประเทศมีเป้าหมายจะครอบคลุมความมั่นคงทั้งหมด 9 สาขา คือ การบริการทางการแพทย์ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีเจบ็ป่วย กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ กรณีประสบอันตรายจากการจ้างงาน 

กรณีการสงเคราะห์ครอบครัว กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีขาดผู้อุปการะ อันเป็น

แนวทางสร้างความม่ันคงทางสงัคมข้ันพ้ืนฐานแก่นานาประเทศ 

  3.2 มาตรการตามหลักกฎหมายต่างประเทศ 

   3.1.1 ราชอาณาจักรสวีเดน 

   ราชอาณาจักรสวีเดน ระบบการประกนัสงัคมมีความคุ้มครองใน 2 ระบบ โดยมี

ระบบใหม่คือการประกนัสงัคมระบบ NDC และบัญชีรายบุคคลภาคบังคับ และระบบเก่าคือระบบ

ประกันสังคมที่สัมพันธ์กับรายได้ โดยระบบใหม่น้ันจะมีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 
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2481 เป็นต้นไป ส่วนบุคคลที่เกดิต้ังแต่ปี พ.ศ. 2480 ลงไปน้ันยังต้องผูกพันอยู่ภายใต้ระบบเก่า 

ซ่ึงความคุ้มครองโดยระบบประกันสังคมของสหราชอาณาจักรสวีเดนน้ันยึดถือการอาศัยอยู่ใน

ประเทศสวีเดนเป็นหลักเหนือการเป็นพลเมืองของสวีเดน การประกันตนจะครอบคลุมลูกจ้างและ

ผู้ประกอบอาชีพอสิระทั้งหมด สิทธปิระโยชน์ของผู้ประกนัตนครอบคลุมกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ 

การขาดผู้อุปการะของผู้อยู่ใต้การอุปการะของผู้ประกันตน เจบ็ป่วย คลอดบุตร การบาดเจบ็จาก

การท างาน ว่างงาน สงเคราะห์ครอบครัว และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและ

ครอบครัวของผู้ประกันตน เป็นการคุ้มครองที่ ค่อนข้างจะกว้างขวางในสิทธิประโยชน์ที่

ผู้ประกนัตนได้รับและยังรวมไปถึงครอบครัวของผู้ประกนัตนกไ็ด้รับสิทธิบางประการเช่นกัน ส่วน

เงินสมทบนายจ้างจะมีอัตราร้อยละ 23.71 และลูกจ้างร้อยละ 7 ของรายได้บวกกับค่าเฉล่ียของ

บัญชีมูลค่าเป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอสิระจะมีอัตราเงินสมทบ

ที่สูงกว่าลูกจ้างทั่วไป ทั้งน้ีสิทธิบางประการรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด เช่นการบริการทาง

การแพทย์ และการสงเคราะห์ครอบครัว 

   3.1.2 สาธารณรัฐอติาลี 

   สาธารณรัฐอติาลี ระบบประกันสังคมมีอยู่ 2 ระบบควบคู่กัน คือ ระบบก าหนด

เงินสมทบ (NDC) จะคุ้มครองลูกจ้างทุกคนรวมถึงลูกจ้างที่ท  างานตามบ้าน โดยมีผลคุ้มครอง

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นระบบใหม่และระบบประกันสังคม จะคุ้มครองลูกจ้างทุก

คนรวมถึงลูกจ้างที่ท  างานตามบ้าน ที่ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 18 ปี นับแต่วันที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2538 เป็นระบบเก่าที่ใช้ควบคู่กัน โดยคุ้มครองครอบคลุมสิทธิประโยชน์คือ ให้

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ บริการทางการแพทย์ เจบ็ป่วย 

คลอดบุตร ประสบอนัตรายจากการท างาน และการว่างงาน รวมทั้งการสงเคราะห์ครอบครัว ส่วน

การสบทบเงินเข้ากองทุนน้ัน นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 28.78 และลูกจ้างร้อยละ 12.7 

ของรายได้หากเป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยสูงจะจ่ายในอัตราที่ลดลงในเงินสมทบกรณีเจบ็ป่วย และ

คลอดบุตร ส่วนกรณีประสบอันตรายจากการท างาน นายจ้างจ่ายร้อยละ 0.5 – 16 และลูกจ้าง

จ่ายตามระดับความเสี่ยงของการท างานที่ได้มีประเมิน ส่วนรัฐบาลอุดหนุนร้อยละ 1.8 ของเงิน

สมทบในกรณีสงเคราะห์ครอบครัว และจะให้เงินอุดหนุนในส่วนที่ขาดทั้งหมด 

   3.1.3 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

   สาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์  ระบบการประกันสังคมจะอ ยู่ภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคม ค.ศ.1997 (The Social Security Act of 1997) โดยการดูแลของกระทรวง

แรงงานและการจ้างงานฟิลิปปินส์ ขอบเขตความคุ้มครองจะคุ้มครองจะคุ้มครองพนักงาน

ภาคเอกชน แรงงานในครัวเรือน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนการคุ้มครองผู้ประกันตนแบบ

สมัครใจน้ันให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ท  างานในต่างประเทศ และคุ้มครอง

ผู้ประกันตนที่ไม่มีสิทธิในภาคบังคับ รวมถึงคุ้มครองคู่สมรสที่ไม่ได้ท างานของผู้ประกันตน ซ่ึงมี

สิทธิประโยชน์ที่ก  าหนดให้แก่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนคือ ในกรณีชราภาพ 
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ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ เจบ็ป่วย คลอดบุตร บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และ

กรณีประสบอันตรายจากการท างานยกเว้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เงินสมทบน้ันใช้ระบบการ

จ่ายเงินสมทบตามล าดับช้ันของรายได้ โดยนายจ้างจ่ายอัตราร้อยละ 8.62 และลูกจ้างร้อยละ 

3.63 ของรายได้ ส่วนรัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะการขาดดุลใด ๆ ของกองทุนที่เกดิขึ้น 

   3.1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

   สหพันธรัฐมาเลเซีย ระบบการประกันสังคมจะอยู่ภายใต้กฎหมาย The 

Employees’ Social Security Act 1969 ให้ความคุ้มครองส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้มากกว่า 

3,000 ริงกิตต่อเดือน โดยสิทธิประโยชน์ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนคือ กรณี

ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ ประสบอนัตรายจากการท างาน และในกรณีของการคลอดบุตรน้ัน

นายจ้างภายใต้ระบบความรับผิดชอบของนายจ้างต้องตามค่าจ้างของผู้เอาประกันหรืออัตราที่

ก  าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยที่ลูกจ้างไม่ต้องจ่ายสมทบ เงินสมทบในระบบ

ประกันสังคมนายจ้างจะจ่ายในอัตราร้อยละ 1.75 และลูกจ้างร้อยละ 1.0 แบ่งไปตามล าดับช้ัน

ของรายได้ที่ก  าหนดไว้ 34 ล าดับช้ัน ส่วนรัฐบาลจะไม่อุดหนุนเงินสมทบในระบบประกันสังคมแต่

จะอุดหนุนแก่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการบริการทางการแพทย์รัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

     3.2 กฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 มี

สาระส าคัญในการแก้ไขส่วนของการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมฉบับเดิมของประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

  1) มีการแก้ไขค านิยามศัพท์ ค าว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 5 เพ่ือขยายความ

คุ้มครองไปยังลูกจ้างซ่ึงท างานเกี่ยวกบังานบ้านอนัมิได้มีการประกอบธุรกจิรวมอยู่ด้วย 

  2) ตัดข้อยกเว้นตามมาตรา 4 ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนไปยังลูกจ้าง

ช่ัวคราวทุกประเภทของส่วนราชการ และครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียน 

  3) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้ได้รับ ค่าส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่

ผู้ประกนัตน ในกรณีที่ผู้ประกนัตนได้รับความเสยีหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

  4) กรณีคลอดบุตร ลดระยะเวลาการได้รับสิทธิลงจากเดิมต้องจ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ขอรับสิทธิประโยชน์น้ีได้เพียง 2 คร้ังตลอดระยะเวลาการเป็น

ผู้ประกนัตน เป็น ลดลงเหลือ 5 เดือน ขอรับสทิธปิระโยชน์น้ีได้ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 

  5) กรณีทุพพลภาพ ได้แก้ไขนิยามศัพทข์องค าว่า “ทุพพลภาพ” ซ่ึงเดิมก าหนดให้

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์น้ีต่อเม่ือเป็น ผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนถึงขั้นไม่สามารถท างานได้ เป็น จน

ท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาด ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ท าให้นิยาม
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ศัพท์มีความหมายกว้างข้ึนกว่าเดิมจากเดิมหมายถึงเฉพาะผู้ที่ทุพพลภาพจนถึงขั้นไม่สามารถ

ท างานได้เทา่นั้น 

  6) กรณีตาย มีการแก้ไขโดยเพ่ิมอตัราในการค านวณเงินสงเคราะห์และเพ่ิมสิทธิใน

ส่วนของผู้ประกนัตนที่เจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง รวมถึงกรณีทุพพลภาพเมื่อถึงแก่ความตายให้ได้รับ

เงินค่าท าศพรวมถึงเงินสงเคราะห์ทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อน

ถึงแก่ความตาย 

  7) กรณีสงเคราะห์บุตร เดิมก าหนดให้จ านวนบุตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้

จ านวนคนละไม่เกนิ 2 คน เป็น คนละไม่เกนิ 3 

  8) กรณีชราภาพ มีการแก้ไข โดยเพ่ิมทายาทเป็นบุคคลซ่ึงผู้ประกันตนท าหนังสือ

ระบุไว้ เป็นผู้มีสทิธไิด้รับสทิธปิระโยชน์จากบ าเหนจ็ชราภาพของผู้ประกันตนซ่ึงได้ถึงแก่ความตาย 

ให้เป็นผู้มีสทิธไิด้รับประโยชน์ 1 ส่วนร่วมกบัทายาทอื่น 

  9) กรณีว่างงาน มีการก าหนดค านิยามศัพท์ค าว่า “ภัยพิบัติ” เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือแก่นายจ้างและลูกจ้าง ในระหว่างที่มีการเกิดภัยพิบัติและกรณีนายจ้างหยุดกิจการ

ช่ัวคราวอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวิสยัโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง 

  ดังน้ันจากที่กล่าวมากฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมสทิธปิระโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกนัตนมีสทิธจิะได้รับมากข้ึนกว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายฉบับ

เดิมหลายประการ แต่ทั้งน้ีแต่ยังคงมีบางประเดน็ที่ผู้วิจัยเหน็ว่ายังมีความไม่ชัดเจนในค านิยาม

ศัพท ์รวมถึงมีความไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสังคมในปัจจุบัน ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไปน้ี 

 4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการไดร้บัสิทธิประโยชนข์องลูกจ้างผูป้ระกนัตน

ตามกฎหมายประกนัสงัคม ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2558 

  พระราชบัญญัติประกันสังคม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขใน

หลายประเดน็แต่กยั็งมีปัญหาในการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนหลายประการ ซ่ึง

ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

 1 ) กรณีปัญหาเกี่ยวค านิยามศัพท์ค าว่า “ลูกจ้าง” จากการศึกษา พบว่า กฎหมาย

ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 5 ได้ก าหนดค านิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” ไว้ว่า 

“ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” โดยตัดถ้อยค าว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” จึงเกิด

ปัญหาท าให้ความหมายของค านิยามศัพทดั์งกล่าว ซ่ึงเป็นการก าหนดความหมายที่แคบลงท าให้

เป็นปัญหาการตีความแก่ลูกจ้างที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ซ่ึงได้ท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างแต่

ไม่ได้ถูกเรียกว่าลูกจ้าง เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับประกอบการ ผู้ปฏิบัติการ พนักงานท าความสะอาด 

แม่บ้าน คนขับรถ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดความสับสนและส าคัญผิดในหน้าที่ของนายจ้างหรือ

ลูกจ้างซ่ึงส่วนมากไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงมีหน้าที่ต้องสมทบเงินเข้าสู่กองทุน

ประกันสังคม หรือจะเป็นช่องให้เกิดการหลบเล่ียงของนายจ้างโดยการตีความว่าการจะเป็น

ผู้ประกันตนน้ันต้องเป็นลูกจ้างเท่าน้ัน ไม่รวมถึงลูกจ้างที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น อันเป็นปัญหาข้อ
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โต้แย้งในค านิยามศัพท์ เน่ืองมาจากกฎหมายบางฉบับหรือนายจ้างบางรายไม่เรียกช่ือบุคคลที่

ท  างานในสถานประกอบการน้ันว่าลูกจ้าง ซ่ึงจะท าให้ลูกจ้างบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครอง 

อกีทั้งยังไม่ครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมดได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ที่ก  าหนดไว้ในหลักการในการ

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตราดังกล่าว 

 2) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกนัตน ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็นประเดน็ดังน้ี 

  2.1 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจ้างผู้ประกนัตนในกรณีสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน (Family Benefit) จากการศึกษา 

พบว่า กฎหมายประกันสังคมฉบับของไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประเทศไทยน้ันยังไม่คุ้มครองไปยังการสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน ท าให้ลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนและครอบครัวไม่ได้รับความคุ้มครองทุกความเสี่ยงภัยอย่างครบถ้วน จึงไม่สอดคล้อง

กับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนของ

ข้าราชการซ่ึงถือเป็นลูกจ้างภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 พบว่า ยังมีปัญหาความเหล่ือมล ้าในการได้รับความคุ้มครองสิทธิ ในบริการทาง

การแพทย์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเมื่อเปรียบเทยีบกับสิทธิของลูกจ้าง

ภาครัฐ ยังคงมีปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างลูกจ้างทั้งสองระบบน้ี เน่ืองจากยังไม่คุ้มครองไป

ถึงครอบครัวของผู้ประกันตนคือบุตรตามกฎหมาย คู่สมรส และบิดามารดาของผู้ประกันตนให้

ได้รับสทิธใินการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 

  2.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ในเงินสงเคราะห์

บุตร จากการที่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย พบว่า อัตราการเกิดบุตรของหญิงไทยมีแนวโน้มลดลง

ทุกๆ ปี จึงมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับที่  4 ได้มีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในเงิน

สงเคราะห์บุตร เป็น 3 คน แต่ทั้งน้ีกยั็งมีปัญหาในอัตราเงินสงเคราะห์ที่ก  าหนดไว้เป็นอัตรา

ตายตัว โดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน

กรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดไว้เพียง 400 บาท ต่อคนต่อเดือน ถึง

อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงอาจไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพ การศึกษาหรือสุขภาวะที่ดีได้ 

โดยเฉพาะการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอ่อนเพ่ือให้เป็นก าลังบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน

อนาคต เน่ืองจากปัจจัยในการด ารงชีพน้ันปรับราคาสงูขึ้นอยู่ตลอด 

  2.3 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจ้างผู้ประกันตน ในกรณีขาดผู้อุปการะอันเกิดจากความตายของผู้ประกันตน (Survivors 

Benefit) จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามกฎหมายประกันสังคมของไทยน้ันให้ผู้อยู่ในอุปการะ

ซ่ึงเป็นทายาทได้รับสทิธปิระโยชน์ในลักษณะเป็นเงินบ าเหนจ็ซ่ึงเป็นเงินก้อนจ่ายเพียงคร้ังเดียว จึง

มีขอบเขตในการให้สทิธปิระโยชน์ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 

ที่ได้ก าหนดมาตฐานข้ันต ่าเอาไว้ เป็นการให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ขาดอุปการะเป็นรายเดือน
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สอดคล้องกับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับหรือจะได้รับจากบ านาญชราภาพ ประกอบกับเม่ือ

เปรียบเทียบกับการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวีเดน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซ่ึงเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ก าหนด

ขอบเขตความคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนไปถึงยังผู้ขาดไร้อุปการะอันเน่ืองมาจากความตายของ

ผู้ประกนัตนไว้เช่นเดียวกนั 

 3.1 กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน 

ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็น

ประเดน็ดังน้ี 

  3.1 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิในค่าใช้จ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการ

ทางการแพทย์ เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 63 ซ่ึงก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นเงินค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น

ให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ แต่

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า กฎหมายประกันสังคมฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้น าเอาหลักระบบ

ชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ใน

การชดเชยความเสยีหายที่เกดิข้ึน จึงจ าเป็นต้องให้มีการพิสูจน์ความผิดจนเสรจ็สิ้นเสียก่อน ถึงจะ

ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน ท าให้เกิดปัญหาในความล่าช้าของการเยียวยาความ

เสยีหายแก่ผู้ประกนัตนจากกรณีที่เกดิข้ึนน้ันและไม่เป็นแนวทางเช่นเดียวกับกฎหมายหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 ทีใช้หลักการดังกล่าวในการเยียวยาผู้เสียหายจากบริการทาง

การแพทย์  

  3.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การบริการทางการแพทย์ของระบบ

ประกันสังคมยังมีปัญหาในเร่ืองของการรักษาในสถานพยาบาลจะขอเข้ารับบริการได้เพียงแต่

เฉพาะสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (มีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ปีละ 1 คร้ัง 

เว้นแต่กรณีทุพพลภาพเปล่ียนได้ทุก 1 เดือน) โดยจะเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้เฉพาะ

สถานพยาบาลที่ส านักงานก าหนดให้ส าหรับผู้ประกันตนเท่าน้ัน อีกทั้งการบริการทางการแพทย์

บางโรคยังไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของประกันสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาในการจ่ายยาซ่ึง

ผู้ประกันตนมีสิทธิตามระบบบัญชียาหลักแห่งชาติเท่าน้ัน ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ระหว่างสิทธิ

ตามระบบการประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เท่า

เทียมกันในสองระบบน้ีในการเลือกเข้ารับการบริการทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ประกอบกับ 

ตามกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 10 หากผู้ประกันตนเลือกใช้ระบบหลักประกัน

สุขภาพจะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์หากกฎหมายประกันสังคมได้คุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ในกรณีใดไว้แล้ว อันไม่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการรับ
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บริการเกี่ยวกับสาธารณะสุข และสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ควรจะ

ได้รับสทิธใินสวัสดิการของรัฐอย่างเทา่เทยีมในสิทธขิั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

  3.3 ) ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ตามกฎหมาย

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขลดระยะเวลาในการเกิดสิทธิของผู้ประกันตน 

เหลือ 5 เดือน และมีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการลาคลอดบุตรได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง แต่จาก

การศึกษาของผู้วิจัยพบว่า สาธารณรัฐอิตาลี ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์ใน

การคลอดบุตร และบิดาของบุตรมีสิทธิหยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตรซ่ึงประเทศไทยไม่ได้ให้สิทธิใน

ส่วนน้ีไว้ ประกอบกับ ภาวะการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดต ่าอย่างรวดเร็ว โดยลดลงร้อยละ 

30 จากอดีต ท าให้เห็นว่าการได้รับสิทธิประโยชน์กรณี น้ี ยังมีปัญหาในเร่ืองของการก าหนด

ระยะเวลาในการเกิดสิทธิที่มีความไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของไทยในปัจจุบันที่ต้องการให้มี

บุตรเพ่ิมมากขึ้น 

  3.4 ) ปัญหาเกี่ยวกบัการได้รับสทิธปิระโยชน์กรณีเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์

ในบ าเหนจ็ชราภาพจากความตายของผู้ประกันตน จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามมาตรา 77 

วรรคสอง (1) น้ันตัดสทิธบุิตรบุญธรรมไม่ได้ให้ได้รับสทิธปิระโยชน์ในบ าเหนจ็ชราภาพมีความไม่

เป็นธรรมแก่บุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนถึงแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้ระบุผู้มีสิทธิรับผลแห่ง

การประกันได้ตามกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติจริงแล้ว

ผู้ประกันตนส่วนมาเป็นแรงงานที่น้อยคนจะทราบแล้วเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมาย และ

ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 

ก าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สืบสันดาน

เช่นเดียวกับบุตรของผู้รับบุตรบุญธรรม การตัดสิทธิบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนดังกล่าวจึงไม่

เป็นธรรม และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ก  าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมี

สทิธไิด้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สบืสนัดาน 

 3.5 ) ปัญหาเกี่ยวกบัการได้รับสทิธปิระโยชน์ในเงินบ านาญชราภาพ เน่ืองจากการเข้า

สู่สงัคมของผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่าประเทศไทยเองกเ็ป็น

หน่ึงในน้ันที่ก  าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซ่ึงจะมีปัญหา

และผลกระทบต่อความม่ันคงของกองทุนประกนัสงัคมที่อาจจะต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชรา

ภาพเป็นจ านวนที่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับจากเงินสมทบ อันเน่ืองมาจากการก าหนดตามมาตรา 77 

ทวิ ให้การได้รับสิทธิในกรณีชราภาพให้ได้รับสิทธิตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสภาพ

ของสังคมปัจจุบันที่มนุษย์มีอายุยืนยาวมากข้ึนจากเทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ในทางกลับกัน

อัตราเกิดกลับลดลงอย่างมาก ซ่ึงจากสถิติแล้วประชากรปัจจุบันจะมีอายุ เฉล่ียสูงถึง 70 ปี 

ประกอบกับ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก าหนดสิทธิที่จะ

ได้รับบ านาญชราภาพ โดยเฉล่ียคือเร่ิมต้นที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ไว้เป็นแนวเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้เกิด

เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพและความม่ันคงของกองทุนประกนัสงัคมในอนาคตได้ 
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 4 ) ปัญหาเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสมทบ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกองทุน

ประกันสังคมของไทยมีอัตราส่วนเงินส ารอง (Reserve Ratio) ใน 4 กรณี คือ กรณีประสบ

อันตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ซ่ึงถือเป็นสิทธิประโยชน์

ระยะสั้นมีอัตราส่วนเงินส ารองลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกับอัตราเงินส ารองในปี พ.ศ. 2553 อัน

เน่ืองมาจากการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบในสองส่วนคือ ในส่วนที่นายจ้างจัดให้มีสวัสดิการที่

ดีกว่าการประกันสังคม และส่วนของนายจ้างและลูกจ้างที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการปรับอัตรา

ค่าจ้างขั้นต ่ า แต่ทั้ งน้ีในส่วนที่ส าคัญและเป็นปัญหาคือ การก าหนดอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มีการก าหนดให้ใช้และไม่ได้มีการทบทวนแก้ไขมาเป็น

เวลานานกว่า 25 ปี ท าให้มีความล้าสมัย และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ก าหนด

ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ไม่เกินเดือนละหน่ึงหมื่นห้าพันบาท 

อันเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการเฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสุข ประกอบกับจากการศึกษาหลัก

กฎหมายต่างประเทศของผู้วิจัย พบว่า ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ น้ันก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบมากกว่าลูกจ้างเฉล่ียกว่า 2 เท่าของที่ลูกจ้าง

ต้องจ่ายไว้เป็นแนวเดียวกันส าหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ระยะสั้น เพ่ือให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับ

หลักประกันความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงท าให้กองทุนมีเสถียรภาพและมีความม่ันคง

ต่อไป 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการได้รับสทิธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วน้ัน  ผู้เขียน

จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 1 ) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” จากเดิมก าหนดไว้ว่า “ผู้ซ่ึงท างาน

ให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” เป็น “ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ือ

อย่างไร” เพ่ือให้ค านิยามศัพท์มีความหมายกว้างขวางขึ้ น และไม่เกิดปัญหาความสับสนในทาง

ปฏิบัติ ส่วนขอบเขตของการจ ากัดการเป็นลูกจ้างตามนิยามน้ีจะถูกจ ากัดภายใต้มาตรา  4 

ประกอบกับมาตรา 4 (6) ซ่ึงให้อ านาจออกข้อก าหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา อันจะเป็นการแก้ไข

ได้ง่ายกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เม่ือมีปัญหาว่าลูกจ้างประเภทใดเข้าข่ายที่ไม่ถือว่าเป็น

ลูกจ้างตามกฎหมายน้ี หรือหากจะมีการแก้ไขในอนาคตเพ่ือขยายความคุ้มครองออกไปยังแรงงาน

ประเภทอื่นกจ็ะสามารถท าการแก้ไขไม่ยากโดยการแก้ไขข้อยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาในเร่ือง

การก าหนดสถานะของลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

พ.ศ. 2545 

 2 ) ควรมีการขยายสทิธปิระโยชน์ให้ครอบคลุมเช่นเดียวกับอนุสัญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 102 โดยให้ได้รับสทิธปิระโยชน์ ดังน้ี 
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 2.1 ) ในเร่ืองสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน ควรมีการ

ขยายสทิธใิห้ลูกจ้างผู้ประกนัตนได้รับสทิธปิระโยชน์ในการสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่

สมรสตามกฎหมาย และบิดามารดาของผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองบริการทางการแพทย์

ตามกฎหมายใด ให้ได้รับสทิธทิางการแพทย์บางส่วน เช่นเดียวกบัสทิธขิองผู้ประกันตน อันจะเป็น

การสอดคล้องกบักองทุนของลูกจ้างภาครัฐและข้าราชการ ที่คุ้มครองครอบครัวของผู้มีสิทธิไว้เป้น

แนวเดียวกนั และจะลดความเหล่ือมล า้ของสทิธิของบุคคลระหว่างทั้งสองกองทุน 

 ประกอบกับ ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซ่ึง

ก าหนดสิทธิประโยชน์ในเงินสงเคราะห์บุตรเป็นอัตราตายตัว เป็น อัตราร้อยละ 10 ของอัตรา

ค่าจ้างโดยเฉล่ียข้ันต ่าต่อเดือนแทน คือเฉล่ียเดือนละ 900 บาทต่อคนต่อเดือนเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัค่าครองชีพที่สงูข้ึนอย่างมากในปัจจุบัน 

 2.2 ) ในเร่ืองสิทธิประโยชน์กรณีการขาดผู้อุปการะ อันเน่ืองมาจากความตายของ

ผู้ประกันตนควรมีการขยายให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์น้ี โดยแก้ไขหมวด 5 ของ

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 4) พ.ศ. 2558 จากที่ก  าหนดไว้

ให้จ่ายสทิธปิระโยชน์เป็นบ าเหนจ็ อนัเป็นเงินก้อนคร้ังเดียวแก่ทายาท เป็น การจ่ายสิทธิประโยชน์

ในอัตราที่สอดคล้องกับเงินบ านาญชราภาพที่ ผู้ประกันตนได้รับ แก่คู่สมรสและบุตรของ

ผู้ประกนัตนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ 

 4 ) ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 4) พ.ศ. 2558 น าเอาหลัก หลักระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่

ต้องพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ในการชดเชยความเสียหายจาก

การรับบริการทางการแพทย์ 

 5 ) ในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ประกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมซ่ึงมีความไม่เท่า

เทยีมกบัสทิธติามหลักพระราชบัญญัติหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในเร่ืองการเข้ารับ

บริการทางการแพทย์ ควรแก้ไขให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการในสถานบริการใดขึ้ น

ทะเบียนกบั ส านักงานประกนัสงัคมกไ็ด้ และหากอาการแรกรับของผู้มีสทิธเิข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติ

ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จะเข้ารับบริการในสถานบริการใดที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับ ส านักงาน

ประกันสังคม กจ็ะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน และหากแพทย์มีความเหน็ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานอก

บัญชียาหลักแห่งชาติกส็ามารถใช้ได้ อันจะท าให้การคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และจะลดความเหล่ือมล า้ในสทิธบิางประการกบักองทุนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

 6 ) เพ่ือให้การคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควรมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 62 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน และการรับบริการทางการแพทย์มีสิทธิ

ทนัทเีมื่อเข้าเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายน้ี และสมควรที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 64 วรรค 
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3 โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุด

งานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ในวันแรกถึงวันที่ 

5 ของการเจบ็ป่วย เพ่ือเป็นการเยียวยาลูกจ้างในเบ้ืองต้นก่อน ในฐานะที่ลูกจ้างอยู่ในฐานะเป็นผู้

เสี่ยงภัยท างานให้นายจ้าง และหลังจากน้ันถึงจะเป็นการเร่ิมเบิกจากประกันสังคม อันจะเป็นการ

สอดคล้องกับหลักการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐอิตาลี ที่ก  าหนดไว้

เป็นแนวเดียวกนั รวมถึงจะสอดคล้องกบัหลักของการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสขุ 

 7 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 65 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยามีสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

ผู้ประกันตนตามกฎหมายน้ี เพ่ือให้ สอดคล้องกับภาวการณ์เจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดต ่า

อย่างรวดเรว็ และสอดคล้องกบัสาธารณรัฐอติาลี ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์

ในการคลอดบุตร และควรให้บิดาของบุตรมีสทิธหิยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตรได้เพ่ือลดภาระของหญิง

ซ่ึงต้องดูแลบุตรเพียงคนเดียว ในช่วงก่อนบุตรอายุ 3 ปี ซ่ึงจะสอดคล้องกับหลักการประกันสังคม

ของสาธารณรัฐอติาลี 

 8 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกนัสังคม มาตรา 77 วรรคสอง (1) ให้บุตรบุญธรรม

ได้สิทธิเช่นเดียวกับบุตรตามกฎหมายของผู้ประกันตน โดยมีเหตุผลว่า การก าหนดข้อยกเว้นน้ัน

ไม่เป็นธรรมแก่บุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน ซ่ึงไม่สอดคล้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1627 ก าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตร

ผู้สบืสนัดาน 

 9 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 77 ทวิ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

เงินบ านาญชราภาพต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพ่ือให้ระยะเวลาการเกิด

สิทธิในสิทธิการได้รับบ านาญชราภาพให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ก  าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ (Aged Society) และลดภาระของกองทุนโดยการชะลอการจ่ายเพ่ือให้กองทุน

ประกันสังคมมีเสถียรภาพและสามารถด าเนินการได้ต่อไปในอนาคต และจะสอกคล้องกับ 

ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอติาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ที่ก  าหนดไว้เป็นแนวเดียวกนั 

 10 ) แก้ไขเพ่ิมเติม อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ก าหนดให้อัตราเงินสมทบของนายจ้างและรัฐบาล ส าหรับเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี

ประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นร้อยละ 3 

เน่ืองจากลูกจ้างเป็นผู้ที่ท  างานเสี่ยงภัยแทนตัวนายจ้างเพ่ือให้นายจ้างได้รับประโยชน์ และจะ

สอดคล้องกับราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ก  าหนดไว้ใน

อตัราที่ใกล้เคียง 

 11 ) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ไม่มีการก าหนดอัตราข้ันสูงของค่าจ้างที่ใช้เป็น

ฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกนัตน โดยตัดข้อก าหนด “ไม่เกินเดือนละหน่ึงหมื่นห้าพัน
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บาท” ออกไป อนัจะท าให้คนที่มีรายได้สูงช่วยเหลือผู้ที่รายได้ต ่ากว่า ซ่ึงจะสอดคล้องกับหลักการ

เฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสขุอย่างแท้จริง 
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขดัต่อหลักนิติรัฐ: 

ศึกษากรณกีารจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญ 

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

 

ฉวีวรรณ  บุญญานนัท
1
 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจันทร์
2
 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ 

การบังคับใช้ประมวลรัษฎากรในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐ หลักความเสมอภาค หลักเกณฑ์การตรากฎ 

หลักการคลังมหาชน และหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การบังคับใช้กฎหมายในการจัดเกบ็ภาษีจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลของ

ต่างประเทศและของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากกฎหมายในประเทศไทย 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ  

กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เพ่ือศึกษา 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาอนัเกดิจากกฎหมายของประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากร 

ที่ ขัดต่อหลักนิติรัฐ กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล ดังน้ี 1) ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ ้าซ้อนในกระบวนการ

จัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 2) ปัญหาทางกฎหมายและทาง

ทฤษฎีเกี่ยวกบัการก าหนดสทิธใินการลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลัก

ความเสมอภาค และ 3) ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับ

ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้การจัดเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและ 

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิดความซ ้าซ้อน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

การให้สทิธลิดหย่อนภาษีเกิดความซ า้ซ้อนและไม่เสมอภาคกัน จึงส่งผลท าให้เพ่ิมความเหล่ือมล า้

ด้านรายได้และเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนไม่เป็นการอ านวยรายได้ให้กับรัฐ

เท่าที่ควร และท้ายที่สุดหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการบังคับจัดเก็บภาษีมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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และมีเน้ือหาไม่ชัดเจนแน่นอน ซ่ึงจะกระทบสิทธิในการประกอบการและกระทบสิทธิในการใช้

ทรัพย์สนิของประชาชน 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรให้น าแนวคิด ทฤษฎี ของกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักนิติรัฐ  

หลักความเสมอภาค หลักการตรากฎ หลักการคลังมหาชนและหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี  

และหลักการตามกฎหมายของญ่ี ปุ่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา มาปรับใช้ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 56 วรรคสอง ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้การจัดเกบ็ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ซ า้ซ้อน และยกเลิกประมวลรัษฎากรมาตรา 

47 (6) ที่เกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล อันจะ

ส่งผลดีท าให้การลดหย่อนภาษีไม่ซ ้าซ้อนและมีความเสมอภาค และแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากรโดยเพ่ิมบทบัญญัติให้อธิบดีมีอ านาจในการออกกฎ และให้น าหลั กเกณฑ์ตาม

หนังสือเวียนไปออกเป็นกฎ ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้กฎหมายมีความชัดเจน ประชาชนสามารถทราบ

หลักเกณฑไ์ด้ล่วงหน้า และท้ายที่สุดการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรกจ็ะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสทิธผิลเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนและรัฐ 

 

1. บทน า 

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบปัญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อ

หลักนิติรัฐ กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

ซ่ึงในปัจจุบันมีการตรากฎหมายให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินส่วนแบ่งก าไรหรือ  

ส่วนแบ่งเงินได้ไปให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ในประเดน็ดังต่อไปนี้  

 1.1 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองด้วยในอดีตการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ที่เกิดจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จัดเกบ็จากหน่วยภาษีห้างหุ้นส่วน

สามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินส่วนแบ่งของก าไรจาก 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้จัดเกบ็

ภาษีเงินส่วนแบ่งของก าไรดังกล่าว ท าให้เงินได้แหล่งเดียวกันต้องเสียภาษีที่ซ า้ซ้อนถึงสองคร้ัง  

ส่งผลท าให้สร้างภาระเกินความจ าเป็นกับประชาชน อันเป็นการกระทบสิทธิของประชาชน  

และก่อให้เกดิความเหล่ือมล า้ด้านรายได้และส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมของประชาชน 

  1.2 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค เน่ืองจากค่าลดหย่อนส่วนบุคคล

กรณีบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมีความไม่เหมาะสม  

จึงท าให้เกดิปัญหา ดังน้ี 
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  1.2.1 ปัญหาการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีซ ้าซ้อนแก่ประชาชนที่ประกอบการ 

ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองด้วยการลดหย่อนภาษีเป็น

ข้อยกเว้นที่รัฐต้องก าหนดให้มีน้อยที่สดุเพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีทั่วถึงเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค 

แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับการลดหย่อนภาษี และเมื่อแบ่งก าไรให้

ผู้เป็นหุ้นส่วนไปเสยีภาษีกจ็ะได้รับการลดหย่อนภาษีอกีคร้ัง ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับการลดหย่อนภาษี

ถึงสองคร้ัง จึงเป็นการลดหย่อนภาษีที่ซ า้ซ้อน ส่งผลเสียท าให้เกิดความไม่เท่าเทยีมกับบุคคลอื่น 

ที่ไม่มีรายได้ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ท าให้รายได้จากภาษี

ของรัฐขาดหายไปเพราะการให้สทิธลิดหย่อนภาษีมากเกนิไปท าให้ประชาชนเสยีภาษีน้อยลง 

  1.2.2 ปัญหาการให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีที่ไม่เสมอภาคแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน กรณีจ านวนหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อสิทธิลดหย่อนภาษี 

เน่ืองจากกฎหมายให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลตาม

จ านวนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลคนละสามหมื่ นบาท 

แต่รวมกันต้องไม่เกินหกหมื่นบาท ส่งผลท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

ที่มีจ านวนหุ้นส่วนมากกว่าสองคนไม่ได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทยีมกับห้างหุ้นส่วนสามัญและ

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนเพียงสองคน และกระทบสิทธิของประชาชน เพราะ

ได้รับสทิธหัิกค่าลดหย่อนน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ทั้งยังกระทบต่อรายได้และเศรษฐกจิของประเทศ 

  1.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

เน่ืองจากกรมสรรพากรออกค าสั่งในรูปแบบของหนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ โดยไม่มี

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตราใดให้อ านาจไว้ จึงเป็นการออกกฎที่ไม่ถูกต้องไม่มีสถานะ

เป็นกฎหมาย และเน้ือหาในหนังสือเวียนไม่ชัดเจนแน่นอนอาจท าให้ประชาชนไม่เข้าใจปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องท าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายได้ โดยเน้ือหาหนังสือเวียนก าหนดนิยามค าว่า  

“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และยกตัวอย่างห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไว้เพียง 

ไม่กี่ประเภท ท าให้เจ้าพนักงานต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการพิจารณา หากใช้ดุลพินิจผิดพลาด 

กจ็ะส่งผลเสยีกระทบต่อสทิธใินการประกอบการและการใช้ทรัพย์สนิของประชาชน 
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2. หลกัการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีจากหา้ง

หุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคลทีม่ิใช่นติิบุคคล 

   2.1 หลักการคลังมหาชน 

 การคลัง หมายถึง การเงินของรัฐหรือเงินของประเทศหรือเงินสาธารณะรวมถึงการรับ

จ่ายเงินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในทางสาธารณะ การคลังมหาชน จึงเป็นวิธีการที่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างการให้ได้มาซ่ึงรายได้ของรัฐเพ่ือให้เพียงพอกบัรายจ่ายของประเทศ โดยรัฐจะน ารายได้มา

เพ่ือใช้ในภารกิจของรัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน (อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, 

2557: 22-23) อย่างไรกด็ี เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมกต้็องมีผลประโยชน์ทางสังคม

ร่วมกันและก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมที่ต้องเสียสละ

ผลประโยชน์ส่วนตัวบางส่วนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (อรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป, 

2557: 27) ดังน้ัน รัฐจึงต้องเข้ามาก ากับดูแลโดยรัฐจะใช้นโยบายการคลัง นโยบายภาษี และ

นโยบายด้านรายจ่ายของรัฐในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 

2555: 4-5) โดยที่ภาษีอากรเป็นรายได้สาธารณะของรัฐที่เป็นเคร่ืองมือทางการคลัง 

  2.2 วัตถุประสงค์และหลักการจัดเกบ็ภาษีอากร 

 วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีอากรแบ่งเป็น 4 ประการ อันได้แก่ หารายได้เพ่ือใช้

จ่ายสาธารณะ เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าด้านรายได้ เพ่ือสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

และเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีอากรบรรลุตาม

วัตถุประสงค์หลักและเป้าหมาย รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายและออกกฎหมายภาษี 

รวมทั้งด าเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีให้เกิดเป็นระบบหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ ดี  

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555: 6) ด้วยหลักความเป็นธรรมเพ่ือยับย้ังการหลบหลีกและหนีภาษี 

หลักความแน่นอนเพ่ือให้ประชาชนทราบและไม่ได้รับความเสียหาย หลักความสะดวก หลักความ

ประหยัดเพ่ือมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ  

หลักความสามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ หลักความยืดหยุ่น หลักอ านวยรายได้ เพ่ือให้รัฐ

สามารถจัดเกบ็ภาษีได้เพียงพอต่อรายจ่ายสาธารณะ 

  2.3 หลักนิติรัฐ 

 นิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย โดยยอมให้การรับรอง คุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ และบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันภายใต้

กฎหมาย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555: 144) หลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดเกบ็ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ได้แก่ หลักการแบ่งแยก

อ านาจ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของ 

ฝ่ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมายที่ดี 
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 หลักกฎหมายที่ดีภายใต้หลักนิติรัฐเป็นหลักการปกครองโดยกฎหมายเพ่ือก่อให้เกิด

ความเป็นธรรม โดยเป็นธรรมต่อทั้งเอกชนแต่ละคนอันเป็นสมาชิกของรัฐ และเป็นธรรม  

ต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงรัฐมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองทั้งประโยชน์เอกชน 

และประโยชน์มหาชน และในกรณีที่ประโยชน์ทั้งสองขัดกันกต้็องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพที่เป็น

ธรรม โดยหลักกฎหมายที่ดีภายใต้หลักนิติรัฐน้ัน จะต้องมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก 

กฎหมายที่ดีต้องมีลักษณะทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ประการที่สอง กฎหมายที่ดีต้องมีความแน่นอนชัดเจน เพ่ือจะได้

เป็นหลักประกนัแก่ความม่ันคงในนิติฐานะของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจของรัฐ 

ประการที่สาม กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง ถือว่าเป็นหลักส าคัญประการหน่ึงที่รัฐ

จะต้องเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก่อนที่จะน าไปใช้บังคับแก่ประชาชน ประการที่สี่  กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักแห่ง

ความได้สัดส่วน รัฐจะต้องเคารพและปฏบัิติตามหลักการน้ี จะกระท าการอันใดที่ขัดหรือแย้งต่อ

หลักการน้ีไม่ได้ เป็นการจ ากัดการใช้อ านาจรัฐไม่ให้กระท าตามอ าเภอใจ ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น

หรือหลักมิให้กระท าเกินกว่าเหตุ ประการที่ห้า กฎหมายที่ดีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสารัตถะ

ของสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือเป็นการให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าฝ่ายนิติบัญญัติ

ไม่อาจตรากฎหมายให้กระทบกระเทอืนต่อแก่นหรือสาระส าคัญของสทิธิและเสรีภาพได้ 

  2.4 หลักความเสมอภาค 

 หลักความเสมอภาคเป็นหลักการ พ้ืนฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  

เพราะความเสมอภาคสามารถท าให้การใช้เสรีภาพของมนุษย์เป็นไปอย่างทั่วถึง ความเสมอภาค

น้ันเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท าให้เสรีภาพของมนุษย์เกิดขึ้ นอย่างแท้จริง

น่ันเอง เพราะเป็นหลักที่ห้ามรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ าเภอใจ และใช้ตรวจสอบการกระท า

ทั้งหลายของรัฐในการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การกระท าของฝ่ายปกครอง หรือการ

พิจารณาคดีของศาล (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 127-128) ซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้รับ

การปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่รัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ

อย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน หากมีการปฏบัิติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญแตกต่างกันกด็ี 

การปฏบัิติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันกดี็ ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค 

(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543: 94-95) 

  2.5 หลักการตรากฎ 

 กฎ หมายถึง บรรทัดฐานต่าง ๆ ในทางกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติข้ึนในลักษณะ 

ที่เป็นนามธรรมและใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยองค์กรของรัฐที่ใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นอ านาจ

บริหาร เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการปกครองของรัฐ แต่ไม่รวมถึงการตราพระราช

ก าหนด กฎที่เป็นกฎหมายบริหารบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
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ระเบียบอธิบดี ฯลฯ หรือเรียกว่า กฎหมายล าดับรอง และกฎหมายองค์การบัญญัติ เช่น เทศ

บัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบังคับสภาทนายความ เป็นต้น กฎเป็นกฎหมายที่บัญญัติ

โดยอาศัยอ านาจทางบริหารประเภทที่เป็นอ านาจปกครองโดยบรรดาองค์กรฝ่ายปกครอง  

(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554: 269) ทั้งน้ี การออกกฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครองน้ันเน่ืองจาก 

ภาระของรัฐสภาที่มีเป็นจ านวนมาก ปัญหาทางเทคนิคเฉพาะด้านสูงเกินกว่านักกฎหมายทั่วไป 

จะเข้าใจได้ ความยืดหยุ่นของกฎหมายที่ไม่อาจผันแปรได้ตามสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปใน

สงัคม การด าเนินการในภาวะรีบด่วน ซ่ึงการออกกฎหมายไม่อาจทนัการได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 

2540: 122-124) 

 

3. กฎหมายเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีเงินไดข้องหา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคล 

ทีม่ิใช่นติิบุคคลของต่างประเทศและประเทศไทย 

  3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลของต่างประเทศ 

  3.1.1 ญ่ีปุ่น 

 ญ่ีปุ่นไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน และกฎหมายภาษีมิได้ก าหนดนิยาม

ห้างหุ้นส่วนไว้ องค์กรในญ่ีปุ่นที่คล้ายกับห้างหุ้นส่วนมากที่สุด ได้แก่ นินิ คูมิเออิ (Nini Kumiai 

หรือ N.K.) และโทคุเมอิ คูมิเออิ (Nini Kumiai หรือ N.K.) ซ่ึงเงินได้จากองค์กรดังกล่าวจะ

ส่งผ่านไปยังหุ้นส่วนแบบโปร่งใส หุ้นส่วนจะน าส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา โดยมีสทิธหัิกลดหย่อนได้ตามกฎหมาย แต่ห้างหุ้นส่วนไม่มีสิทธิหักลดหย่อน นอกจากน้ี 

รัฐธรรมนูญญ่ีปุ่นก าหนดว่าการจัดเกบ็ภาษีจะกระท าได้โดยกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

เท่าน้ัน ค าสั่งหรือค าช้ีแจงที่ไม่ได้ผ่านฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับจัดเกบ็ภาษี  

ซ่ึงเน้ือหาในค าสั่งหรือค าช้ีแจงมีการตีความกฎหมายที่อาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ท  าให้ขาด

ความชัดเจนและหลายมาตรฐาน จึงมีการเสนอว่าค าสั่งหรือค าช้ีแจงที่อาจกระทบสิทธิประชาชน 

ควรเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ เพ่ือให้เกดิความแน่นอนในการบังคับใช้และความเสมอภาค 

 3.1.2 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 ในอดีต การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนมิได้ก าหนดให้รายได้ของห้างหุ้นส่วนผ่านไปยัง

หุ้นส่วนทั้งหมดดังเช่นระบบส่งผ่าน (Pass-Through) หรือหลักความโปร่งใส (Transparency) 

ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้ห้างหุ้นส่วนเสียภาษี

แบบโปร่งใส (Transparent) หรือส่งผ่าน (Pass-Through) แทน แต่กยั็งมีข้อจ ากัดเพราะหน่วย

ภาษีแบบโปร่งใส (Transparent Entity) มีแค่ประเภทเดียว คือ การรวมกันของกลุ่มบุคคลที่มี

กรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินภายในครัวเรือน สาธารณรัฐฝร่ังเศสไม่นิยมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการทางปกครองและการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มีการใช้กฎระเบียบโดย 

น าค าพิพากษาศาลมาเป็นบรรทดัฐาน แต่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมีการใช้อ านาจปกครอง
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ของฝ่ายบริหารในลักษณะการน ากระบวนการทางปกครองหรือแนวปฏบัิติมาก าหนดเป็นกฎหมาย 

และเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ 

 3.1.3 สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีห้างหุ้นส่วนที่คล้ายห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล 

ของประเทศไทย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ตั้งขึ้นโดยท าสญัญาระหว่างบุคคล 2 บุคคล

ขึ้นไป เพ่ือแบ่งก าไรหรือขาดทุน โดยไม่เสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในอัตราก้าวหน้า แต่กม็ีกลไกการขจัดความซ า้ซ้อนไม่ให้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งในช้ัน

ของห้างหุ้นส่วนและหุ้นส่วนที่ได้รับแบ่งก าไร โดยห้างหุ้นส่วนมีสิทธิเลือกเสียในอัตราเหมาจาก

รายได้ ต่อมาเมื่อมีการแบ่งเงินได้ให้กับหุ้นส่วน เงินได้น้ันต้องเสียภาษีในอัตราเหมา โดยที่การ

เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอตัราก้าวหน้าขั้นสูงสุดมีอัตราที่สูงกว่าอัตราเหมาจ่าย ส าหรับการ

หักค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าลดหย่อนได้ แต่ไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนสามารถ 

หักลดหย่อนส่วนบุคคลได้ ส่วนกรณีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่น้ันก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ใช้ดุลพินิจตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบอ านาจและเป็นไปตามข้อจ ากดัของกฎหมายเทา่นั้น 

 3.1.4 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกาก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วน หมายความรวมถึง ซินดิเคท กลุ่มคน  

คณะบุคคล การร่วมทุน หรือองค์กรที่มิได้เป็นนิติบุคคล ที่ด าเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการ 

ด าเนินการทางการเงิน หรือการร่วมทุน ซ่ึงมิใช่นิติบุคคลที่เป็นบริษัท ทรัสต์ หรือกองมรดก แต่ไม่

นิยามคณะบุคคล แต่กพ็ออนุมานได้ว่าคณะบุคคลต้องเสียภาษีแบบห้างหุ้นส่วน โดยห้างหุ้นส่วน 

มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเพ่ือแสดงรายได้ ค่าลดหย่อน ก าไรและขาดทุน แต่ไม่ต้องเสีย

ภาษี เพราะก าไรหรือขาดทุนจะผ่านไปยังหุ้นส่วน ท าให้การเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนเกิดขึ้ นคร้ัง

เดียว คือในช้ันของผู้เป็นหุ้นส่วน ส าหรับค่าลดหย่อนส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่มีสิทธิน ามาใช้ได้ 

ส่วนการใช้ดุลพินิจน้ันกฎหมายให้อ านาจเลขาธิการสรรพากรใช้ดุลพินิจว่าองค์กรเป็นห้างหุ้นส่วน

หรือไม่ ส่วนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะหลีกเล่ียงการใช้ด้วยการออกระเบียบชัดเจน  

โดยเผยแพร่ร่างระเบียบให้ประชาชนวิจารณ์ เมื่อประชาชนเหน็ชอบแล้วจะเผยแพร่ในค าวินิจฉัย

กระทรวงการคลัง (Treasury Decision) ช่ัวคราว และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (Federal 

Register) อย่างถาวร 

 3.1.5 สหราชอาณาจักร 

 กฎหมายสหราชอาณาจักรได้ก าหนดนิยามหุ้นส่วน หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ด าเนินธุรกิจร่วมกันเพ่ือวัตถุประสงค์หาก าไร อาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือทรัสต์ โดยห้าง

หุ้นส่วนไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลเหมือนกับบริษัท การมีอยู่ขอ งห้างหุ้นส่วน 

ไม่สามารถแยกออกจากหุ้นส่วนได้ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนเป็นหน่วยภาษีที่โปร่งใสถูกส่งผ่านไปอยู่ 

ในช้ันของหุ้นส่วน โดยห้างหุ้นส่วนมีหน้าที่ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ  

แต่ค่าลดหย่อนไม่มีบทบัญญัติอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนหักได้ และหุ้นส่วนต้องน าก าไรที่ได้รับจาก

128



8 

ห้างหุ้นส่วนมาเสียภาษีในนามของตน ส าหรับการใช้ดุลพินิจจัดเก็บภาษีน้ันกรรมาธิการ

สรรพากรสหราชอาณาจักรอาจใช้ดุลพินิจจัดเกบ็ภาษีและบริหารจัดการระบบภาษีได้ตามกฎหมาย 

แต่กรรมาธิการฯ อาจใช้ดุลพินิจอันจ ากัดภายใต้ความรับผิดชอบของตน เมื่อมีการใช้ดุลพินิจ

กรรมาธิการฯ ต้องกระท าด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถจัดเกบ็ภาษีอากรเพ่ือประโยชน์สูงสุด  

ของหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี 

 3.1.6 แคนาดา 

 กฎหมายมิได้ก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วน แต่สรรพากรแคนาดาใช้ “เอกสารเผยแพร่

เกี่ยวกบัภาษีเงินได้” ระบุนิยามและเผยแพร่การตีความกฎหมาย ถึงแม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่มี

สถานะเป็นกฎหมาย แต่การเผยแพร่มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารได้ง่ายโดยเผยแพร่บน

เวบ็ไซต์ของสรรพากร และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเหน็ได้ โดยตีความว่า ห้างหุ้นส่วน 

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ประกอบกิจการหรือท าการค้าร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์

แบ่งก าไร ซ่ึงอาจเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทรัสต์ หรือห้างหุ้นส่วน

ด้วยกัน โดยอาจมีสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือไม่กไ็ด้ โดยห้างหุ้นส่วนไม่ถือเป็นนิติบุคคลแยก

ต่างหากจากหุ้นส่วนและไม่ต้องเสียภาษีในช้ันของห้างหุ้นส่วน รายได้และผลขาดทุนจะผ่านไปยัง

หุ้นส่วน กรณีการหักค่าลดหย่อนน้ันไม่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนสามารถหักได้ 

  3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลของประเทศไทย 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 บัญญัตินิยามห้างหุ้นส่วนว่า  

“อันสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ัน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้ นไปตกลงเข้ากัน

เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งก าไรอันพึงจะได้แก่กิจการที่ท  าน้ัน” ห้างหุ้นส่วนถ้า

ไม่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์กเ็ป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ส่วนคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคล ประมวลรัษฎากรก าหนดนิยามว่า หมายถึง “บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้ นไปซ่ึงได้ตกลง

กระท าการร่วมกนัอนัมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ” แม้ว่าคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่มีสถานภาพเป็น

บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ประมวลรัษฎากรกก็ าหนดให้คณะบุคคลที่มิใช่

นิติบุคคลเป็นหน่วยภาษี ส่วนการหักค่าลดหย่อนน้ันตามบทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวล

รัษฎากร หักลดหย่อนได้ตามจ านวนหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลมิใช่ 

นิติบุคคล คนละ 30,000 บาท แต่เมื่อรวมค่าลดหย่อนแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท และให้หัก

ค่าลดหย่อนได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีหน่ึงครบ 180 วัน 

 ในอดีตประมวลรัษฎากรยกเว้นเงินได้ที่เป็นเงินส่วนแบ่งก าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เน่ืองจากเงินได้ได้เสียภาษีในหน่วยภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไปแล้ว ดังน้ัน ก าไรที่น ามาแบ่งกันจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีก  

แต่ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ท าให้เงิน

ได้ประเภทเงินส่วนแบ่งก าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ผู้เป็นหุ้นส่วน
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ได้รับจากจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกต่อไป 

ท าให้เงินได้ดังกล่าวต้องเสยีภาษีถึง 2 คร้ัง นอกจากน้ี ยังมีหนังสือเวียนหรือแนวปฏบัิติที่เกี่ยวกับ

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไว้ด้วย 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชป้ระมวลรษัฎากรกรณี

การจดัเก็บภาษีของหา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคลทีม่ิใช่นติิบุคคล  

  4.1 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  จากการศึกษา พบว่า ก่อนตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) 

พุทธศักราช 2557 ให้ยกเลิกการยกเว้นจัดเกบ็ภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรของห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลน้ัน รัฐเกบ็ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

จากเงินได้สุทธิ เมื่อแบ่งเงินได้สุทธิดังกล่าวให้หุ้นส่วน เงินส่วนแบ่งน้ันรัฐได้ยกเว้นการเสียภาษี 

ตามบทบัญญัติมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อแก้ไขกฎหมายโดยให้ยกเลิกการยกเว้น

จัดเกบ็ภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรดังกล่าว ท าให้เงินได้แหล่งเดียวกนัเสยีภาษีซ า้ซ้อนถึงสองคร้ัง 

  ดังน้ัน การที่กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่มีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล

ที่มิใช่นิติบุคคลเสียภาษีถึงสองคร้ัง ส่งผลเสียท าให้สร้างภาระกับประชาชนเกินความจ าเป็น  

เป็นการตรากฎหมายที่ขัดต่อทฤษฎีหลักกฎหมายที่ดี ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพ่ิมความ 

เหล่ือมล า้ด้านรายได้ของประชาชนที่ขัดต่อหลักการคลังมหาชน และวิธีการจัดเกบ็ภาษีมิใช่เป็น

การสร้างภาระให้กับประชาชนน้อยที่สุด จึงขัดต่อทฤษฎีหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี และอาจ

น ามาซ่ึงความวุ่นวายขัดแย้งในสงัคมจนอาจก่อให้เกดิการหลีกเล่ียงภาษีในที่สุด 

  4.2 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค 

 4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิลดหย่อนภาษีซ า้ซ้อนแก่ประชาชนที่ประกอบการ 

ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

 จากการศึกษา พบว่า บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ห้าง

หุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลหักค่าลดหย่อนตามจ านวนหุ้นส่วนคนละ 

สามหมื่นบาทแต่รวมกันแล้วไม่เกินหกหมื่นบาท ส่วนบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิในการหัก 

ค่าลดหย่อนสามหมื่นบาทตามบทบัญญัติมาตรา 47 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ท าให้ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หักค่าลดหย่อนอย่างไม่เท่า

เทียมกัน เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนไปแล้ว 

ต่อมาเมื่อแบ่งก าไรให้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน หุ้นส่วนต้องน าเงินส่วนแบ่งก าไรไปเสียภาษีในนาม

ตนเอง ท าให้ได้ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนอีกคร้ังเมื่อได้ย่ืนเสียภาษีจากเงินส่วนแบ่งก าไรในนามของ

หุ้นส่วน เทา่กบัว่าบุคคลน้ันได้ใช้สทิธหัิกค่าลดหย่อนถึงสองคร้ังเป็นเงินหกหมื่นบาท  
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 ดังน้ัน การให้สิทธิลดหย่อนแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

และให้สทิธิลดหย่อนแก่บุคคล จึงขัดต่อหลักความเสมอภาคและหลักการคลังมหาชนด้านอ านวย

รายได้ ส่งผลเสยีท าให้ประชาชนที่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไรได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนมากกว่า

ที่ควรจะได้รับและท าให้รัฐจัดเกบ็ภาษีได้น้อยเกินควร และขัดต่อหลักการคลังมหาชนในด้านการ

ลดความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ เน่ืองจากบุคคลที่ไม่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไรไม่ได้รับความ

เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกับบุคคลที่มีเงินได้จากเงินส่วนแบ่งก าไร จึงเกิดความไม่เป็นธรรม 

ต่อสงัคม 

 4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ไม่เสมอภาคแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีหุ้นส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน 

 จากการศึกษา พบว่า บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดให้ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสามารถหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลได้ตาม

จ านวนของหุ้นส่วนที่มีอยู่ในห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยจ านวนเงินที่หัก

ลดหย่อนน้ันหักได้คนละสามหมื่นบาท บทบัญญัติดังกล่าวจ ากัดการหักลดหย่อน เพราะเมื่อหัก 

ค่าลดหย่อนตามจ านวนหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีสิทธิหักได้แล้วรวมกันจะต้องไม่เกินหกหมื่นบาท 

เท่ากับว่าหักค่าลดหย่อนได้เพียง 2 คน หากมีจ านวนของหุ้นส่วนเกินกว่า 2 คน กไ็ม่สามารถใช้

สิทธิหักค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนหุ้นส่วนที่มีอยู่จริง ท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล 

ที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วนเกินกว่า 2 คน ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเสียภาษีอย่าง

เทา่เทยีมกบัห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจ านวนหุ้นส่วน 2 คน 

 ดังน้ัน การให้สิทธิหักค่าลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ 

นิติบุคคลตามจ านวนของหุ้นส่วนคนละสามหมื่นบาทแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาท  

ท าให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลรายใดที่มีจ านวนผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่าสอง

คน ได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนเพียงสองคนเท่าน้ัน จึงขัดต่อหลักความเสมอภาค ส่งผลเสีย

ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคไม่เป็นธรรมกับห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มี

จ านวนผู้เป็นหุ้นส่วนมากกว่าสองคน และเพ่ิมความเหล่ือมล ้าทางด้านรายได้จึงขัดต่อทฤษฎี

หลักการคลังมหาชนในด้านการลดความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ 

  4.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

 จากการศึกษา พบว่า การออกหนังสือเวียน “ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558” 

มิได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรออกหนังสือเวียนให้เจ้า

พนักงานยึดถือปฏิบัติ เพ่ือตรวจและแนะน าประชาชนให้ถูกต้อง โดยเน้ือหาของหนังสือเวียน 

ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพียงก าหนดนิยามห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  

และยกตัวอย่างการประกอบการไม่กี่ประเภท และให้อ านาจเจ้าพนักงานแจ้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเปล่ียนช่ือหน่วยภาษีให้ถูกต้อง นอกจากน้ี กรมสรรพากรออก
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หนังสือช้ีแจงต่อประธานสมาคมธนาคารไทย เพ่ือให้เข้าใจหนังสือเวียนดังกล่าว และเพ่ือให้

สมาคมธนาคารไทยช้ีแจงต่อสมาชิกของสมาคมและลูกค้าของธนาคาร 

  ดังน้ัน หนังสือเวียนหรือหนังสือช้ีแจงที่มีเน้ือหาไม่ชัดเจน ซ่ึงมีผลต่อการใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าพนักงานอย่างมากท าให้กระทบสิทธิประชาชน และไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่ใช้บังคับ

กบัประชาชน ส่งผลให้ประชาชนไม่ทราบหลักเกณฑ์ล่วงหน้าที่ชัดเจนอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย

ได้ จึงขัดต่อหลักนิติรัฐตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย และออกโดยมิได้อาศัยอ านาจตาม

กฎหมายจึงขัดต่อหลักการตรากฎ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 จากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ  

กรณีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง

กฎหมาย และกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ดังต่อไปน้ี 

  5.1  ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีที่เกิดจากความซ า้ซ้อนในกระบวนการจัดเกบ็

ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  

ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกบัก าหนดเวลาย่ืนรายการเงินได้พึงประเมิน ดังน้ี 

  “มาตรา 56 ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

หรือเสมือนไร้ความสามารถ ย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษี 

ที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งข้อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อ 

เจ้าพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้าบุคคลน้ัน 

  (1)  ไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกนิ 30,000 บาท 

  (2)  ไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตาม

มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวเกนิ 50,000 บาท 

  (3)  มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท 

หรือ 

  (4)  มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา  

40 (1) ประเภทเดียวกนัเกนิ 100,000 บาท 

  การย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึง มิให้ใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วน

สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แต่ให้ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการมีหน้าที่ค านวณรายได้

รายจ่ายและแบ่งเงินก าไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือแบ่งเงินได้สุทธิให้แก่

บุคคลซ่ึงเข้าร่วมเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ตามแบบที่อธบิดีก าหนด” 
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  5.2  ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรที่ซ า้ซ้อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้ยกเลิก บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงให้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค

ในการเสียภาษี ท าให้สิทธิที่ได้รับจากการบรรเทาภาระภาษีมีความซ า้ซ้อนเกิดความไม่เป็นธรรม

กบับุคคลอื่นที่มิได้รับสทิธใินการหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายดังกล่าว และขัดต่อหลักการจัดเกบ็

ภาษี หากมีการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลดีท าให้เกิดความเสมอภาคต่อประชาชน 

และรัฐมีรายได้จากภาษีมากขึ้ น แต่อย่างไรกด็ี หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติมาตรา 56  

แห่งประมวลรัษฎากร ตามที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะข้างต้น จะท าให้ไม่มีผู้มีหน้าที่เสียภาษีในรูปแบบ

ดังกล่าวอีกต่อไป ซ่ึงจะส่งผลท าให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหรือการให้สิทธิลดหย่อนภาษี 

ที่ซ ้าซ้อนในกฎหมายปัจจุบัน ตามบทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็น

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

เป็นอนัถูกยกเลิกไปด้วย 

  5.3 ปัญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการน าหนังสือเวียนมาบังคับให้ 

เจ้าพนักงานปฏบัิติหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

  ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการน าหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในหนังสือเวียนไปตราเป็นกฎ เน่ืองจาก

หนังสือเวียนมีผลกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้ทรัพย์สินและการประกอบการ 

เม่ือหนังสือเวียนมิใช่กฎหมายหรือกฎกจ็ะไม่สามารถบังคับใช้กับประชาชนได้ การที่รัฐออก

กฎเกณฑ์ใดที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องตราเป็นกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน  

เพ่ือประชาชนจะคาดหมายได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างใด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความแน่นอนของ

กฎหมาย ทั้งน้ี การตรากฎที่กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนควรผ่านความเหน็ชอบจากประชาชน 

โดยอาจจัดเอกสารเผยแพร่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นก่อนตรากฎ แต่อย่างไรกด็ี 

ประมวลรัษฎากรมิได้ก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจในการออกกฎ ดังน้ัน จึงควรให้แก้ไขประมวล

รัษฎากรเพ่ิมบทบัญญัติให้อธิบดีมีอ านาจออกกฎเสียก่อน เพ่ือที่อธิบดีจะได้มีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑเ์พ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็ภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
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เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 
ชนกธิดา ศิริวตัร

* 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์

** 
 

บทคดัย่อ 
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ โดยในปี พ.ศ. 2522 ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก คร้ังที่ 32 ได้มีมติ

เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกน ามาตรการที่ เหมาะสมมาใช้ในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในประชากร และพัฒนาแผนงานโครงการด้านป้องกันที่เข้มแขง็ ซ่ึงรวมทั้งการให้

ข้อมูลความรู้ ตลอดจนการออกกฎหมายที่เหมาะสม มีประสทิธผิลในการสนับสนุนการด าเนินการ

ที่มีผลต่อการผลิตและการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้ึน โดยเป็นกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมสถานที่ขายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมวัน

และเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมอายุและอาการของผู้ซ้ือเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และมาตรการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ตลอดจนช่วยป้องกนัเดก็และเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีบัญญัติไว้ในมาตรา 32 เพียงมาตราเดียว แม้มีการตรากฎหมายล าดับ

รอง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบการ

โฆษณาหรือประชาสมัพันธเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เร่ือง รูปแบบของข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 แต่มาตรการ

ที่ก  าหนดข้ึนมาน้ันถูกน าไปใช้กบัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ซ่ึงผลจากการบังคับใช้

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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กฎหมายที่ผ่านมาพบว่า มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ก  าหนดข้ึนมีความไม่

ชัดเจน อกีทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังจะเหน็ได้จากการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ยังคงมีปรากฏตามสื่อต่าง ๆ การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ

แอบแฝง การให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ทางอ้อม ดังน้ัน ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ มีความชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงสอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 

บทน า 
 วัฒนธรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีควบคู่กับมนุษยชาติมาเป็นเวลาช้านาน     

ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด หรืออยู่ในสังคมใดกมั็กจะมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ ความคุ้นชินดังกล่าวท าให้เกิดความรู้สึกว่าการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ถือเป็นเร่ืองปกติ แม้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย        

ยาเสพติดให้โทษ แต่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กไ็ม่ใช่สินค้าธรรมดาเฉกเช่นสินค้าปกติทั่วไป ซ่ึงผล

จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย เช่น อุบัติเหตุ 

อาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกว่า 60 

โรค ได้แก่ กลุ่มโรคที่เกดิจากแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น โรคจิตจากสรุา โรคติดสรุา โรคตับแขง็จาก

สุรา เป็นต้น กลุ่มโรคที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร 

มะเรง็ตับ มะเรง็เต้านม เป็นต้น และกลุ่มผลกระทบต่อสขุภาพแบบฉับพลัน เช่น อุบัติเหตุ การฆ่า

ตัวตาย ความรุนแรงและการท าร้าย เป็นต้น 

 ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีแนวคิดใน

การก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมปัญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยเป็น

นโยบายเพ่ือควบคุมปัญหาในเบ้ืองต้นซ่ึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน ปี พ.ศ. 2544 

เร่ิมมีแนวคิดในการก าหนดนโยบายควบคุมปัญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือประโยชน์ด้าน

สขุภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม มีการออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ หลาย

มาตรการในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก่  

 (1) มาตรการควบคุมการโฆษณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 

เห็นชอบในการก าหนดห้ามมิให้มีการเผยแพร่สปอตโฆษณาเคร่ืองด่ืมที่ มี ส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์หรือสปอตโฆษณาของบริษัทผู้ผลิต ห้ามการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

รวมทั้งการแสดงเคร่ืองหมายการค้า ช่ือผลิตภัณฑ์ ช่ือบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนการกล่าวถึงผู้สนับสนุนรายการ และห้าม

แพร่ภาพโฆษณาทุกรูปแบบในรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศทางวิทยุและ
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โทรทัศน์ ในช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น. และให้โฆษณาได้เฉพาะภาพลักษณ์ของบริษัทหรือ

กจิการ โดยห้ามการโฆษณาในลักษณะชักชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์โดย

เดด็ขาด ในช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. และก าหนดให้การโฆษณาป้ายกลางแจ้งต้องระบุค า

เตือน   

 (2) มาตรการควบคุมการเข้าถึงและหาซ้ือ โดยมีการจ ากัดอายุผู้ซ้ือและดื่มสุราไม่ให้ต ่า

กว่า 18 ปีไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546  รวมถึงก าหนดห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและศาสนสถานตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 

 (3) มาตรการรณรงค์ โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 

2546 ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ก าหนดให้มีข้อความค าเตือนต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 อย่างไรกต็าม มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังคงก่อให้เกิด

ปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ

ของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเดก็และ

เยาวชนมิให้เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้น 

 

มาตรการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดมาตรการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว้หลายมาตรการ ได้แก่ 

 1. มาตรการควบคุมบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค าเตือนของเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ 

 ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เร่ือง หลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับฉลากของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ฉลากและ

บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้

ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าข้อความดังกล่าวน้ันจะเป็น

ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการ

ส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สนิค้าหรือบริการ และจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรือ

อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เช่น ข้อความที่ท  าให้เกิดทัศนคติว่าจะท าให้ประสบความส าเรจ็ในทางสังคมหรือทางเพศหรือท า

ให้สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น ข้อความหรือภาพที่มีนักกีฬา ข้อความหรือภาพที่มีดารา ศิลปิน 

นักร้อง หรือนักแสดง ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน เป็นต้น 
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 2. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

 ในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดสถานที่หรือ

บริเวณที่ห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไว้หลายแห่งด้วยกัน เช่น วัด สถานที่ราชการ สถานศึกษา 

สถานีบริการน า้มันเช้ือเพลิง เป็นต้น และได้มีการออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด

สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแลกอฮอล์เพ่ิมเติม เช่น สถานีขนส่ง ท่าเรือโดยสาร

สาธารณะ สถานีรถไฟ บนทาง เป็นต้น 

 3. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 โดยส่วนใหญ่กฎหมายได้ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เป็น

สถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยเช่นเดียวกัน มีเพียงสถานที่หรือบริเวณ

ไม่กี่แห่งที่ก  าหนดห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ หอพัก บนทาง และมี

เพียงหน่ึงแห่งที่ก  าหนดให้เป็นสถานที่ห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว คือ บน

ทางในขณะขับข่ีหรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ 

 4. มาตรการควบคุมวันและเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2558 ก าหนดห้ามขายเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายใน

อาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ในส่วนของเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น้ันมีก าหนดไว้ใน

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 โดย

ก าหนดห้ามผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากต้ังแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 

14.00 นาฬิกา และต้ังแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขายในสถานบริการซ่ึงเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  

 5. มาตรการควบคุมอายุและพฤติกรรมของผู้ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการก าหนด ห้ามขาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบับุคคล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้  

 (1) บุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ์ 

 (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

 6. มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 ลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้  ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 (1) ใช้เคร่ืองขายอตัโนมัติ 

 (2) การเร่ขาย 

 (3) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
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 (4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค  

การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้น า 

หีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ 

 (5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือ

การให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะตัวอย่างของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ

ก าหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

 (6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

 7. มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติ “ห้าม

มิให้ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อัน

เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม  

 การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้

กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ

สนิค้าหรือบรรจุภัณฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือสญัลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ันเท่าน้ัน ทั้งน้ีตามที่

ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก

ราชอาณาจักร” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวมีค านิยามที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเหน็ ได้ยินหรือทราบ

ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด ทั้งน้ี หาก

เปรียบเทียบนิยามค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 กับกฎหมายอื่น ๆ จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เน่ืองจากนิยามค าว่า “โฆษณา” ตาม

กฎหมายอื่น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 หมายความถึงการกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเหน็ ได้ยิน

หรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าเท่าน้ัน ไม่ได้ให้หมายความรวมถึง “การสื่อสาร

การตลาด” นิยามค าว่าโฆษณาตามกฎหมายฉบับน้ีจึงมีความหมายกว้างกว่ากฎหมายฉบับอื่น   
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 “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การ

ส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาด

แบบตรง 

 และ “ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ 

แสง เสยีง เคร่ืองหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท  าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

ดังน้ัน การกระท าให้ปรากฏเคร่ืองหมายการค้า กถ็ือเป็นการกระท าให้ปรากฏข้อความ ซ่ึงหาก

ประชาชนทั่วไปได้เหน็เคร่ืองหมายการค้าแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ และเป็นการกระท าไปเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า กอ็าจเข้าข่ายเป็นการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เช่นเดียวกนั 

 ในส่วนของมาตรา 32 วรรคสอง ที่บัญญัติให้การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิต

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง จึงได้มีการออกกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เ พ่ือประกอบการโฆษณาหรือ

ประชาสมัพันธเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 ก าหนดค านิยามของค าว่า “ภาพสัญลักษณ์ของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ภาพเคร่ืองหมายการค้าของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการค้า และ “ภาพสัญลักษณ์ของ

บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ า้หรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงก าหนดว่าข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมจะต้องเป็น

ข้อมูลข่าวสารประเภทที่สื่อความหมายโดยมีการน าเสนอข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใด ๆ ที่เป็นความรู้

อย่างชัดเจนในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือเป็นวิทยาการความรู้ที่สร้างค่านิยมที่ดี

ของสงัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสินค้าหรือ

บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์การแสดงภาพ

สัญลักษณ์ประกอบการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส าหรับสื่อแต่ละประเภท และก าหนดให้มี

การแสดงข้อความค าเตือนในขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพ

สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความค าเตือนให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประกาศก าหนด  

 ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง รูปแบบของ

ข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ

บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 โดยมีการก าหนดข้อความค าเตือน จ านวน         

3 ข้อความ ได้แก่ “สรุาเป็นเหตุก่อมะเรง็ได้” “สรุาเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้” และ “สุราเป็นเหตุ

ให้พิการได้” หากเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ หรือไวน์ ให้ใช้ค าดังกล่าวแทนค าว่า 
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“สรุา” เช่น “เบียร์ เป็นเหตุก่อมะเรง็ได้” เป็นต้น หากเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น อาท ิ

วิสกี้  บร่ันดี หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมส าเรจ็รูป ให้ใช้ค าว่า “สรุา” 

อย่างไรกต็าม หลังจากที่มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศ

ไทยดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้น้ันพบว่า มาตรการดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน ทั้งในเร่ืองการใช้การ

ตีความกฎหมายที่มีความแตกต่างกนั ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ รวมถึง

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

ดังจะเหน็ได้จากการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ยังคงมีปรากฏให้เห็นกันอยู่ทั่วไป ซ่ึงหากมี

การศึกษามาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศต่าง ๆ จะสามารถน ามา

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

 

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องต่างประเทศ 

 1. ประเทศฝร่ังเศส 

 มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

สาธารณสขุ  (Code de la sante′ publique) ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการต่อสู้กับการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เกินสมควร โดยบัญญัติห้ามการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นกรณีตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ์จะกระท าได้เฉพาะกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่การผลิตและจ าหน่ายไม่เป็นการ

ต้องห้ามตามกฎหมาย และสามารถกระท าได้เฉพาะสื่อตามประเภทและลักษณะที่กฎหมาย

ก าหนดเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยังได้บัญญัติเน้ือหาหรือรายละเอียดที่จะสามารถระบุหรือใช้ในการ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาหรือรายละเอียดที่

เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือรายละเอียดของผู้ประกอบการ อันถือเป็นการแนะน าหรือ

อธิบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าที่จะเป็นการโฆษณาเพ่ือจูงใจถึงสรรพคุณของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ รวมถึงการก าหนดห้ามการสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

โฆษณาหรือประชาสมัพันธไ์ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงได้ก าหนดขอบเขตและความหมายว่า

การด าเนินการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เช่นใดที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

โดยทางอ้อม 

 2. องักฤษ 

 ประมวลกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขายและการตลาดแบบตรง (The 

British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing) มีการก าหนดประเภท

ของสื่อที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า

จะต้องไม่ชักจูงให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ที่ส าคัญจะต้องไม่พุ่งเป้าไปที่เด็กหรือ

เยาวชน 
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 3. ประเทศออสเตรเลีย 

 ในระดับเครือรัฐ การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทต้องปฏบัิติตาม Australian 

Association of National Advertisers (AANA) Advertiser Code of Ethics เพ่ือควบคุมการ

โฆษณาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครอง

สังคม และมีความเป็นธรรมแก่คู่แข่งทางการค้า  นอกจากน้ี ยังมีประมวลหลักการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Code) เพ่ือใช้ครอบคลุมการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อทุกประเภท รวมถึงการโฆษณาจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทาง

อินเตอร์เนต และหากเป็นการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์กจ็ะต้องอยู่ภายใต้

ประมวลทางปฏบัิติของการจ าหน่ายสินค้าทางโทรทศัน์ (Commercial Television Industry Code 

of Practice) อกีด้วย 

 ในระดับสหพันธรัฐ อาทิ มลรัฐนิวเซาท์เวลล์ มีการตรากฎหมายควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Prohibition Bill 2010) เพ่ือกระตุ้น

ให้มีการด าเนินชีวิตอย่างใส่ใจสุขภาพ กฎหมายดังกล่าวก าหนดห้ามการโฆษณาหรือการท า

กิจกรรมส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และลดสิ่งย่ัวยุที่จะท าให้ประชาชนหันมาบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

 4. ประเทศโปแลนด์ 

 กฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ Act on 

Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ

โฆษณาและการให้การสนับสนุนของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ณ จุดขาย

จะต้องมีการปิดผนึกและมีข้อมูลเฉพาะช่ือของผู้ผลิตและชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่าน้ัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องแสดงให้เหน็อย่างชัดเจน ณ จุดขาย

และจุดบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี มีข้อยกเว้นให้มีการโฆษณาเบียร์ได้ แต่เน้ือหาของการ

โฆษณาจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ผลจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

พบว่ามีประเดน็ปัญหาทั้งในส่วนของบทบัญญัติที่ท  าให้มีการตีความกฎหมายแตกต่างกัน การ

ก าหนดกรอบของกฎหมายไว้อย่างกว้าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาในการน ามาปฏบัิติ อีกทั้งยังมีช่องว่าง

ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกระท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามอ าเภอใจ 

เช่น ไม่มีการก าหนดเน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน ไม่มีการ

ก าหนดคุณสมบัติของนักแสดงหรือพรีเซน็เตอร์ ไม่มีการก าหนดห้ามรับการสนับสนุนหรือการให้

ทุนอุปถัมภ์หรือก าหนดเง่ือนไขของการรับทุนดังกล่าวให้ชัดเจน ไม่มีการก าหนดห้ามการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองดังกล่าว
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เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ สมควรก าหนดเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 1. ให้ยกเลิกมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ซ่ึงถูกปรับแก้ไขในช้ันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เน่ืองจากการบัญญัติกฎหมายเพียงมาตราเดียวย่อม

ไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีหลากหลายรูปแบบ  

 2. มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายให้ชัดเจนย่ิงขึ้ น โดยก าหนด “ห้ามผู้ใดโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” และ “ห้ามผู้ใดแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อัน

เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” แยกออกจากกนั 

 3. ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นการถ่ายทอดสดหรือ

รายการสดจากต่างประเทศเทา่นั้น 

 4. มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้ น โดยมีการก าหนด

เพ่ิมเติมในประเดน็ต่าง ๆ ดังน้ี 

     4.1 ก าหนดประเภทของสื่อให้ชัดเจน รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับสื่อแต่ละ

ประเภทให้เหมาะสม นอกจากน้ี ควรมีการก าหนดประเภทของสื่อที่จะน ามาใช้ในการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่ควรให้มีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเดก็และเยาวชน หรือสื่อที่เดก็และเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น สื่อทางอินเตอร์เนต 

เป็นต้น มีการก าหนดห้ามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือนิตยสาร 

รวมถึงห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางสื่อที่ปรากฏในทางสาธารณะ เช่น สื่อที่เป็นป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่ สื่อยานพาหนะ เป็นต้น 

     4.2 ก าหนดช่วงเวลาของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสื่อแต่ละ

ประเภท เช่น สื่อโทรทศัน์ สื่อวิทยุกระจายเสยีง เป็นต้น    

    4.3 ก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน เช่น เน้ือหาของ

การโฆษณาจะต้องไม่ชักจูงให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่พุ่งเป้าไปที่เดก็และเยาวชน 

ไม่มีเน้ือหาที่ท  าให้เห็นว่าการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติของสังคม หรือท าให้

ประสบความส าเรจ็ในเร่ืองต่าง ๆ ไม่เช่ือมโยงกบักจิกรรมทางเพศ หรือท าให้เหน็ว่าเป็นที่ดึงดูดใจ

ของเพศตรงข้าม และไม่ท าให้เห็นว่าการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติของสังคม 

เป็นต้น 

    4.4 ก าหนดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยอาจเลือก

ก าหนดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้   

          4.4.1 ก าหนดห้ามการรับทุนอุปถัมภ์หรือรับการสนับสนุนจากธุรกิจเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ หรือ 
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          4.4.2 ก าหนดให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สามารถให้ทุนอุปถัมภ์หรือ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่จะต้องไม่น าไปโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม รวมถึงห้ามแจ้งการเป็นผู้สนับสนุนกจิกรรม 

     4.5 ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นนักแสดงในการโฆษณาเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ว่าไม่ควรมีบุคคลที่ มีอายุต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ปรากฏในการโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ดังกล่าว รวมถึงห้ามใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง เป็นต้น  

     4.6  ก าหนดห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางอ้อม ได้แก่ 

           4.6.1 ห้ามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้ช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดกต็ามที่มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อนัจะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

           4.6.2 ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการที่มีช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับ

เคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์  

   4.6.3 ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่มีช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดกต็ามที่เช่ือมโยงกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือผู้ผลิตหรือ           

ผู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49  

แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

พ.ศ. 2522 

 

ชยพล สวุรรณโกตา
*
 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ ศรีธรรมรักษ์
**
 

 

บทคดัย่อ 

ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมน้ันเป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความข้ึนสู่การ

พิจารณาของศาลจังหวัดแผนกคดีแรงงานและศาลแรงงานกลางจนถึงช้ันศาลฎีกาเป็นจ านวนมาก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  12 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2522 โดยมีมาตรา 49 บัญญัติในเร่ืองการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไว้ และให้อ านาจศาล

แรงงานที่จะพิจารณาคุ้มครองลูกจ้างเม่ือถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงหากเป็นการเลิกจ้างที่ 

ไม่เป็นธรรมแล้ว นายจ้างอาจถูกศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับท างานตามเดิม หรือศาลแรงงาน

เห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลก าหนดจ านวนค่าเสียหายให้

นายจ้างชดใช้แก่ลูกจ้าง ดังน้ัน มาตรา 49 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีความหมายว่าการ 

เลิกจ้างจะต้องมีเหตุผลอนัสมควรและมีความเป็นธรรม ซ่ึงมีประเดน็ที่พิจารณาว่าในเร่ืองข้ันตอน

และวิธีการในการคุ้มครองลูกจ้างเน่ืองจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเหมาะสมอยู่แล้วหรือไม่

เพียงใด ค่าจ้างในกรณีรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิมคุ้มครองลูกจ้างเพียงพอหรือไม่ 

ค่าเสียหายในกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเหมาะสมกับความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับแล้วหรือไม่ 

ซ่ึงประเด็นปัญหาน้ีผู้วิจัยเห็นว่ายังมีปัญหาข้อกฎหมายที่สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อกฎหมายบางประการ ซ่ึงวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะได้น าเสนอกฎเกณฑ์และแนวทางที่จะเพ่ิม 

ความคุ้มครองลูกจ้างในปัญหาดังกล่าว 

จากการศึกษาพบว่าการจะวินิจฉัยว่าเร่ืองใดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  

เป็นกระบวนการใช้ดุลพินิจของศาลแรงงาน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากที่น าคดีมาสู่ศาลแล้ว โดย

ปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลน้ียังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและ

ความจ าเป็นในการเลิกจ้างลูกจ้างน้ัน โดยถือเป็นการทบทวนการเลิกจ้างเสียก่อน และการ

ด าเนินการไกล่เกล่ียเพ่ือการระงับข้อพิพาท เพ่ือจะท าให้ลูกจ้างจะไม่ต้องถูกเลิกจ้าง และศาลใช้

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ดุลพินิจและพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวน้ันเป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อ

ลูกจ้าง ศาลจึงจะมีค าสั่งได้กรณีใดกรณีหน่ึงในสองกรณีคือ กรณีแรกให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับ 

เข้าท างานในอัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะเลิกจ้าง หรือกรณีที่สองให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายจากการ

เลิกจ้างไม่เป็นธรรมแทนกไ็ด้ ในกรณีที่ศาลสั่งให้รับกลับเข้าท างานแล้ว ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียก

ค่าเสียหายหรือค่าจ้างจากนายจ้าง ส่งผลให้ลูกจ้างเสียประโยชน์จากการรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสยีหายแก่ลูกจ้างกฎหมายไม่ได้ก าหนดจ านวนค่าเสียหายไว้ให้ชัดแจ้ง

แน่นอน ดังน้ัน จึงเกิดปัญหาในประเด็นค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันเป็น

ผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างลูกจ้างต้องด าเนินการต่อสู้คดีจนเสรจ็สิ้นจึงจะมีสิทธิได้รับ

ค่าเสยีหาย ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี กล่าวคือควรมีขั้นตอนและวิธีการ

ก าหนดไว้เพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเลิกจ้างลูกจ้าง 

การเยียวยาลูกจ้าง เป็นผลให้ลูกจ้างไม่ต้องถูกเลิกจ้างโดยถูกสั่งให้ออกจากงานตามค าสั่งของ

นายจ้างหรือเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ในกรณีศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานต่อไปใน

อัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะที่เลิกจ้าง พร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ ถูกเลิกจ้าง และในกรณี

ค่าเสยีหายน้ัน ควรก าหนดบัญชีมาตรฐานขึ้ นโดยการก าหนดอัตราขั้นต ่าขั้นสูงไว้ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ศาลหากแรงงานเหน็ว่าลูกจ้างกบันายจ้างไม่อาจท างานร่วมกนัต่อไปได้ 

 

1.  บทน า 

ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมน้ันเป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความข้ึนสู่การ

พิจารณาของศาลแรงงานจนถึงช้ันศาลฎีกาเป็นจ านวนมากตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และ 

เป็นปัญหาทางด้านแรงงานที่มีความส าคัญซ่ึงนับวันกลับเพ่ิมทวีคูณ แต่เดิมที่ไม่ค่อยมีปัญหา

เพราะกฎหมายยังไม่ได้เข้ามามีส่วนในการก ากับดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง  ลูกจ้างเกือบ 

ทุกประเภทในประเทศไทยต้องประสบปัญหานายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมมาตลอด นายจ้างมี

การเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างมากขึ้นโดยเฉพาะลูกจ้างที่เป็นผู้ใช้แรงงานซ่ึงมีรายได้น้อยมีอ านาจใน

การต่อรองต ่า การเลิกจ้างแต่ละคร้ังน้ันนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างต้องถูกออกจาก

งานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวลูกจ้าง ยังมีผลต่อโครงสร้างของสังคมและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ อกีทั้งยังเป็นการขัดต่อหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่มุ่งส่งเสริมให้นายจ้าง และ

ลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสถานประกอบการอันเป็นเป้าหมาย

สูงสุดร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหาแรงงานเหล่าน้ี ก าลังรอรับการแก้ไขให้หมดไป

หรือเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ซ่ึงต้องใช้เวลาอีกนาน ในระหว่างที่ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไป

จึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองลูกจ้าง หรือช่วยเหลือลูกจ้างให้บรรเทาความเดือดร้อน

ลงมาในระดับที่เหมาะสม 
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บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครองลูกจ้างจากการใช้อ านาจในการเลิกจ้างของ

นายจ้าง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างในกรณีเลิกจ้าง และพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธพิีจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เร่ืองการคุ้มครองลูกจ้างจากการเลิกจ้างโดย

ไม่เป็นธรรมที่กล่าวมาน้ีกมี็หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองที่ดีพอสมควร แต่กม็ีบทบัญญัติของ

กฎหมายที่ ยังไม่รัดกุมพอและไม่อาจให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีเลิกจ้างได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซ่ึงกฎหมายแรงงานน้ันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแรงงานซ่ึงเป็น

ประชากรกลุ่มส าคัญของสังคมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเห็นว่ามาตรการ

คุ้มครองลูกจ้างตามกฎหมายของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการอาท ิ

1) ปัญหาไม่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการใดในการได้รับความคุ้มครอง 

อันจะเป็นมาตรการที่เป็นผลดี และคุ้มประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ

ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งยังแก้ไขปัญหาการน าคดีมาฟ้องศาลแรงงาน ท าให้ปริมาณคดีอยู่ที่ศาล

แรงงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้บางคร้ังการฟ้องคดีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

บางคร้ังคดีไม่มีมูล หรือเป็นเร่ืองไร้สาระ หรือไม่ได้แก้ไขปัญหาและเยียวยาให้ลูกจ้างอย่างเป็น

ธรรม สืบเน่ืองมาจากไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

ปฏบัิติตามข้ันตอนและวิธีการที่ก  าหนดไว้ หรือให้เลือกปฏบัิติอันเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง อันเป็น

การแก้ไขปัญหาการน าคดีมาฟ้องต่อศาลและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างไม่ต้องน าคดีขึ้ นมาสู่ศาล

แรงงาน ทั้งในแง่ของลูกจ้างกไ็ม่มีประวัติว่าถูกเลิกจ้าง และสามารถท างานได้อย่างราบร่ืน อันเป็น

การคุ้มครองสทิธขิองลูกจ้างอย่างแท้จริงและนายจ้างกไ็ม่ถูกฟ้องข้อหาเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วย 

2) ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 49 เร่ืองอ านาจของศาลแรงงานในการเยียวยา

ความเสียหายให้แก่ลูกจ้างซ่ึงถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมน้ัน เน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่มี

ความครอบคลุม ซ่ึงตามมาตรา 49 ให้อ านาจศาลแรงงานสั่งได้ 2 กรณี ได้แก่ สั่งให้นายจ้างรับ

ลูกจ้างผู้น้ันเข้าท างานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง หรือถ้าหากเหน็ว่าลูกจ้างกับ

นายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันได้ต่อไปกใ็ห้ก าหนดค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้แทนน้ัน เป็นการให้

อ านาจที่แคบไป ไม่ครอบคลุม 

ในกรณีที่รับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิม ตามมาตรา 49 หากศาลสั่งให้รับลูกจ้าง

กลับเข้าท างานแล้ว กไ็ม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือค่าจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ระหว่างที่

ลูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจนกลับเข้าท างานใหม่ เหน็ว่าในประเดน็ค่าจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเม่ือ

การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นการกระท าของนายจ้างที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างโดยตรง ควรมีการ

บัญญัติกฎหมายให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้มีความชัดเจน ซ่ึงเป็นสิทธิที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว 

ซ่ึงแยกต่างหากจากค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากผลกระทบของการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วจะมีการบัญญัติไว้ชัดเจนอันเป็นการคุ้มครองสิทธิ

ของลูกจ้าง เช่น ในสหรัฐอเมริกา บัญญัติว่าถ้ามีการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นายจ้างกจ็ะถูก

สั่งให้รับลูกจ้างน้ันกลับเข้าท างานพร้อมจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ถูกเลิกจ้างด้วย คือ ให้รับกลับเข้า
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ท างานพร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างย้อนหลังในระหว่างที่เลิกจ้างด้วย ทั้งน้ี เพ่ือมิให้นายจ้างใช้อ านาจเลิก

จ้างอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวคือ เลิกจ้างลูกจ้างไปก่อน กว่าลูกจ้างจะมาฟ้องและสู้คดีจนชนะคดี 

กต้็องว่างงานไปเป็นเวลานานเป็นที่เสียหายแก่ลูกจ้าง แต่ในประเทศไทยระหว่างที่ลูกจ้างถูกเลิก

จ้างจนกระทั่งศาลมีค าสั่งให้รับกลับเข้าท างาน ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าเสียหายใด ๆ 

เน่ืองจากบทบัญญัติในมาตรา 49 ก าหนดให้ศาลสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดเทา่นั้น   

3) ปัญหาเร่ืองค่าเสียหาย ตามมาตรา 49 ในกรณีที่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้าง ไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้

นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายน้ัน จ านวนค่าเสียหายน้ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดแจ้งแน่นอน 

ดังเช่น จ านวนค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 หรือ 

สนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ประกอบ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ เมื่อกฎหมายไม่ได้ก าหนดจ านวนไว้ ลูกจ้างกจ็ะต้องค านวณ

ค่าเสียหายว่าตนเองได้รับความเสียหายเพียงใด  โดยหลักทั่วไปแล้วเมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง

ความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับน้ันอาจขึ้ นอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรง อันเป็นความเสียหาย 

ในเชิงละเมิดซ่ึงฝ่ายผู้เสยีหายจะต้องน าสบืให้เหน็ถึงความเสยีหายที่ได้รับ ค่าเสียหายอันต้องชดใช้

แก่ ผู้ เสียหายมากน้อยเพียงใดน้ันต้องอาศัยพฤติการณ์เ ป็นประมาณ  ข้อส าคัญก็คือว่า  

ความเสียหายน้ันได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อย่ิงหย่อนกว่ากันเพียงไร ซ่ึงลูกจ้างหลายรายที่

ค านวณค่าเสยีหายเร่ืองเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยอตัราค่าจ้างก่อนถูกเลิกจ้างมาคูณกับอายุท างานที่

เหลือจนถึงเกษียณอายุ ซ่ึงค่อนข้างจะเป็นการเรียกร้องมากเกนิไป ซ่ึงเมื่อเทยีบกับต่างประเทศน้ัน 

เช่นราชอาณาจักรเดนมาร์ก น้ันมีการก าหนดขั้นสูงสุดเอาไว้ ก าหนดขั้นสูงไม่เกินค่าจ้าง 39 

สัปดาห์ ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดไม่เกินค่าจ้าง 6 เดือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่เกิน

ค่าจ้าง 12 ถึง 18 เดือน ทั้งบางประเทศกก็ าหนดขั้นต ่าไว้ เช่น สาธารณรัฐอิตาลี ก าหนดขั้นต ่าไว้

เทา่กบัค่าจ้าง  5 เดือน เป็นค่าเสียหายอันเป็นการก าหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

อันมีความชัดเจนไว้ ส าหรับประเทศไทยจึงสมควรมีการก าหนดขั้นต ่าขั้นสูงไว้เพ่ือความชัดแจ้ง

แน่นอน ส่วนเมื่อค านวณค่าเสียหายและขอให้นายจ้างชดใช้แล้วเป็นจ านวนเท่าใด  ศาลจะ

ก าหนดให้เพียงใดน้ันเป็นเร่ืองที่ศาลแรงงานจะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยมีข้อความตอนท้ายของ

มาตรา 49 ก าหนดกรอบของการค านวณค่าเสียหายให้ศาลใช้ดุลพินิจก าหนดค่าเสียหายเพียงใด 

โดยค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาในการท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูก

เลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา

เพ่ือให้เกดิความชอบธรรมแก่ลูกจ้างซ่ึงถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ประเดน็ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแต่เป็น

ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบัญญัติกฎหมายไว้ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมในบางกรณี เหน็ควรที่จะต้อง

แก้ไข ปรับปรุงเพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 
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2.  พระราชบญัญติัจัดตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  

ตามมาตรา 49 

 2.1 การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้

เพียงมาตราเดียวในมาตรา 49 สรุปหลักเกณฑ์ได้ว่า หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องต่อศาลแรงงาน เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานใน

อัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะเลิกจ้าง หรืออาจให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

แทนกไ็ด้ 

หลักเกณฑก์ารเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย 

1) มีการเลิกจ้าง 

2)  เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ไม่ใช่สาเหตุจ าเป็นหรือ

สมควรจนถึงกบัต้องเลิกจ้าง   

2.2  การคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

2.2.1  รับลูกจ้างกลับเข้าท างานต่อไปในอตัราค่าจ้างที่ได้รับขณะที่เลิกจ้าง เป็นการสั่ง

ให้นายจ้างรับกลับเข้าท างานในต าแหน่งหน้าที่เดิมก่อนถูกเลิกจ้าง (Re-Instatement) หรือให้

กลับเข้าท างานในต าแหน่งอื่นแต่ได้รับค่าจ้างเท่าเดิม  (Re-Engagement) เมื่อศาลแรงงาน

พิพากษาให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานในต าแหน่งและอัตราค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยนับอายุ

งานต่อเน่ืองแล้ว ลูกจ้างไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายหรือค่าจ้างนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างจนถึงวันที่

นายจ้างรับกลับเข้าท างานอกี 

2.2.2  ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างแทนการรับกลับเข้าท างานเมื่อเหน็ว่าลูกจ้างกับ

นายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ การก าหนดจ านวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

เป็นดุลยพินิจของศาลแรงงาน ไม่มีก าหนดอัตราไว้ เป็นเร่ืองยากของศาลแรงงานที่จะพิจารณา

เพราะไม่มีกฎเกณฑว่์าต้องจ่ายจ านวนเทา่ใด ในการเลิกจ้างไม่เป็นเป็นธรรมแต่ละคร้ัง เป็นอ านาจ

ของศาลที่จะใช้ดุลพินิจในการก าหนดจ านวนค่าเสยีหายโดยค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการ

ท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และ 

เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสทิธไิด้รับประกอบการพิจารณา 

 

3.  มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วกบัการเลิกจา้งทีไ่ม่เป็นธรรมของกฎหมายองักฤษ

  3.1  การแจ้งการเลิกจ้างไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐล่วงหน้า 14 วัน หากเลิก

จ้างไม่เกนิ 10 คน และแจ้งล่วงหน้า 21 วันหากเลิกจ้างเกนิกว่า 10 คนขึ้นไป 

151



6 

 

3.2  การก าหนดค่าเสยีหายจากการเลิกจ้างกบัการรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน 

กฎหมายองักฤษก าหนดให้ศาลพิจารณาการรับลูกจ้างกลับเข้าท างานก่อนที่จะสั่งให้มี

การชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน แต่ในความเป็นจริงศาลจะมีค าสั่งตัดสินให้ลูกจ้างกลับเข้าท างานอีก

ได้ จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ว่าลูกจ้างกับนายจ้างน้ันจะสามารถท างานร่วมกันต่อไปอีกได้

หรือไม่ ถ้าเป็นไปไม่ได้จึงให้ศาลมีค าสั่งเป็นการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ซ่ึงค าสั่งให้รับลูกจ้างกลับ

เข้าท างานน้ันเป็นค าสั่งให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างเหมือน ว่าลูกจ้างน้ันไม่เคยถูกเลิกจ้างมาก่อน 

ซ่ึงศาลจะมีค าสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานได้ 

3.3  ค่าเสยีหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

เงินจ่ายพ้ืนฐาน (Basic Award) เป็นค่าเสียหายช้ันต้นศาลมีอ านาจสั่งจ่ายเท่ากับ

ค่าจ้างเป็นสัปดาห์ของแต่ละปีที่ท  างานต่อเน่ืองและข้ึนอยู่กับอายุของลูกจ้างขณะที่ท  างานดังกล่าว 

กล่าวคือ 

ลูกจ้างที่มีอายุ 18 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 22 ปี ให้ลูกจ้างได้รับเงิน

ทดแทนเทา่กบั 0.5 เทา่ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

ลูกจ้างที่มีอายุ 22 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 41 ปี ให้ลูกจ้างได้รับเงิน

ทดแทนเทา่กบั 1 เทา่ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

ลูกจ้างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปในขณะท างาน ให้ลูกจ้างได้รับเงินทดแทนเท่ากับ 1.5 เท่า

ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

กฎหมายได้ก าหนดอตัราเพดานค่าจ้างเป็นสัปดาห์ คือ 290 ปอนด์ ส่วนอัตราเพดาน

เงินจ่ายพ้ืนฐาน คือ 8700 ปอนด์ 

 

4.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่ง

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

 4.1  ปัญหาเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการในการคุ้มครองลูกจ้างเน่ืองจากการเลิกจ้าง                          

ที่ไม่เป็นธรรม  

การน าคดีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมาสู่ศาลน้ัน เกิดจากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดย 

ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน จะเห็นได้ว่า มาตรา 49 ไม่ได้บัญญัติ

ความหมายของการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมว่าหมายถึงอะไร ว่าลักษณะใดที่เป็นการเลิกจ้างที่ 

ไม่เป็นธรรม จึงเป็นดุลพินิจของศาลเป็นเร่ืองๆไป ในการจะวินิจฉัยว่าเร่ืองใดเป็นการเลิกจ้างที่ 

ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการใช้ดุลพินิจเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่น าคดีมาสู่ศาล  

เม่ือศาลใช้ดุลพินิจและพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวน้ันเป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง 

ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลจึงจะมีค าสั่งได้ 2 กรณีคือ 1.ให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน 
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ในอตัราค่าจ้างที่ได้รับขณะเลิกจ้าง 2.ให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแทน

กไ็ด้ 

กฎหมายอังกฤษได้ก าหนดไว้ว่า นายจ้างต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐล่วงหน้า 14 

วัน หากเลิกจ้างไม่เกนิ 10 คน และแจ้งล่วงหน้า 21 วันหากเลิกจ้างเกนิกว่า 10 คนขึ้นไป 

นอกจากน้ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสก าหนดบทบาทให้ฝ่ายบริหารเข้าแทรกแซงและควบคุม

ให้นายจ้างปฏบัิติตามข้ันตอนของการเลิกจ้างโดยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้างและการแจ้ง

ล่วงหน้าถึงโครงการเลิกจ้างทางเศรษฐกจิ 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะเหน็ได้ว่า กฎหมายต่างประเทศน้ันได้มี

กระบวนการคุ้มครองลูกจ้างก่อนการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือการตรวจสอบข้อเทจ็จริง

ต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเลิกจ้างลูกจ้างน้ัน โดยถือเป็นการทบทวนการเลิก

จ้างเสียก่อน และกระบวนการไกล่เกล่ียเพ่ือการระงับข้อพิพาท เพ่ือจะท าให้ลูกจ้างจะไม่ต้องถูก

เลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลที่สมควรและสามารถท างานกับนายจ้างต่อไปได้นานที่สุดก่อนที่

ลูกจ้างจะถูกเลิกจ้าง การตรวจสอบดังกล่าวน้ันควรจะมีการควบคุมการใช้อ านาจของนายจ้าง  

ในการเลิกจ้างลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องได้รับความคุ้มครองก่อนการถูกเลิกจ้างโดยถูกต้องเป็นธรรม

และชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อเปรียบเทยีบกบักรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามหมวด 12 

ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การย่ืนค าร้องและการพิจารณาค าร้อง ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติ

ตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึงอย่างใด และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการตรวจสอบ ให้ลูกจ้างมีสิทธิย่ืนค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้าง

ท างานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภมิูล าเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีก าหนด ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน

อย่างหน่ึงอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการ

ด าเนินการไว้โดยชัดเจน เมื่อมีการกระทบสทิธขิองลูกจ้างและได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดย

ให้ลูกจ้างใช้สิทธิย่ืนค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้างมี

ภมูิล าเนาอยู่ เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงาน พิจารณาค าร้องพนักงานตรวจแรงงานและสอบสวน

ข้อเทจ็จริงและมีค าสั่ง หากพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนพบว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึง

อย่างใดที่นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซ่ึงถึงแก่ความตาย 

เม่ือนายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก  าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็น 

อนัระงับ เหน็ได้ว่าหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังกล่าวมีผลดีต่อลูกจ้าง หากพอใจในค าสั่งของพนักงาน

ตรวจแรงงานแล้วกไ็ม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือต้องฟ้องร้องด าเนินคดีกับนายจ้างท าให้ข้อพิพาทที่

เกดิขึ้นนั้นระงับไปโดยประนีประนอมให้แก่กัน อันเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

ผู้ถูกกระทบสิทธิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามหมวด12 จึงมีความชัดเจน 

ถูกต้องและรัดกุมเพ่ือคุ้มครองสทิธขิองนายจ้างและลูกจ้าง 
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 4.2  ปัญหาเกี่ยวกบัค่าจ้างในกรณีรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิม 

ในกรณีที่เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานมีอ านาจพิพากษาให้

นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิมต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะเลิกจ้าง หากศาลสั่ง

ให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานแล้ว ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์

อื่นๆระหว่างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมจนกลับเข้าท างานใหม่ 

กฎหมายอังกฤษได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อศาลเหน็ความเป็นไปได้ว่าลูกจ้างกับนายจ้างน้ัน

จะสามารถท างานร่วมกันต่อไปได้ จึงจะมีค าสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานน้ัน เป็นค าสั่งที่ให้

นายจ้างปฏบัิติต่อลูกจ้างเสมือนหน่ึงว่าลูกจ้างไม่เคยถูกเลิกจ้างมาก่อน 

กฎหมายแรงงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าหนด ให้การเลิกจ้างโดยไม่เป็น

ธรรมตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ กรณีมีผลท าให้ความสัมพันธ์ทางการจ้างงานระหว่าง

นายจ้างกบัลูกจ้างยังคงมีอยู่ต่อไป 

จากการศึกษาสรุปได้ว่าสมควรที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 49 ของ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีความชัดเจน ทั้งน้ี

เพ่ือให้ลูกจ้างมีสทิธไิด้รับค่าจ้างในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิม ในกรณี

ที่ศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้น้ันเข้าท างานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับขณะที่เลิกจ้าง พร้อมทั้ง

จ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ถูกเลิกจ้างด้วย ทั้งน้ีเพ่ือมิให้นายจ้างใช้อ านาจเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

เพราะการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายของนายจ้างโดยตรงจึงมีผลให้เกิด

ผลเสยีต่อตัวลูกจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4.3  ปัญหาเกี่ยวกบัค่าเสยีหายในกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

จ านวนค่าเสียหายน้ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดแจ้งแน่นอน ดังน้ัน จึงเกิดปัญหา 

ในประเดน็ค่าเสยีหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างที่ถูกเลิก

จ้างต้องตกงานไม่มีรายได้ ทั้งน้ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

พ.ศ. 2522 มาตรา 49 การจะสั่งให้ลูกจ้างได้รับค่าเสียหายกเ็ฉพาะกรณีที่ศาลเหน็ว่าลูกจ้างกับ

นายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันได้ต่อไป ให้ก าหนดค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้แทนเป็นการใช้

อ านาจที่แคบไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน 

จากการศึกษาพบว่าเหตุปัจจัยที่น่าจะน ามาพิจารณาในจุดน้ี คือ อายุกับระยะเวลาการ

ท างานลูกจ้างเม่ือเปรียบเทยีบกับกฎหมายอังกฤษน้ันในกรณีที่ลูกจ้างไม่ต้องการกลับเข้าไปท างานอีก 

หรือศาลพิจารณาแล้วไม่ได้มีค าสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างาน  ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับเงิน

ค่าเสยีหายโดยพิจารณาได้ว่าลูกจ้างซ่ึงมีอายุมากจะได้รับค่าเสียหายช้ันต้นมากกว่าลูกจ้างซ่ึงมีอายุ

น้อย โดยกฎหมายองักฤษก าหนดเพดานเงินจ่ายพ้ืนฐานเป็นค่าเสยีหายช้ันต้น จ านวน 30 สัปดาห์ 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
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ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 18 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 22 ปี ให้ลูกจ้างได้รับเงิน

ทดแทนเทา่กบั0.5 เทา่ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 22 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 41 ปี ให้ลูกจ้างได้รับเงิน

ทดแทนเทา่กบั1 เทา่ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 41 ปีขึ้นไปในขณะท างาน ให้ลูกจ้างได้รับเงินทดแทนเท่ากับ 1.5 เท่า

ของค่าจ้างหน่ึงสปัดาห์ต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

กฎหมายได้ก าหนดอตัราเพดานค่าจ้างเป็นสัปดาห์ คือ 290 ปอนด์ ส่วนอัตราเพดาน

เงินจ่ายพ้ืนฐาน คือ 8700 ปอนด์ 

สรุปได้ว่าในเร่ืองประเด็นค่าเสียหายน้ัน  หากมีการก าหนดให้มีความชัดเจน  

กจ็ะไม่เกิดปัญหาความไม่แน่นอนของจ านวนค่าเสียหาย โดยใช้วิธีการก าหนดบัญชีมาตรฐานขึ้ น

โดยก าหนดเป็นอัตราขั้นต ่าขั้นสูงไว้ ส่วนการพิจารณาเห็นสมควรที่จะได้รับค่าเสียหายเพียงใด 

เหน็ว่าสมควรที่จะให้เป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาถึงเหตุปัจจัยโดยวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป

ตามมาตรา 49 ตอนท้ายได้บัญญัติไว้ในการพิจารณาค่าเสียหายที่นายจ้างจะต้องชดใช้ให้แก่

ลูกจ้างโดยค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อ

ถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา  

ซ่ึงเป็นวิธกีารเหมาะสมดีอยู่แล้วในการพิจารณาค่าเสยีหายให้แก่ลูกจ้างเป็นรายกรณีไป 

 

5.  ขอ้เสนอแนะ 

เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 5.2.1 ปัญหาเกี่ยวกบัข้ันตอนและวิธกีารในการคุ้มครองลูกจ้างเน่ืองจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็น

ธรรม ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนค าร้อง และ

การพิจารณาค าร้องว่าด้วยการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยน าบัญญัติขั้นตอนและวิธีการในการย่ืน 

ค าร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 และมาตรา124 มาใช้

บังคับโดยอนุโลมแก่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการในการย่ืนค าร้องต่อพนักงาน

ตรวจแรงงานที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยผู้วิจัยเหน็สมควร

เสนอเพ่ิมหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ดังน้ี 

  เพ่ิมกฎหมาย มาตรา 49 วรรคสอง 

  “ ให้น าบทบัญญัติขั้นตอนและวิธีการในการย่ืนค าร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 และมาตรา124 มาใช้บังคับกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  

โดยอนุโลม” 

 5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกบัค่าจ้างในกรณีรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิม  
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  ในกรณีที่เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานมีอ านาจพิพากษาให้

นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิมต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะเลิกจ้าง หากศาลสั่ง

ให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานแล้ว ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์

อื่นๆ จึงควรให้มีบทบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมมาตรา 49 ในประเดน็ค่าจ้างในกรณีที่ศาลสั่งให้

นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานตามเดิมเช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษ และกฎหมายสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอ านาจของศาลแรงงานในการพิพากษาเยียวยา 

ความเสยีหายให้แก่ลูกจ้าง ดังน้ี 

  เพ่ิมเติมมาตรา 49 

  ในกรณีที่ศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานต่อไปในอตัราค่าจ้างที่ได้รับขณะที่

เลิกจ้าง พร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ถูกเลิกจ้าง 

 5.2.3 ปัญหาเกี่ยวกบัค่าเสยีหายในกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

  ในกรณีที่เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานเหน็ว่าลูกจ้างกับนายจ้าง 

ไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลสั่งให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายน้ัน จ านวนค่าเสียหายน้ี

กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดแจ้งแน่นอน ส าหรับกรณีลูกจ้างที่ค านวณค่าเสียหายเร่ืองเลิกจ้าง 

ไม่เป็นธรรม จึงเกดิปัญหาในประเดน็เร่ืองค่าเสยีหายจากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงควรให้มี

บทบัญญัติกฎหมายล าดับรอง ได้แก่กฎกระทรวงเพ่ือเป็นการแก้ไขในทางปฏบัิติ โดยการก าหนด

บัญชีมาตรฐานขึ้ นโดยการก าหนดอัตราขั้นต ่าขั้นสูงไว้เช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาศาลแรงงานเหน็ว่าลูกจ้างกบันายจ้างไม่อาจท างานร่วมกนัต่อไปได้ โดยวิธดีังต่อไปนี้คือ 

  ควรตรากฎกระทรวง เพ่ือบังคับใช้กับพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลแรงงานและ 

วิธพิีจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 กรณี ศาลแรงงานเหน็ว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจ

ท างานร่วมกนัต่อไปได้ ให้ศาลให้นายจ้างชดใช้ค่าเสยีหาย ดังน้ี 

 “กรณีที่เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานเหน็ว่าลูกจ้างกับนายจ้าง 

ไม่อาจท างานร่วมกนัต่อไปได้ ให้ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสยีหายตามอตัราค่าเสียหาย ดังต่อไปนี้   

 ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 18 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 22ปี ให้ลูกจ้างได้รับ

ค่าเสยีหายเทา่กบั 0.5 เทา่ ของค่าจ้างสดุท้ายหน่ึงเดือนต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

 ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 22 ปีขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ยังไม่ถึง 41ปี ให้ลูกจ้างได้รับ

ค่าเสยีหายเทา่กบั 1 เทา่ ของค่าจ้างสดุท้ายหน่ึงเดือนต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

 ลูกจ้างซ่ึงมีอายุ 41 ปีขึ้นไปในขณะท างาน ให้ลูกจ้างได้รับค่าเสียหายเท่ากับ 1.5 เท่า 

ของค่าจ้างสดุท้ายต่อจ านวนปีที่ท  างาน 

 อัตราค่าเสียหายสูงสุดที่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับต้องไม่เกินระยะเวลาท างาน 10 ปี  

แม้ลูกจ้างจะท างานมากกว่า 10 ปีกต็าม” 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใช ้
พระราชบญัญติัภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ พ.ศ.  2551 

 
เชลียง เทียมสนทิ

 

                                                            ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล
 

          

บทคดัย่อ      
 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 

มิถุนายน 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับน้ีเพ่ือให้มีบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

และป้องกนัความซ า้ซ้อนกบัพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 รวมทั้ง

ปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรเดียวเพ่ือลดความ

ซ า้ซ้อน และนอกจากการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์อีกประการหน่ึงในการ

ประกาศใช้บังคับกเ็พ่ือให้กิจการภาพยนตร์ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรกต็าม

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังมีปัญหาและอุปสรรค

ในการบังคับใช้อยู่หลายประการ เช่น อ านาจของนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัด

สามารถมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่อื่นปฏบัิติหน้าที่แทนได้หรือไม่ อันจะส่งผลกระทบให้การปฏบัิติราชการ

ด้านการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากปัญหาดังกล่าวยังมีปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้

กฎหมายอนัเกี่ยวกบัระยะเวลาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ องค์กรผู้พิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์และองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

การจัดประเภทวีดิทัศน์ ที่เป็นเกมการเล่น ปัญหาการลงโทษปรับทางอาญาในความผิดการประกอบ

กจิการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ โดยไม่ขออนุญาตที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาของ

การบังคับใช้อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ.2551 ให้มุ่ง

คุ้มครองเดก็และเยาวชน วิทยานิพนธ์น้ีจึงมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี 
 

                                                           
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 
 วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ 

พุทธศักราช 2473 เพ่ือควบคุมการฉายภาพยนตร์ที่บางเร่ืองการแสดงเป็นการชักชวนหรือส่งเสริมให้

มีการละเมิดศีลธรรมและบางเร่ืองกเ็ป็นการจูงใจหรือแนะน าวิธีการกระท าผิดอาญาอันเป็นการฝ่าฝืน

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเมื่อความเจริญได้วิวัฒนาการไปโดยไม่

หยุดย้ังได้มีการเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดข้ึนท าให้วัสดุที่สามารถเป็นทั้งภาพและเสียง

เกิดขึ้ นหลายประเภท เช่น วิดีโอเกม (Video Games) เลเซอร์ดีส (Laser Dise)  ดิจิตอลวิดีโอดีส  
(Digital Video Dise) วิดีโอซีดี (Video CD) และซีดีรอม ( CD Rom) เป็นต้น โดยวัสดุเหล่าน้ีสามารถ
ท าการบันทึกและจัดการถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียงได้ในลักษณะ

ต่อเน่ืองกันไปด้วยเคร่ืองเทปโทรทัศน์หรือเคร่ืองถ่ายทอดวัสดุโทรทัศน์ เคร่ืองฉายภาพหรือเคร่ือง

กลไกอย่างอื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงท าให้เกิดการให้บริการให้เช่า แลกเปล่ียนหรือจ าหน่ายวัสดุเหล่าน้ี  

รวมทั้งมีการจัดฉายหรือให้บริการวัสดุเหล่าน้ีแพร่หลายทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด    

ในปี พ.ศ. 2530 รัฐจึงได้ตรากฎหมายคือพระราชบัญญัติควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 

ให้มีผลใช้บังคับโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการให้บริการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายเทปและ 

วัสดุโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อมารัฐบาลเห็นว่า กฎหมายว่า

ด้วยภาพยนตร์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และกิจการภาพยนตร์ในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น  ในปี 2551 จึงได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้บังคับ 

คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการ

จึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็ ประกอบกับการ

ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหลายองค์กรและมีความซ ้าซ้อนกับ

พระราชบัญญัติควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติตาม

กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทศัน์ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์กรเดียวเพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการตรวจพิจารณาประกอบกับกิจการภาพยนตร์

ในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม

อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี และนับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2551 

มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา พบปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย

หลายประการ และยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงท าให้ไม่สามารถ

มุ่งคุ้มครองเดก็และเยาวชนได้อย่ามีประสทิธภิาพ 
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2. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัการควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง 
 การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยได้บัญญัติรับรองสิทธิ

และเสรีภาพให้แก่ราษฎรไว้ และแม้รัฐจะสงวนไว้ซ่ึงอ านาจในอันที่จะจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

ประชาชน  แต่รัฐกต้็องเคารพกฎหมายซ่ึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความชอบด้วย

กฎหมายและทฤษฎีนิติรัฐ  ผลที่ตามมาจึงต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กรของรัฐให้ชอบด้วย

กฎหมายตามทฤษฎีดังกล่าว  ซ่ึงอาจจะเป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า  หรือ
นิติกรรมของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่ระบบกฎหมายของรัฐและสรุป

หลักเกณฑ์ส าคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมาย คือ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ  การจะจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนจะกระท ามิได้  เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ผูกพันฝ่าย

บริหารให้มีการควบคุมภายในและการควบคุมภายนอก  ผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติการตรากฎหมาย

จะต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งในสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ  ผูกพันฝ่ ายตุลาการให้ควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมาย  รัฐจะต้องมีอ านาจตามกฎหมายจึงจะกระท าได้  หลักความชอบด้วย

กฎหมายจะต้องก าหนดกระบวนการใช้อ านาจด้วย  เช่น การก าหนดวิธีพิจารณาของฝ่ายปกครอง  

กรณีการตรากฎหมายที่จ ากัดหรือใช้อ านาจฝ่ายบริหารจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องไม่ขัด

หรือแย้งต่อหลักความได้สดัส่วนเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง 
 
3. มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายภาพยนตรข์องต่างประเทศ 
 การสร้างภาพยนตร์ หรือการให้บริการฉายภาพยนตร์จะโดยผู้สร้างเองหรือผู้ด าเนินธุรกิจ

ฉายภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการบริการเน้ือหาของภาพยนตร์จะมีเน้ือหาต่าง ๆ 

กัน แล้วแต่แนวคิดและวิธีการสร้างของผู้สร้างแต่ละรายเพ่ือให้ภาพยนตร์ที่สร้างข้ึนสามารถดึงดูด

ความสนใจจากมวลชนให้ได้มากที่สุด การแข่งขันเชิงธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลและ

สงัคม ประเทศต่างๆ จึงมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัภาพยนตร์ 
  ในสา ธา รณรัฐฝ รั่ ง เ ศส  ค่อนข้ า ง ให้ คว ามส าคัญก ับกา รพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ซ่ึงกฎหมายที่เป็นหลักในเร่ืองน้ี คือ ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซ่ึงบัญญัติ

ในเร่ืองการประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ การตรวจลงตราและการจดทะเบียน มาตรการส่งเสริมกิจการ

ภาพยนตร์โดยมีองค์กรก ากบัดูแล คือ คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ และศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ 

ส าหรับการจัดประเภทภาพยนตร์ มีคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์เพ่ือท าหน้าที่จัดประเภท

ภาพยนตร์ก่อนที่จะน าออกเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์ในคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์จะมี

คณะกรรมการจากภาคประชาชนโดยเป็นกรรมการจากเยาวชนด้วย เพ่ือให้ภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย

มีความเหมาะสมกบัสภาพสงัคม 
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ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์เห็นว่าภาพยนตร์น้ันเป็นสื่อ 

(Media) ประเภทหน่ึงที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั้งในด้านความคิดทางการเมืองและ

มาตรฐานศีลธรรม การควบคุมภาพยนตร์โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐบาล สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงออกกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือควบคุม

ภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในประเทศไม่ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศในการ

ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ที่จะเข้าหรือเผยแพร่ในสาธารณรัฐสงิคโปร์ แนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์  กฎหมายภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนด

แยกห้ามภาพยนตร์มิให้ผู้ใดครอบครองหรือเผยแพร่ไว้ 2 ประเภท อันได้แก่ ภาพยนตร์ที่ขัดต่อ

ศีลธรรม (Obscene Film) และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง (Party Political Film) 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ คณะกรรมการ

ภาพยนตร์หรือ Singapore Film Commission ซ่ึงกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน
โดยมีกรรมการซ่ึงมากจากภาครัฐเข้าร่วมด้วยเป็นส่วนน้อย และยังมีคณะกรรมการอุทธรณ์ที่เป็น

คณะกรรมการที่ต้ังข้ึนโดยมีองค์ประกอบ 15 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งของ

คณะกรรมการภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ใดมีเน้ือหาต้องห้ามตามกฎหมายภาพยนตร์ 
ในสหราชอาณาจักร  กฎหมายภาพยนตร์ของสหราชอาณาจักรได้มีการแยกการควบคุม

ภาพยนตร์เป็นสามลักษณะ คือ การควบคุมวัสดุโทรทศัน์ การควบคุมโรงภาพยนตร์ และการควบคุม

การเผยแพร่รายการวิทยุโทรทศัน์องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดประเภทภาพยนตร์ คือ คณะกรรมการ

จัดประเภทภาพยนตร์ (British Board of Film Classification) รับผิดชอบในการพิจารณาความ
เหมาะสมของผลงานโทรทศัน์เพ่ือออกใบรับรองการจัดประเภทโดยค านึงถึงผลกระทบความเป็นไปได้

ที่ผลงานโทรทัศน์จะถูกน าออกมาฉายในบ้านเรือน การให้ใบอนุญาตจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ 

ประกอบการอนุญาต อาท ิการให้ค าแนะน าในการจ าหน่ายวัสดุโทรทศัน์ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์

หรือวัสดุโทรทัศน์ที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์สามารถ

ย่ืนอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์โทรทัศน์ (Video Appeals Committee) ซ่ึงเป็นอิสระจาก

คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์ได้ในการจัดประเภทภาพยนตร์หรือผลงานโทรทศัน์ 

 
4. วิเคราะหก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 พบปัญหาและอุปสรรค

ในการบังคับใช้กฎหมาย ดังน้ี 
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  1) ปัญหาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกบัการมอบอ านาจของนายทะเบียน 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิท ัศน์ พ.ศ. 2551 ก า หนดบทนิยามค าว่า 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจ าจังหวัดแล้วแต่กรณี 

รัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรมได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจ า

จังหวัดของจังหวัดตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เร่ือง  แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะนายทะเบียนประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่หลายประการ เช่น การอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ให้เช่า แลกเปล่ียน จ าหน่าย ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ การอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์ การ

สั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต แต่เน่ืองจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจในจังหวัดที่ต้อง

ปฏิบัติอยู่เป็นจ านวนมาก ในทางปฏิบัติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ในฐานะนายทะเบียนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ หรือวัฒนธรรมจังหวัด ลงไปอกีทอดหน่ึง เพ่ือให้การปฏบัิติเป็นไปโดยรวดเรว็ และอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน แต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มิได้มี

บทบัญญัติให้อ านาจนายทะเบียนให้สามารถมอบอ านาจได้ ดังน้ัน การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ

จังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจ าจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หรือวัฒนธรรม

จังหวัด ซ่ึงเป็นข้าราชการในล าดับต ่าลงไปจึงไม่สามารถกระท าได้ เน่ืองจากเป็นอ านาจเฉพาะและ

กฎหมายมิได้ให้อ านาจไว้ 

  2)  ปัญหาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์  และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  บทบัญญัติมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้การตรวจพิจารณาและอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 คณะกรรมการพิจาณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ

ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต บทบัญญัติมาตราน้ีมีเจตนารมณ์ให้การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เน่ืองจากหากไม่พิจารณาให้เสร็จสิ้นอย่าง

รวดเร็ว จะท าให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้สร้างภาพยนตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามมีภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์หลายเร่ืองที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

เน่ืองจากส่งเอกสารประกอบการตรวจพิจารณาในการตรวจให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ

วีดิทศัน์ไม่ครบถ้วน แต่บทบัญญัติของกฎหมาย ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาให้เสรจ็ภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ โดยมิได้ระบุการส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้พิจารณา จึงเป็นกรณีที่กฎหมาย

ก าหนดสาระส าคัญไว้ไม่ชัดเจน และกรณีการพิจารณาอุทธรณ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ บทบัญญัติ

มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

แห่งชาติต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่
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เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา

เช่นเดียวกบัการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดสาระส าคัญไว้ไม่

ชัดเจนเช่นกนั 
 3) องค์กรตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีองค์กรที่มีอ านาจ

ในการออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ในรูป

ขององค์กรเด่ียวและองค์กรกลุ่ม ส าหรับองค์กรกลุ่มที่มีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครอง 

คือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ตามมาตรา 16 และคณะกรรมการภาพยนตร์และ

วีดิทศัน์แห่งชาติ ตามมาตรา 9 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์จะมีอ านาจในการออก

ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ภาพยนตร์หรือวีดิทศัน์ สามารถน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปล่ียน หรือ

จ าหน่ายได้  
ปัญหาของการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 

พ.ศ. 2551 ในปัจจุบันพบว่า มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการที่ส่งภาพยนตร์ให้ตรวจพิจารณาและ

ภาพยนตร์ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยผู้ประกอบการโต้แย้งว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ไม่ได้พิจารณาภาพยนตร์ในฐานะเป็นศิลปะแขนงหน่ึง ไม่รู้ถึงภาษาสัญญะที่แฝงอยู่ใน

ภาพยนตร์ และมองภาพยนตร์ที่ปรากฏในฉากแต่ละฉากเป็นภาพน่ิง ไม่พิจารณาเน้ือหาทั้งหมดของ

ภาพยนตร์โดยเช่ือมร้อยรวมกนั คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์มีจ านวนไม่เกินเจด็คน 

โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ซ่ึงต้องแต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนไม่เกนิสี่คน และจากภาคเอกชนจ านวนไม่เกินสาม

คน ในหลายประเทศเหน็ว่า การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ที่จะน าออกฉายต้องมีตัวแทนภาคประชาชน

ที่จะได้รับผลกระทบเข้าร่วมในการตรวจพิจารณา เช่น ประเทศฝร่ังเศส และประเทศสิงค์โปร์ ดังน้ัน

เพ่ือลดปัญหาการโต้แย้ง จึงต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดข้อโต้แย้งดังกล่าว 
 4) องค์กรผู้พิจารณาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
   พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา9(6) บัญญัติ ว่า 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน 

และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซ่ึงหากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบคณะกรรมการ จ านวน 27 คน ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงหากกรรมการมาไม่ครบกึ่งหน่ึง

จะเกิดปัญหาในการพิจารณาอุทธรณ์ เน่ืองจากบทบัญญัติในหมวด 6 การอุทธรณ์ก าหนดให้

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ต้องพิจารณาอุทธรณ์กรณีค าสั่งของคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ตามมาตรา 66 และกรณีอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามาตรา 67 

ให้เสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนด
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ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเหน็ด้วยกับค าอุทธรณ์ ซ่ึงหากไม่มีการประชุมและครบก าหนดสามสิบวัน

นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ จะท าให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการพิจารณาอนุญาตโดยผลของกฎหมาย 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็นองค์กรใหญ่ควรไปดูแลเร่ืองนโยบาย ส าหรับการ

พิจารณาอุทธรณ์ควรมีคณะกรรมการแยกต่างหาก 
  5) การจัดประเภทของวีดิทศัน์ 

ระบบการตรวจพิจารณาวีดิทศัน์ประเภทเกมการเล่นตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันใช้ระบบ censer เน่ืองจากลักษณะการใช้หรือดูวีดิทศัน์
แตกต่างจากการดูภาพยนตร์ กล่าวคือ วีดิทศัน์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจะมีเน้ือหาที่เหมาะสมกับผู้ดู

ทุกเพศทุกวัยโดยไม่ได้ก าหนดประเภทอย่างเช่นการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ การไม่จัดประเภท

ของวีดิทัศน์ประเภทเกมการเล่นท าให้เดก็และเยาวชนเข้าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาเดก็ฆ่า

แทก็ซ่ีโดยเลียนพฤติกรรมจากในเกม ความมุ่งหมายในการคุ้มครองเดก็และเยาวชนตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ยังไม่บรรลุผลจึงต้องแก้ไขปัญหาน้ีโดยก าหนด

ความเหมาะสมและประเภทของวีดิทศัน์ประเภทเกมการเล่น 
 6) บทก าหนดโทษ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดแยก

บทก าหนดโทษทางปกครองและอาญาออกจากกัน การกระท าผิดที่ต้องรับโทษทางอาญาส่วนมากจะใช้

วิธีปรับ (มาตรา 75 – มาตรา 85) ยกเว้นการกระท าความผิดที่ รุนแรงและกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและการขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติหน้าที่ต้องรับโทษทางอาญา (มาตร 77 มาตรา 83) 
  บทก าหนดโทษทางอาญาดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 สบืเน่ืองจากกรณีคดีคนเกบ็ขยะของกรุงเทพมหานคร เขตสะพาน

สูง เกบ็แผ่นซีดีภาพยนตร์ได้จากองขยะ ไปวางขายในตลาดนัดหมู่บ้านนักกีฬา ถูกจับด าเนินคดีฐาน

ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปล่ียน จ าหน่ายภาพยนตร์ โดยท าเป็นธุรกิจโดยมิได้อนุญาตจากนาย

ทะเบียนตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีอัตราโทษปรับตั้ง
แต่ 200,000 – 1,000,000 บาท โดยศาลช้ันต้นพิจารณาให้ปรับ 200,000 บาท ศาลปราณีลดโทษปรับ
เหลือ 133,400 บาท และศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามศาลช้ันต้น ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อต่าง ๆ 

กรณีดังกล่าวบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มี

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษปรับ ก่อให้เกิดความรู้สึกในความไม่เป็นธรรมต่อ

ประชาชน  
 7) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
 ปัญหาของอนุบัญญัติซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 

คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกจิการร้านวีดิทศัน์ พ.ศ. 2552 มีความไม่ชัดเจน
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ของการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชนในร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น โดยไม่มีก าหนด

ระยะเวลาการเปิด-ปิด ร้านวีดิทศัน์ โดยก าหนดเฉพาะแต่เพียงว่าการเข้าใช้บริการของเดก็ตามอายุ 

และเวลาการเข้าใช้บริการดังกล่าว โดยข้อ 12 ก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์

ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้เดก็อายุต ่ากว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ต้ังแต่เวลา 14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 
20.00 นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 20.00 นาฬิกา 

ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
(2) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้ นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 

14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา 

แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่

นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
 ปัญหาของกฎกระทรวงดังกล่าวท าให้ร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นไม่มีก าหนด

ระยะเวลาเปิด ปิด ท าให้สามารถเปิดตลอดทั้งวัน ปัจจุบันร้านวีดิทศัน์ที่ให้บริการเกมการเล่นบางแห่ง

เป็นสถานมั่วสุมของเดก็และเยาวชนเพราะไม่มีก าหนดระยะเวลาเปิดปิด เมื่อได้พิจารณาเจตนารมณ์

ของบทบัญญัติ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมาย

แม่บทในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว บัญญัติว่า “มาตรา 59 การประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์

จะต้องกระท าในวัน เวลา และเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” วรรคสองก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์

ในการคุ้มครองเดก็และเยาวชนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะก าหนดเลาการเข้าใช้บริการของ

ผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสด้วยกไ็ด้” จะเหน็ว่า

กฎหมายใช้ค าว่า “เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเดก็และเยาวชน” อันเป็นเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง

เดก็และเยาวชน ดังน้ัน การออกกฎกระทรวงควบคุมเฉพาะเวลาการเข้าใช้บริการจึงไม่เพียงพอ 

ควรคุ้มครองเดก็และเยาวชนโดยการก าหนดระยะเวลา เปิด ปิด สถานบริการด้วย จะบรรลุผลตาม

ความประสงค์ของกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่สังคม จึงต้องจ าเป็นแก้ไข และปรับปรุง เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจุบัน 
 
5. ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีออกมาโดยมีเจตนารมณ์ รัฐต้องการมุ่ง

คุ้มครองเดก็และเยาวชนในขณะเดียวกันการด าเนินการของรัฐกค็วรกระท าโดยความเหมาะสม 
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ผู้เขียนขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยเหน็ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551ดังน้ี 
1) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้อ านาจ

นายทะเบียน ให้สามารถมอบอ านาจการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551  ให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นได้ 
2) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

โดยก าหนดเพ่ิมเติมในบทบัญญัติมาตรา 36 มาตรา 66 และมาตรา 67 ให้ผู้ย่ืนค าขอตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์และขออุทธรณ์ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนในวันย่ืนค าขอให้ตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ รวมทั้งการย่ืนขออุทธรณ์ 
3) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 

ให้มีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
4) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

โดยก าหนดให้มีองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์  แยกต่างหากจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ 
5) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการจัดประเภทวีดิทัศน์ตามอายุของผู้ใช้บริการใน

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์  พ.ศ. 2551  
6) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมอตัราโทษตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ

ทศัน์ พ.ศ. 2551ให้เหมาะสมกับการกระท าความผิดและให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งให้บริการทาง

สงัคมได้ 
7) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้ก าหนดเวลาเปิด – ปิด 

ร้านวีดิทศัน์ ประเภทเกมการเล่น 
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 วารสารวิทยาการจัดการและวารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 
– มีนาคม 2554 

อภิชัย  กู้เมือง. “การมอบอ านาจของฝ่ายปกครอง” บทความส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
Web”Kritsadika.go.th หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมภ์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 26 
ธนัวาคม 2558.”  

พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 
ประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 205 ลงวันที่ 9 กนัยายน พุทธศักราช 2515 
พระราชบัญญัติควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ประมวลกฎหมายอาญา 
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกจิการร้านวีดิทศัน์ พ.ศ. 2552 

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาวีดิทศัน์

และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีปกครอง 

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ฐิติมา  จัน่หนู

 

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ


 

บทคดัย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับ

ความจ าเป็นในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2)  เพ่ือศึกษามาตรการทาง

กฎหมายเปรียบเทียบแนวทางการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ไทยกบัศาลในต่างประเทศ 3)  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครอง

ที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 4) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ 

วิธีการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การด าเนินการศึกษาใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พยานผู้เช่ียวชาญใน

คดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และน าข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาอย่าง

เป็นระบบ รวมทั้งศึกษาจากบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย บทความ ข้อมูลทาง internet รวมถึงศึกษา

ปัญหาอุปสรรคในการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  และศึกษาเปรียบเทียบ

แนวทางการใช้พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับศาลใน

ต่างประเทศ 

สมมติฐานการศึกษา คือ การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้ันมีความ

แตกต่างจากคดีทั่วไปในประเดน็ส าคัญ คือ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับเทคนิค

วิทยาศาสตร์ ดังน้ันผู้พิจารณาคดีประเภทน้ีจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจพอสมควรในเร่ืองเกี่ยวกับ

ความคิดเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมอัน

เป็นส่วนหน่ึงของข้อเทจ็จริงที่จะน ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี  เพ่ือให้ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

พยานผู้เช่ียวชาญในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ปัญหาการรับฟังข้อมูลและการช่ังน ้าหนักพยาน

ผู้เช่ียวชาญ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพยานผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงหากศาลปกครองน าแนวคิดพยานผู้เช่ียวชาญ

ของเครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เพ่ือน ามา

ปรับใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมของไทย  

 

 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความเป็นมาและความส าคญั 

ประเทศไทยในปัจจุบันข้อพิพาทในคดีสิ่งแวดล้อมที่ ข้ึนมาสู่ศาลได้เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

เน่ืองจากปัญหาการเพ่ิมจ านวนประชากรและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ผืน

แผ่นดินยังคงเท่าเดิม ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ท  าให้ลักษณะของคดี

สิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน สภาพการณ์ของคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีความจ าเป็นที่

จะต้องน าพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดีเพ่ือให้ศาลได้เข้าใจเร่ืองราวความกระจ่างชัดของข้อเทจ็จริงเพ่ือ

เป็นส่วนประกอบในการใช้ดุลพินิจของศาล เพ่ือให้การวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดีของศาลเป็นไปอย่าง

รอบคอบมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรม ตรงตามข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึน การน าพยานผู้เช่ียวชาญเข้า

มามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยค้นหาความจริงจึงเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อกระบวนการ

ของศาล
1
 

 

แนวคิดเกีย่วกบัพยานผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Witness) 

พยานผู้เช่ียวชาญเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษแล้วมี

คว าม รู้ ใน เ ร่ื อ ง ร า ว เ ฉพา ะ เ ร่ื อ งสู ง ก ว่ า บุ คคลธร รมดาทั่ ว ไปที่ มิ ไ ด้ ผ่ า นก า ร ฝึกฝนอบรม 

เช่นว่าน้ัน และสามารถที่จะท าความอันแน่นอนแม่นย าหรือใช้เหตุผลที่เป็นพ้ืนฐานในการท าความเห็น

อย่างถูกต้องซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี
2
 

ความหมายของพยานผู้เช่ียวชาญ
3
 

พยานบุคคลจ าพวกหน่ึงที่กฎหมายลักษณะพยานก าหนดหลักเกณฑ์การน าสืบพยานไว้เป็น

พิเศษ คือ พยานผู้มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะในแขนงใดแขนงหน่ึง โดยสภาพแล้วพยานพวกน้ีไม่ได้

เหน็เหตุการณ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเทจ็จริงในคดีโดยตรง โดยหลักจึงไม่อาจเป็นพยานในคดีได้ แต่

ความเหน็ของบุคคลเหล่าน้ีอาจท าให้ศาลสามารถวินิจฉัยข้อเทจ็จริงในประเดน็แห่งคดีได้  จึงเรียกพยาน

พวกนี้ ว่า “พยานความเหน็” (Opinion Witness) หลักเบ้ืองต้นส าหรับพยานความเหน็ คือ พยานประเภท

น้ีศาลจะไม่รับฟัง แต่ในทางปฏิบัติต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 ศาลรับฟังความเห็นของแพทย์ในคดีท าร้าย

ร่างกาย และนับแต่กลางศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ศาลยอมรับฟังความเห็นของผู้เช่ียวชาญเป็นปกติใน

เร่ืองที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ หรือเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมาย (Buckle V. Thomas, 1554) โดยใน

เบ้ืองแรกเหน็ว่าผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยเหลือศาล แต่ต่อมาในภายหลังถือว่าผู้เช่ียวชาญมีฐานะเหมือพยาน

                                                           
1 คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง, แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม (กรงุเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จ ากัด), น.3 
2 ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, พยานผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีสิ่งแวดล้อม,นิติศาสตร์,เสวนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาท

ทางสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายต่างประเทศ,”สองปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์สองปีนิติศาสตร์เสวนา, น.5 
3 วันชัย นวลเขียว , “การจัดให้มีระบบพยานผู้ เชี่ยวชาญในคดีปกครอง ” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์2556) น.18 
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ธรรมดาคนหน่ึง พยานผู้เช่ียวชาญจึงเป็นเหมือนพยานธรรมดา ดังน้ัน พยานผู้เช่ียวชาญจึงถูกซักค้านใน

ประเดน็ความรู้ ความช านาญ ความน่าเช่ือถือ ความล าเอยีง หรือความไม่อยู่กบัร่องกบัรอย 

ค าว่า พยานผู้เช่ียวชาญ หากแบ่งแยกค าออกจากกันเป็นค ากจ็ะพบว่า ค าดังกล่าวประกอบไป

ด้วยค าสองค า คือ “พยาน” และค าว่า “ผู้เช่ียวชาญ” ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 

พยาน ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อธิบายว่า “สภาวะอันใด มีสภาวะรู้เห็นได้ยินโดยจริง อัน

ส าแดงซ่ึงข้อความให้ขาดสงสัยแห่งชนทั้งหลายผู้วิวาทกัน สภาวะน้ันมีช่ือว่า สักขี คือ พยาน”
4
 พยานจึงมี

ความหมายครอบคลุมไปถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ 

พยาน หมายถึงหลักฐานเคร่ืองพิสูจน์ข้อเทจ็ริง ผู้ที่ รู้หรือข้อเทจ็จริงที่ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือ

พิสจูน์ได้ บุคคลซ่ึงเหน็เหตุการณ์ ให้การในเร่ืองหรือสิ่งที่ตนได้เหน็ ได้ยินหรือได้รับรู้มาโดยวิธอีื่น
5
 

ผู้เช่ียวชาญ (Expert Witness) หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความรู้ในเร่ืองราวเฉพาะเป็นการพิเศษ 

โดยที่ความรู้รอบได้จากการศึกษา หรือจากประสบการณ์เฉพาะตนที่บุคคลธรรมดากระท าไม่ได้ หรือไม่มี

ความสามารถน้ี บุคคลซ่ึงโดยพฤติการณ์แห่งการใช้ชีวิตและการงาน มีความช านาญในการให้ความเหน็ต่อ

ปัญหาข้อพิพาท หรือช่วยเหลือศาลหรือคนธรรมดาได้เข้าใจความหมายเฉพาะเหล่านั้น
6
 

ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ  หม า ยถึ ง  ผู้ มี ค ว าม รู้ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญ ในทา ง ศิ ลป ะ  วิ ท ย า ศ า สต ร์  

การฝีมือ การค้า หรือการงานที่ท  า หรือในกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงความเห็นของผู้น้ันอาจเป็น

ประโยชน์ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อความในประเด็นแห่งคดี ไม่ว่าผู้น้ันจะมีอา ชีพในการงานหรือไม่ 

กต็าม 

พยานผู้เช่ียวชาญ
7
 หมายถึง พยานผู้มาเบิกความให้ความเหน็ต่อศาล ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้

ความช านาญเป็นพิเศษในวิชาการบางอย่าง เช่น เร่ืองเกี่ยวกับอาวุธปืน การตรวจเลือด ตรวจลมหายใจ 

ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตรวจลายพิมพ์น้ิวมือ ตรวจลายเซน็ ตรวจเอกสารปลอม ตรวจศิลปวัตถุ 

ยา เช้ือโรคและไวรัสต่างๆ วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี การตรวจบาดแผล การให้ความเหน็เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การ

เกิดอัคคีภัย การให้ความเห็นเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารในระบบอื่น การก่อสร้าง การค านวณ

เคร่ืองยนต์กลไก ตลอดจนเร่ืองกฎหมายต่างประเทศ 

 

ความส าคญัของพยานผูเ้ช่ียวชาญ 

แนว คิด เกี่ ย วกับ เ ร่ื อ งคว ามส า คัญห รือความจ า เ ป็นของ ผู้ เ ช่ี ยวช าญในกระบวน 

วิธีพิจารณาความน้ัน เกิดจากการที่ศาลหรือคณะลูกขุนไม่สามารถเข้าใจประเด็นข้อเทจ็จริงบางข้อ 

                                                           

 
4 
พระไอยการลักษณะพยาน ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1, หน้า 328.  

 
5 
ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน, 2554 

6
 วันชัย นวลเขยีว, “การจัดให้มรีะบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดปีกครอง” (วิทยานพินธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556) น.19 

 
7
 โสภณ  รัตนากร, ค าอธบิายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์คร้ังที่ 4 กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิตบิรรณาการ, 

2542 น. 444. 
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ที่เกี่ยวกบัศาสตร์หรือวิทยาการแขนงใดแขนงหน่ึง ซ่ึงต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์หรือความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจะสามารถอธิบายให้ศาลและคณะลูกขุนเข้าใจได้ ซ่ึงศาลผู้พิจารณา

พิพากษาคดีน้ันต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เป็นปัญหาในคดีน้ัน 

มาช่วยท าความเข้าใจในประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน ซ่ึงเป็นเร่ืองนอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย จึงมี

ความจ าเป็นที่ต้องยอมรับให้มีการน าผู้เช่ียวชาญมาให้ความเหน็ในการพิจารณาคดีที่มีความซับซ้อนและมี

ปัญหาเกี่ยวกับศาสตร์ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช านาญในเร่ืองน้ันได้ แม้ว่าผู้เช่ียวชาญที่มาให้

ความเหน็ดังกล่าวจะมิเป็นประจักษ์พยานผู้ที่ได้รู้ ได้เหน็ ได้ยินเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดี

น้ันโดยตรงกต็าม เพราะในบางกรณีแม้ศาลจะได้รับข้อเทจ็จริงเข้าสู่ส านวนคดีแล้วโดยพยานหลักฐานชนิด

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานที่เป็นผู้ได้รู้ ได้เหน็ ได้

ยินเหตุการณ์โดยตรงสามารถจ าเร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนได้ทั้งหมดและสามารถถ่ายทอด

เร่ืองราวน้ันออกมาได้ครบถ้วนกต็าม 

ข้อเทจ็จริงบางเร่ืองน้ันความรู้ความสามารถของผู้พิพากษายังไม่สามารถวินิจฉัยข้อเทจ็จริงน้ัน

ได้ เน่ืองจากเป็นข้อเทจ็จริงที่ต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเท่าน้ัน ซ่ึงหากศาลพิจารณา

พิพากษาคดีไปโดยไม่ตรวจสอบความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญแล้ว กอ็าจส่งผลให้พยานหลักฐานน้ันๆ 

ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลได้อย่างเตม็ที่ และอาจท าให้การวินิจฉัยช้ีขาดคดี

คลาดเคล่ือน อนัจะเกดิความไม่เป็นธรรมข้ึนได้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน

มาสื่อความหมาย อธิบาย หรือถ่ายทอดให้แก่ศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี ดังน้ัน การท า

หน้าที่ของผู้เช่ียวชาญที่ได้ใช้ความรู้ความช านาญของตนมาให้ความเห็นในคดี หรือมาสื่อความหมาย

อธิบาย หรือถ่ายทอดความรู้ความช านาญเฉพาะเร่ืองของศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึงในกระบวนการ

พิจารณาคดีเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลน้ัน ท าให้เหน็ได้ว่าผู้เช่ียวชาญดังกล่าวท า

หน้าที่เปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาของศาลที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ศาล เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจถึง

ข้อเท็จจริงที่ เ ป็นปัญหาในเชิงเทคนิคเฉพาะเ ร่ืองที่ปรากฏในคดีน้ัน และสามารถน าไปใช้เป็น

พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดีต่อไป
8
 

ดังน้ัน จึงพอสรุปความส าคัญของพยานผู้เช่ียวชาญในการให้ความเหน็ในกระบวนการพิจารณา

คดีของศาลได้ ดังน้ี 

1) เพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อเทจ็จริงในเร่ืองที่ศาลไม่อาจแสวงหามาได้เพราะไม่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญทางด้านน้ัน 

2)  เ พ่ื อ เ ป็นการ ใ ห้คว ามเห็น เ พ่ื อ ช่ วย เ ป็นที่ ป รึ กษาแก่ ศ าลในการที่ ศ าลจะท า 

ค าวินิจฉัยช้ีขาดคดี โดยความเหน็ดังกล่าวกม็ิได้ผูกพันให้ศาลต้องวินิจฉัยช้ีขาดคดีไปตามความเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ เน่ืองจากความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญในกระบวนพิจารณาคดีของศาลน้ันจะเป็นเพียงการ

ให้ความเหน็เพ่ือช่วยศาลในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีเทา่น้ัน ดังน้ัน บทบาทของพยานผู้เช่ียวชาญในกระบวนวิธี

                                                           

 
8 
นาวิน มณจีันทร์, “ผู้เชี่ยวชาญในคดแีพ่ง: บทบาทและการให้ความเหน็ในศาล,” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ 

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น. 20 
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พิจารณาคดีน้ัน จึงมิใช่การเข้าไปช้ีขาดคดีแทนศาล แต่ความเห็นของผู้เ ช่ียวชาญน้ันเป็นเพียง

พยานหลักฐานอย่างหน่ึงที่เข้าสู่ส านวนการพิจารณาคดีของศาลเท่าน้ัน โดยศาลยังมีดุลพินิจในการช่ัง

น า้หนักพยานหลักฐานและวินิจฉัยช้ีขาดคดีน้ัน
9
 

อย่างไรกต็าม ความส าคัญของพยานผู้เช่ียวชาญส าหรับแต่ละคดีน้ันย่อมมีความส าคัญมากหรือ

น้อยแตกต่างกันไป บางกรณีพยานผู้เช่ียวชาญมีความจ าเป็นมากในการช่วยให้ศาลพิจารณาในประเดน็

ส าคัญแห่งคดีและตัดสนิคดีน้ันได้ เช่น ในคดีฟ้องร้องขอให้รับเดก็เป็นบุตร ซ่ึงในการพิสูจน์ความเป็นบิดา

มารดาบุตรน้ัน จ าเป็นต้องมีการตรวจลายพิมพ์ดีเอน็เอ ซ่ึงในกรณีดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรวจสอบและท าความเหน็เสนอต่อศาล เพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษา

คดี แต่ในบางกรณีนอกจากพยานผู้เช่ียวชาญจะไม่มีความจ าเป็นแล้ว การยอมรับพยานผู้เช่ียวชาญกอ็าจ

ท าให้เกดิความสบัสนในการตัดสินคดีได้ ดังน้ัน กรณีที่ประเดน็ในคดีน้ันเป็นเร่ืองซ่ึงบุคคลธรรมดาสามัญ

หรือศาลมีความรู้และสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ศาลกส็ามารถใช้วิจารณาญาณในการพิจารณา

และวินิจฉัยคดีได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
10

  

 

คุณสมบติัความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้ที่จะท าหน้าที่ เป็นพยานผู้เช่ียวชาญได้น้ัน มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพยาน

ผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปน้ี
11

 

1) ความรู้ความเช่ียวชาญของบุคคลที่จะท าหน้าที่พยานผู้เช่ียวชาญจะต้องเป็นความรู้เฉพาะที่

บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้น้ันๆ เช่น ความรู้น้ันอยู่บนหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือหรือไม่ 

ทฤษฎีหรือเทคนิคที่อ้างสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ และ/หรือได้รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ใน

สาขาเดียวกันหรือไม่ กรณีวิธีการที่คิดค้นข้ึนใหม่หรือเทคนิคเฉพาะมีอัตราความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาก

น้อยเพียงใด และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการหรือเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสาขา

น้ันๆ หรือไม่ เป็นต้น 

2)  มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในเร่ืองน้ันโดยตรง และมีอย่างเพียงพอต่อการให้

ความเหน็ในประเดน็พิพาทแห่งคดี 

3) บุคคลที่จะเป็นพยานผู้เช่ียวชาญต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี หรือไม่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกบัคู่ความหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในคดี 

4) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเหน็หรือเบิกความในฐานะพยานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

คดีในประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองราวที่ตนมีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะ 

                                                           

 
9 
เพ่ิงอา้ง, น. 22. 

 10 
เพ่ิงอา้ง, น. 22-23. 

 
11 
ปรัชญา  บุญประเสริฐ และคณะ, “รายงานฉบบัสมบูรณ ์แนวทางในการจัดท าระบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี

สิ่งแวดล้อม,” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรงุเทพมหานคร, 2554, น. 130 
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5) บุคคลน้ันหรือความเหน็ของบุคคลน้ัน ต้องมีความน่าเช่ือถือ 

6) บุคคลน้ันต้องให้ถ้อยค าหรือข้อความในข้อเทจ็จริงประเด็นแห่งคดี อยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และน าเสนอเฉพาะข้อคิดเห็นที่เป็นข้อเทจ็จริงจากการประเมินผลด้วย

ความรู้ และความช านาญของตนเทา่นั้น 

7) บุคคลน้ันมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และแถลงถ้อยค าความเหน็ของตนเอง 

8) บุคคลน้ันจะต้องให้ความเหน็ พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน ทั้งในกรณีที่เหน็สอดคล้อง และ/

หรือกรณีที่เหน็ขัดแย้ง บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

จากคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เช่ียวชาญที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน จะมีตัวช้ีวัดในการคัดกรอง

ทกัษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะมาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปน้ี 

(1) วุฒิการศึกษาของผู้เช่ียวชาญเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

(2) ประสบการณ์การท างานของผู้เช่ียวชาญเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ต้อง

ให้ความคิดเหน็แก่ศาล และมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(3) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญในแวดวง

วิชาการเดียวกนัเอง
12

 

 

บทบาทการเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญ 

บทบาทส าคัญอีกประการหน่ึงของพยานผู้เช่ียวชาญคือเร่ืองความเป็นกลางของพยาน

ผู้เช่ียวชาญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการช่ังน า้หนักพยานผู้เช่ียวชาญ เพราะพยานผู้เช่ียวชาญที่คู่กรณีร้องขอ

ศาลให้เข้ามาในคดี อาจมีผลประโยชน์ต่อการ หรืออาจเข้ามาในลักษณะของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง  บทบาท

ที่ส าคัญประการที่สอง คือ บทบาทของพยานผู้เช่ียวชาญในการให้ความเข้าใจต่อเร่ืองที่บุคคลทั่วไปไม่

สามารถเข้าใจได้ เช่น เร่ืองเทคนิควิทยาศาสตร์ หรือแปลความจากสิ่งที่บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถเข้าใจ

ได้ แปลความหมาย สื่อความหมายของประเดน็แห่งข้อเทจ็จริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้เป็นสิ่งที่บุคคล

ธรรมดา หรือศาลสามารถเข้าใจ และสามารถน าข้อเทจ็จริงไปเป็นหลักฐานทางคดีได้ 

 

บทสรุป 

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)  ซ่ึงประกอบด้วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กระบวนการน าพยานผู้เช่ียวชาญมาใช้ในคดีต้ังแต่ต้นค่อนข้าง

จ ากัด และค่อนข้างยาก  คดีที่ศาลจะเรียกพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดี ต้องเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถที่คนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้ ต้องเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะด้าน และต้องผ่านการ

ทดสอบผลงาน หรือคุณสมบัติจนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะด้านที่พยานผู้เช่ียวชาญน้ัน 
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และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจนเป็นที่ยอมรับ ศาลถึงอนุญาตให้เข้ามาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ  จนถึง

การคัดค้านพยานผู้เช่ียวชาญ โดยเปิดโอกาสให้ทนายความถามค้าน หรือแสดงเอกสารหลักฐานว่าผู้ที่มา

ท าหน้าที่เป็นพยานผู้เช่ียวชาญไม่เหมาะสม  คืออนุญาตให้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาคดีก่อน และ

สามารถถูกตรวจสอบคุณสมบัติได้แม้ปฏบัิติหน้าที่แล้ว  

ประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  ซ่ึงประกอบด้วย 

สหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส  กระบวนการน าพยานผู้เช่ียวชาญแต่งตั้งพยาน

ผู้เช่ียวชาญเข้ามาในคดี เกดิได้ 2 กรณี คู่ความร้องขอและศาลต้ังพยานผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยเหลือศาลใน

การแสวงหาข้อเทจ็จริงประเดน็แห่งข้อเทจ็จริง ในส่วนของการคัดค้านพยานผู้เช่ียวชาญน้ัน ประเทศใน

กลุ่มระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีระบบคัดค้านเช่นเดียวกับผู้พิพากษา คือสามารถตรวจสอบ

คุณสมบัติพยานผู้เช่ียวชาญได้ต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ังจากศาลว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิในการท าหน้าที่เป็น

พยานผู้เช่ียวชาญหรือไม่ และเม่ือเข้ามาเป็นพยานผู้เช่ียวชาญแล้วไม่ปฏบัิติหน้าที่ หรือปฏบัิติหน้าที่ล่าช้า

อาจถูกลงโทษจากศาลได้ สาธารณรัฐฝร่ังเศส พยานผู้เช่ียวชาญถูกคัดค้าน มี 2 กรณี 1) ถูกคัดค้านได้

ด้วยเหตุผลเดียวกบัตุลาการ โดยคู่ความต้องคัดค้านก่อนเร่ิมปฏบัิติหน้าที่ 2) พยานผู้เช่ียวชาญเหน็ว่าอาจ

มีเหตุอื่นอาจถูกคัดค้าน พยานผู้เช่ียวชาญจะต้องแจ้งให้ศาลทราบ  

ศาลปกครอง มีการแต่งตั้ งพยานผู้ เ ช่ียวชาญโดยใช้ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กระบวนการแต่งตั้งพยาน

ผู้เช่ียวชาญสามารถเข้ามาในคดีได้ 2 กรณี
13
 1) เม่ือศาลเหน็สมควร 2) คู่กรณีมีค าขอ  ศาลอาจมีค าสั่งตั้ง

พยานผู้เช่ียวชาญเพ่ือศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยข้อ

กฎหมาย แล้วให้ท ารายงานหรือให้ถ้อยค าต่อศาลได้   

ระเบียบฉบับน้ีใช้ทั่วไปในการด าเนินคดีปกครองของศาลปกครอง ไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับ

พยานผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ

พยานผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัย เห็นว่า การจัดท าบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง จะท าให้

กระบวนการแสวงหาข้อเทจ็จริงในประเดน็แห่งคดี มีความรวดเร็วขึ้ น เพราะเมื่อมีความจ าเป็นต้องใ ห้

พยานผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และจะช่วยแก้ปัญหาการรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญเพราะพยานผู้เช่ียวชาญได้

ผ่านกระบวนการคัดเลือกตรวจสอบ และทดสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการแต่งตั้งและขึ้ นบัญชีพยาน

ผู้เช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า พยานผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และ

ความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อเทจ็จริงของศาล ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง

ต่อคู่กรณี พยานผู้เช่ียวชาญจึงต้องมีหน้าที่ส าคัญในการให้ความเหน็ ตามความรู้ ความสามารถ และความ
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เช่ียวชาญในการศึกษา หรือตามวิชาชีพของตน เพ่ือประกอบการพิจารณา พิพากษาคดีของศาล โดยต้อง

ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นกลาง ปราศจากอคคิ  

ผูวิ้จยัเห็นว่า ควรมีการข้ึนบญัชีพยานผูเ้ชี่ยวชาญ คือ 

1) เมื่ อเกิดความเสียหาย ต่อหน่วยงานภาครัฐต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย อาจ 

ท าให้พยานผู้เช่ียวชาญซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลีกเล่ียง หรือไม่ใช้ความรู้ความสามารถของ

ตนเองอย่างเตม็ที่ จึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือถ้าใช้ความรู้ความสามารถ

ไม่เตม็ที่อาจท าให้ไม่เกดิความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 

2) ควรมีการ จัดท า บัญชีราย ช่ือพยานผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านสิ่ งแวดล้อม และมีการ 

วางระบบโครงสร้างบัญชีพยานผู้เช่ียวชาญ มีการจ าแนกลักษณะ ประเภท โดยจ าแนกประเภท 

ตามความรู้ ความเช่ียวชาญ เฉพาะเร่ือง มีระบบตรวจสอบคุณภาพการเป็นพยานผู้เช่ียวชาญ 

3) ควรมีการออกระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ของพยานผู้เช่ียวชาญ 

เช่น คุณสมบัติพยานผู้เช่ียวชาญ ประเภทของพยานผู้เช่ียวชาญ ค่าตอบแทนพยานผู้เช่ียวชาญ 

4) ศาลใช้ดุลพิพิจรับฟังและช่ังน า้หนักพยานและหลักฐาน ถึงแม้ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์

ที่แน่ชัด ในเร่ืองที่ศาลจะรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ แต่คุณสมบัติอย่างหน่ึงที่ศาลต้องรับฟังพยานผู้เช่ียวชาญ 

คือ เป็นความเหน็เชิงวิชาการหรือเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถเข้าใจ

ได้ อาจเป็นเร่ืองเฉพาะของผู้ที่ศึกษา หรือท างานเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5) พยานผู้เช่ียวชาญต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นผู้ให้ความเหน็ในการพิจารณาคดี

สิ่งแวดล้อม ว่าความเหน็ของพยานผู้เช่ียวชาญมีส่วนส าคัญในการพิจารณาพิพากษาคดี เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมตามความมุ่งหมายของศาล 

6) ท าให้เกดิมีระบบตรวจสอบการท างานของพยานผู้เช่ียวชาญ ในกรณีที่พยานผู้เช่ียวชาญขอ

ข้ึนบัญชีเป็นพยานผู้เช่ียวชาญต่อศาล 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด หลักการ  

นโยบาย ตลอดจนหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษปรับทางอาญาในพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์และการก าหนดโทษปรับของประเทศไทย

และต่างประเทศในการก าหนดโทษปรับทางอาญาในกฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวน ตลอดจนศึกษา

และวิเคราะห์ถึงปัญหาการก าหนดโทษปรับทางอาญาในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.

2507 เพ่ือศึกษาและค้นหาการก าหนดโทษปรับทางอาญาที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขที่

เป็นประโยชน์  ตลอดจนศึกษาประสิทธิภาพของโทษปรับดังกล่าวต่อการยับย้ังและการเยียวยา

ความเสยีหายอนัเกดิจากการท าลายป่าไม้ 

จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในการก าหนดโทษปรับทางอาญาในพระราชบัญญัติ   

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถยับย้ังป้องปรามการตัดไม้

ท าลายป่าสงวนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมาตรการบังคับโทษทางอาญาไม่เหมาะสมกับลักษณะ

ของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่มีการพัฒนารูปแบบของการกระท าความผิดที่มีการ

ท างานกันเป็นเครือข่าย และอาชญากรทางเศรษฐกิจจะมีภูมิหลังที่ดีเฉลียวฉลาด เป็นบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการกระท าความผิด ท าให้ยากแก่การจับกุม และท าให้กฎหมายเข้าไปจัดการ

กบับุคคลเหล่าน้ียาก เน่ืองจากโทษปรับทางอาญาของไทยน้ันก าหนดไว้ตามระบบตายตัวโดยการ

ก าหนดจ านวนเงินข้ันสูงและข้ันต ่าน้ันเป็นโทษที่ไม่มีความยืดหยุ่นและแขง็กระด้าง รวมทั้งอัตรา

โทษในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 น้ัน มีอัตราโทษที่ต ่าไม่เอื้ อต่อการก าหนด

โทษปรับ จึงไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด อันเป็นความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการน าเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามา

บังคับใช้ในการกระท าผิดในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507น้ัน ไม่สามารถยับย้ัง

ข่มขู่มิให้ผู้กระท าความผิดเกดิความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดได้  

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงสนใจจะศึกษาการก าหนดโทษปรับตามมูลค่า

ความเสียหายที่เกิดต่อพ้ืนที่ป่าสงวนอันเป็นผลมาจากการกระท าความผิดหรือจ านวนเท่าของ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีพี พนมงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด ซ่ึงบัญญัติไว้ในกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเศรษฐกิจ

และประโยชน์สาธารณะน้ันมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ  

รวมทั้งน าหลักเกณฑ์การก าหนดโทษเกี่ยวกับป่าไม้ของต่างประเทศมาบังคับใช้  ซ่ึงจากการศึกษา

พบว่า ประเทศไทยควรน าการปรับตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดต่อพ้ืนที่ป่าสงวนอันเป็นผลมา

จากการกระท าความผิดหรือจ านวนผลประโยชน์ที่ ผู้กระท าผิดได้รับจากการกระท าความผิด  

ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2507 เพ่ือให้การน าโทษปรับทางอาญามาบังคับใช้ในความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนให้ได้ผลมี

ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดย

ก าหนดอัตราโทษปรับไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่จะได้รับและน าหลักความรับผิดโดยเดก็

ขาดมาบังคับใช้กับกระบวนการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ จะท าให้โทษปรับ

ทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติมีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงและท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนได้ 

 

1. บทน า 

โทษปรับเป็นโทษทางอาญาประการหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยปรากฏ

อยู่ในมาตรา  18  เป็นมาตรการทางกฎหมายที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด     

(จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์,2550:1)  การบังคับโทษปรับควรจะต้องตอบสนองการคุ้มครองสาธารณะต่อ

การกระท าความผิดในต่อๆ ไปด้วย ต้องสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่องของผู้กระท า

ความผิดน้ัน  โดยสามารถปรับตัวเองอยู่กับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป  ไม่กลับไปกระท า

ความผิดซ า้อีก แต่อย่างไรกต็าม แม้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จะได้บัญญัติ

โทษไว้ทั้งจ าคุกและปรับในอัตราที่สูงพอสมควร  แต่เน่ืองจากแรงจูงใจในผลประโยชน์ตอบแทน

จากการกระท าความผิดน้ันมากกว่าโทษปรับตามกฎหมายหลายเท่าตัว  จึงท าให้ผู้กระท าความผิด

ตัดสนิใจที่จะกระท าความผิด  จึงส่งผลให้พ้ืนที่ป่าสงวนถูกท าลายได้อย่างต่อเน่ือง สูญเสียพ้ืนที่ป่า

สงวนในแต่ละปีในปริมาณมหาศาล 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระท าความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนน่าจะเข้าข่ายเป็นภัยต่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง (กิตติ  ค ามี,2550:79) เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศเป็นจ านวนมหาศาล  แต่การบังคับโทษปรับในประเทศไทยน้ันยังไม่สอดคล้องกับ

ความผิดทางเศรษฐกิจ จะเหน็ได้ว่าการลงโทษปรับตามกฎหมายไทยเป็นการก าหนดโทษปรับ

แบบอัตราตายตัว  โดยการก าหนดจ านวนเงินขั้นสูงและขั้นต ่าซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันน้ันยังไม่

สามารถยับย้ังการกระท าความผิดซ า้ของผู้กระท าความผิด (Specific deterrence) และท าให้ผู้อื่น

เกดิความเกรงกลัวไม่กล้าเอาเย่ียงอย่างได้ (อัจฉรียา  ชูตินันท์,2557:131) เน่ืองจากมีอัตราโทษ

ต ่า  ไม่เอื้ อต่อการก าหนดโทษปรับจึงไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าผิดอันเป็น
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ความเสยีหายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ การลงโทษปรับจึงไม่สอดคล้องและตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือข่มขู่หรือยับย้ัง (deterrence) 

ส าหรับประเทศไทยน้ันโทษปรับที่ก  าหนดไม่เหมาะสมกับฐานะของผู้กระท าความผิด

แต่ละรายยังไม่เหมาะสมในการบังคับในประเทศไทย (จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์,2550:79) ขัดต่อ

หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคล(Individualization) และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการลงโทษ น่ันคือ เพ่ือการข่มขู่ยับย้ังมิให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดซ า้อีกทั้ งจะต้อง

สอดคล้องกับความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด หากผลประโยชน์ที่

ผู้กระท าความผิดจะได้รับมีปริมาณมากกว่าการลงโทษที่ ผู้กระท าความผิดจะได้รับ ผู้กระท า

ความผิดกจ็ะกระท าความผิดน้ัน ในท านองตรงกันข้าม ถ้าผลประโยชน์ที่คาดหมายมีปริมาณน้อย

กว่าโทษที่ผู้กระท าความผิดจะได้รับผู้กระท าความผิดกจ็ะถูกยับย้ัง โดยกฎหมายและจะไม่กระท า

ความผิดน้ัน (ปกป้อง  ศรีสนิท,2553:512) 

จากปัญหา และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท าผิดท าให้เช่ือว่ามีผู้กระท า

ผิดส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกด าเนินคดีทางอาญาและบุคคลเหล่าน้ีกยั็งคงบุกรุก หรือท าลายป่า หรือ

ทรัพยากรอื่นในเขตป่าสงวนต่อไป ซ่ึงย่อมส่งผลท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ของ

ชาติไปมากขึ้ นเร่ือยๆ จึงเป็นการจ าเป็นอันเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเร่ืองน้ี

เสียใหม่ ดังน้ันจึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับบทบัญญัติในการก าหนดโทษทางอาญาใน

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ในส่วนของมาตรการบังคับทางอาญาใน

พระราชบัญญัติน้ีเพ่ือหามาตรการทางอาญาโดยเฉพาะลักษณะโทษปรับที่เหมาะสมในความผิด

เกี่ยวกับป่าสงวนอันเป็นความผิดที่ให้ประโยชน์ตอบแทนสูง และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

บทบัญญัติ  และหลักเกณฑต่์างๆ  ในการก าหนดอัตราโทษปรับกรณีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

ป่าสงวนให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการลงโทษมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

จะช่วยเสริมให้การลงโทษปรับกรณีกระท าความผิดเกี่ยวกับป่าสงวน สามารถยับย้ังการบุกรุก

ท าลายป่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายให้ดีย่ิงขึ้นให้ได้ผลสมดังวัตถุประสงค์

ของกฎหมายและคุ้มครองป้องกนัเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรของชาติ 

 

2.  แนวความคิดเกี่ยวกบัการลงโทษปรบัทางอาญาในพระราชบญัญติัป่าสงวน

แห่งชาติ  พ.ศ.2507  

2.1  แนวคิดและวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการลงโทษปรบั 

       แนวความคิดในการลงโทษปรับแก่ผู้กระท าความผิด เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับ

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ ยับย้ัง(deterrence) กล่าวคือ เป็นการลงโทษต่อทรัพย์สินของ

ผู้กระท าความผิด เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกดิความหวาดกลัวไม่กระท าความผิดอกี   

 2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกบัการลงโทษปรับ 
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 การลงโทษปรับ เป็นการลงโทษต่อทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดโดยเช่ือว่าเป็นการ

ลงโทษตามวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องปรามหรือการข่มขู่(deterrence) เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดมี

ความเขด็หลาบ ไม่กระท าความผิดซ า้อีก เน่ืองจากเกิดความกลัวในผลที่ตนจะได้รับจากการถูก

ลงโทษค่าปรับ(J.D. Mc  Clean and WOOD  J.C.,1969:152)   

2.1.2  วัตถุประสงค์ของการลงโทษ   

ในการลงโทษผู้กระท าความผิดน้ัน  นักทณัฑวิทยาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดมี 5 ประการ(อจัฉรียา  ชูตินันทน์,2557:130) 

2.1.2.1 เพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทน(Retribution) 

โดยถือหลักว่า เมื่อบุคคลใดกระท าความผิด หรือท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนจากการกระท าน้ันอย่างสาสมโดยใช้หลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” หรือ

อาจเรียกว่า  “An eye for an eye, a tooth for a tooth” ซ่ึงปรากฏว่า การลงโทษน้ันค่อนข้าง

รุนแรงและเกินขอบเขต มีความทารุณโหดร้ายปราศจากมนุษยธรรม แต่ในปัจจุบัน การลงโทษ

โดยถือหลักการแก้แค้นตอบแทนได้วิวัฒนาการไปตามแนวความคิดทางอาชญาวิทยาสมัยใหม่  

คือ หลีกเล่ียงเลิกใช้วิธีการทารุณทรมานร่างกายจึงใช้โทษจ าคุกแทนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ

ลักษณะความหนักเบาแห่งการกระท าผิด แต่กเ็ป็นที่ยอมรับกันว่า สังคมปัจจุบันยังคงมีแรง

กระตุ้นเตือนในการแก้แค้นผู้กระท าความผิด  ซ่ึงการมีบทลงโทษต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้แก่

ชุมชนได้แก้แค้นผู้กระท าผู้กระท าความผิดโดยผ่านทางกฎหมาย กฎหมายจึงเปรียบเสมือน

เคร่ืองมือเพ่ือเป็นการลงโทษแทน 

2.1.2.2  เพ่ือเป็นการยับย้ังการกระท าความผิด(Deterrence)   

กล่าวคือ ในการลงโทษผู้กระท าความผิด มีวัตถุประสงค์ที่น่าจะเหน็

ได้ชัด คือ เพ่ือเป็นการยับย้ังการกระท าความผิดซ า้ของผู้น้ัน(specific deterrence)(Francis T. 

Culen,Pamela Wilcox,2010:875) และเพ่ือให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเอาเย่ียงอย่าง  ซ่ึง

วัตถุประสงค์น้ี เรียกว่า “การยับย้ังโดยทั่วๆ ไป(general deterrence) การลงโทษจึงก่อให้เกิดการ

ยับย้ังอกีประเภทหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า “การยับย้ังเป็นพิเศษ”(Special deterrence) โดยเป็นการลงโทษ

เพ่ือให้เป็นบทเรียนให้ผู้กระท าผิดรู้ส านึกและเขด็หลาบไม่คิดกระท าผิดอีกในอนาคต ซ่ึงการ

ยับย้ังเป็นพิเศษน้ี(Special deterrence) เพ่งเลง็เฉพาะตัวผู้กระท าผิดเพ่ือให้เกิดความกลัวต่อโทษ

และไม่กล้ากระท าความผิดอกีในอนาคต 

2.1.2.3  เพ่ือเป็นการตัดผู้กระท าความผิดออกจากสงัคม(Incapaciation)   

กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการลงโทษโดยวิธีประหารชีวิต จ าคุก กักขัง  

ถือเป็นการตัดบุคคลผู้กระท าผิดออกจากสังคม โดยเฉพาะการลงโทษประหารชีวิตถือเป็นการตัด

ผู้กระท าผิดออกจากสงัคมอย่างถาวร ส่วนการลงโทษจ าคุก กกัขัง เป็นการตัดผู้กระท าผิดออกจาก

สังคมเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิกในสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม               

(ผจงจิตต์  อธคิมนันทะ,2525:129) 
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2.1.2.4  เพ่ือเป็นการแก้ไขผู้กระท าความผิด(Rehabilitation and Correction) 

  การแก้ไขผู้กระท าความผิด(Rehabilitation and Correction) (อรัญ  

สุวรรณบุบผา,2518:141) จึงเป็นการห้ามปรามมิให้เกิดการประกอบอาชญากรรม ดังน้ัน แนว

ปรัชญาดังกล่าวจึงก่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติในแบบต่างๆ แก่ผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจ าที่ต้อง

จ าคุกอยู่ เช่น การฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา และให้การบ าบัดทางการแพทย์และจิตวิทยาโดยกระท า

ควบคู่กับการลงโทษ ทั้งน้ี เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีโดยเกิดความ

ส านึกผิดพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในสงัคม และประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้เมื่อพ้นโทษ 

2.1.2.5  เพ่ือเป็นการป้องกนัอาชญากรรม(Prevention of Crime) 

การลงโทษมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันให้ชุมชน หรือสังคมน้ันปลอด

จากอาชญากรรม และเพ่ือไม่ให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับมากระท าความผิดซ า้อีก และได้

แก้ไขฟ้ืนฟูในระหว่างต้องโทษ พร้อมทั้งให้การศึกษาฝึกอาชีพเมื่อพ้นโทษแล้วจะได้กลับตนและ

ประกอบอาชีพในทางสจุริต เพ่ือเป็นแนวทางป้องกนัมิให้อาชญากรรมเกดิขึ้นอกี 

2.2  การก าหนดโทษปรบัตามกฎหมาย 

      การก าหนดโทษปรับตามกฎหมายมี 4 แบบ ดังต่อไปนี้  

2.2.1  การลงโทษตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์ 

ในทางนิติเศรษฐศาสตร์ บุคคลจะตัดสินใจกระท าความผิด หากประเมินว่า

ผลประโยชน์คาดคะเน(Expected Cost) ของการกระท าความผิดสูงกว่าต้นทุนคาดคะเน  

(Expected Benefits)  ของการกระท าความผิด ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎีการเลือก(Choice 

Theory) และทฤษฎีเจตจ านงอิสระ(Free Will Theory) การลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัป่าสงวนต้องมีความเหมาะสมจึงจะสามารถป้องปรามการกระท าความผิด โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือเพ่ิมต้นทุนคาดคะเนของการกระท าความผิด และลดผลประโยชน์คาดคะเนของการกระท า

ความผิด  ได้แก่   

1. ) การเพ่ิมบทลงโทษให้สงูขึ้น 

2. )การเพ่ิมโอกาสการจับกุมให้มากขึ้น 

2.2.2  การก าหนดโทษปรับแบบอตัราตายตัว  

ระบบปรับแบบอตัราตายตัว  หมายถึง การก าหนดอัตราค่าปรับที่แน่นอน ซ่ึง

บางกรณีอาจเป็นการก าหนดไว้อย่างเดด็ขาดโดยระบุโทษไว้อัตราเดียวซ่ึงเป็นกรณีที่กฎหมายไม่

ต้องการให้ศาลใช้ดุลพินิจ เว้นแต่จะมีเหตุบรรเทาโทษ หรืออาจเป็นการก าหนดเฉพาะโทษ  ขั้นสูง

และโทษขั้นต ่า หรือในบางกรณีอาจเป็นการก าหนดเป็นสัดส่วนกับปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงก็ได้           

(วราภรณ์  ศิริสจัจวัฒน์,2540:41) 

2.2.3  การก าหนดโทษปรับแบบระบบวันปรับ 

“ระบบวันปรับ”(Day-Fine System) หมายถึง  ระบบการลงโทษที่ไม่ก าหนด

แน่นอนตายตัว  โดยอัตราค่าปรับจะก าหนดจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปริมาณวันปรับซ่ึง
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ก าหนดตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระท าและปริมาณเงินซ่ึงจะแปรตามสถานะทาง

เศรษฐกิจของผู้ต้องโทษปรับโดยคิดค านวณจากรายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษแต่ละราย (วีรพล  

ปานะบุตร,2522:28)  โดยมีหลักการส าคัญว่า ผู้กระท าความผิดแต่ละคนย่อมมีฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน การลงโทษปรับที่มีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผู้กระท าความผิดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดอัตราโทษ ดังน้ัน ความหนักเบาของอัตราโทษใน

ระบบน้ีจึงเพ่งเลง็ไปที่ปริมาณวันปรับเป็นส าคัญ 

ปัจจัยประการส าคัญของหลักเกณฑแ์ละวิธกีารก าหนดค่าปรับในระบบวันปรับ  

คือการค านวณรายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษปรับเน่ืองจากเป็นการปรับตามสถานภาพทาง การเงินที่

แท้จริงค่าปรับจึงแปรตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องโทษปรับ และในการปรับจะเพ่งเลง็ไปที่

ปริมาณวันปรับเป็นส าคัญ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความหนักเบาของการกระท าผิด บุคคลที่

ต้องโทษย่อมจะตระหนักว่า เมื่อตนถูกปรับเท่ากับตนได้ท างานมาแล้วเป็นจ านวนเท่าน้ันเท่าน้ีวัน

โดยไม่มีรายได้เพราะยกรายได้ให้แก่รัฐเป็นค่าปรับในการกระท าความผิดซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้

ส านึกในการกระท าผิด 

2.2.4  การลงโทษตามจ านวนเทา่ของผลประโยชน์ได้รับ   

การลงโทษตามจ านวนเทา่ของผลประโยชน์ได้รับ ได้แก่การเพ่ิมอัตราส่วนโทษ

ของโทษปรับที่มีอยู่เดิมเป็นสองเท่า สามเท่า หรือมากกว่าน้ันโดยมักจะพบได้มาในความผิดบาง

ประเภท ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มุ่งคุ้มครองเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของ

สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โทษปรับมีความสอดคล้องกับปริมาณความเสียหายทาง

เศรษฐกจิที่สังคมได้รับจากการกระท าความผิด  และถือเป็นการลงโทษที่สาสมและท าให้ผู้กระท า

ความผิดเกดิความเขด็หลาบ(จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์,2550:21) 

ทฤษฎีน้ีจะค านวณโทษปรับโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  2  ประการ  คือ  

1. )ผลก าไรที่ได้จากการกระท าผิดซ่ึงค านวณได้อย่างใกล้เคียง 

2. )ผลทางศีลธรรมและความรุนแรงของการกระท าผิด 

 

3.  การก าหนดโทษปรบัในคดีท าลายพื้ นทีป่่าไมต้ามกฎหมายต่างประเทศ 

การก าหนดโทษปรับกรณีท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ในต่างประเทศน้ัน  แต่ละประเทศได้มีการ

ก าหนดอตัราโทษปรับแตกต่างกนัออกไปหลายลักษณะ  โดยประเทศที่จะน ามาศึกษาเป็นกรณีที่มี

การก าหนดโทษปรับในคดีท าลายพ้ืนที่ป่าไม้แตกต่างจากประเทศไทย  ได้แก่  ประเทศฟินแลนด์

และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซ่ึงก าหนดโทษปรับในคดีท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ตามระบบวันปรับ  

และประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกาซ่ึงก าหนดโทษในคดีท าลายพ้ืนที่ป่าไม้แบบอตัราตายตัวโดย

ก าหนดโทษช้ันสงูเป็นสดัส่วนกบัปัจจัยบางประการ  ซ่ึงมีรายละเอยีดต่อไปนี้  
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3.1  การก าหนดโทษปรบัแบบระบบวนัปรบั(Day-Fine System) 

3.1.1  ประเทศฟินแลนด์ 

ในประเทศฟินแลนด์นั้น ได้มีการก าหนดความผิดและก าหนดโทษปรับกรณีการ

ท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ใน 2 ส่วน คือ ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฟินแลนด์ และใน

กฎหมายเฉพาะ คือ Nature Conservation Act ก าหนดให้ค านวณอัตราค่าปรับที่จะลงแก่ผู้กระท า

ผิดตามระบบวันปรับ(Day–Fine  System) โดยพิจารณาจากจ านวน(Number) และปริมาณ

(Amount) ในส่วนของจ านวนวันปรับความผิดกรณีท าลายพ้ืนที่ป่าไม้น้ัน ประเทศฟินแลนด์ได้

ก าหนดอัตราขั้นต ่าและขั้นสูงไว้เช่นเดียวกับกรณีทั่วไป คือ ขั้นต ่า 1 วันปรับ และขั้นสูง 120 วัน

ปรับ กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าลาย หรือท าให้เสียหายซ่ึงพืชหรือ

ต้นไม้ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองตาม  Nature  Conservation Act (1096/1996) โดยผิด

กฎหมายมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  หรือ Nature  Conservation  

offence และในหมวด  48a มาตรา 3 ก าหนดให้การตัดต้นไม้ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติหรือ

ค าสั่ งเกี่ยวกับการท าไม้เชิงพัฒนา หรือการท าไม้แบบมีการทดแทนตาม Forest Act  

(1093/1996) หรือการจงใจใช้พ้ืนที่ป่าไม้โดยฝ่าฝืน Forest  Act หรือเง่ือนไขการอนุญาตตาม

กฎหมาย หรือก่อให้เกดิความเสยีหายหรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตซ่ึงมีความโดดเด่นในธรรมชาติน้ัน

และเป็นส่วนส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ อันเป็นการก่ออันตรายต่อการ

อนุรักษ์สิ่งซ่ึงเป็นสัญญาลักษณ์ของธรรมชาติบริเวณดังกล่าว มีความผิดฐานกระท าผิดต่อการท า

ป่าไม้ หรือ Forestry offence โดยความผิดทั้ง 2 ฐานน้ัน  มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี   

 3.1.2  สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้การ

ลงโทษปรับเป็นไปตามระบบวันปรับ (Day-Fine  System) โดยการค านวณอัตราค่าปรับที่จะลง

แก่ผู้กระท าความผิดน้ัน จะพิจารณาจากจ านวนวันของโทษปรับและอัตราโทษปรับต่อวัน จ านวน

วันของโทษปรับน้ัน มีหลักการพิจารณาก าหนดเช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์ คือพิจารณาจาก

ความมิชอบด้วยกฎหมายของการกระท าผิดและความน่าต าหนิของตัวผู้กระท าผิด (Unrechts und  

Schuldgehalt der Tat) ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดจ านวนวันปรับขั้นต ่าสุด คือ 5 วันปรับ และจ านวน

วันปรับขั้นสูงสุด คือ 360 วันปรับ ส่วนอัตราโทษปรับต่อวันจะมีการค านวณเมื่อได้มีการก าหนด

จ านวนของโทษปรับแล้ว ในกรณีน้ีกฎหมายได้ก าหนดกรอบไว้โดยให้ขั้นต ่าสุดของอัตราโทษปรับ

ต่อวันอยู่ที่ 1 ยูโร และอตัราข้ันสงูสดุอยู่ที่ 5,000 ยูโร ซ่ึงอตัราโทษปรับต่อวันดังกล่าวจะพิจารณา

จากสถานะทางการเงินและสภาพส่วนตัวของผู้กระท าผิด ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ โดยได้ก าหนดไว้ในมาตรา 329 ข้อ3(5)  

และ (7) อนัเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่ออันตรายต่อพ้ืนที่ที่ต้องการการคุ้มครอง โดยบทบัญญัติ

ดังกล่าวก าหนดให้ผู้ใดที่แผ้วถางป่าไม้ หรือท าลาย หรือน าออกไปซ่ึงพืชที่ได้รับการคุ้มครองตาม  

Federal Nature Conservation Law ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติมีความผิดและมี
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โทษปรับหรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนในกรณีที่เป็นการกระท าโดยประมาทให้มีโทษปรับหรือจ าคุก

ไม่เกนิ 3 ปี ตามมาตรา 329 ข้อ 4(2) 

 

3.2  การก าหนดโทษปรบัแบบอตัราตายตวั 

ในประเทศอังกฤษ ได้มีการก าหนดโทษปรับกรณีท าลายป่าไม้หรือการตัดต้นไม้โดย

ผิดกฎหมายตามอัตราตายตัว ทั้งการก าหนดอัตราโทษขั้นสูงเป็นจ านวนเงินจ านวนหน่ึงหรือเป็น

สดัส่วนกบัมูลค่าของต้นไม้ที่ถูกท าลาย  

3.2.1  ประเทศองักฤษ 

   ประเทศอังกฤษน้ัน ได้มีการก าหนดความผิดและก าหนดโทษปรับในกรณีตัดหรือ

ท าลายต้นไม้ซ่ึงต้องได้รับอนุญาตโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นสัดส่วนกับมูลค่าของต้นไม้ที่ถูกตัด

ท าลาย โดยก าหนดไว้ให้ผู้ใดที่ตัดต้นไม้ซ่ึงต้องได้รับอนุญาต โดยไม่มีอ านาจตามใบอนุญาตตัด

ต้นไม้แห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ี  มีความผิดและมีโทษปรับไม่เกินระดับ 4 ตามตารางอัตราโทษ

ปรับ  มาตรฐาน(standard  scale) โดยก าหนดไว้ที่ 2,500 ปอนด์ หรือไม่เกินสองเท่าของมูลค่า

ต้นไม้ที่ถูกตัดท าลายตามที่ปรากฏในการพิจารณาของศาล แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า 

3.2.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  สหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดความผิดและก าหนดโทษปรับในกรณีท าลายป่าไม้ที่มี

ไว้เพ่ือการอนุรักษ์หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงได้ก าหนดให้ผู้ใด ตัด หรือท าให้เสียหาย หรือ

ท าลายโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย ซ่ึงต้นไม้ที่เจริญเติบโต หรือยืนต้นหรือมีอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์

ของชนเผ่าอินเดียน หรือยึดถือครอบครองโดยชนเผ่าอินเดียนซ่ึงอยู่ระหว่างการแบ่งกรรมสิทธิ์

โดยรัฐหรือระหว่างที่ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาห้ามโอนโดยปราศจากความยินยอมของ

สาธารณรัฐ มีความผิดและมีโทษปรับภายใต้บทบัญญัติของ Title 18 หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ และได้ก าหนดให้ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ป่าของชาติหรือไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือ

ได้รับอนุญาตในระหว่างที่ถูกปิดตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรประกาศ  

ต้องระวางโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ ภายใต้บทบัญญัติของ Title 18  

โดยศาลสามารถก าหนดโทษปรับต่อความผิดกรณีท าลายป่าไม้โดยใช้อัตราโทษขั้นสูงไม่เกิน  

100,000 ดอลลาร์สหรัฐส าหรับบุคคลธรรมดาได้ 

 

 4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดโทษทางอาญาในพระราชบญัญติัป่าสงวน

แห่งชาติตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

การบัญญัติอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติของประเทศไทยใน

ปัจจุบันมิได้ท าให้การลงโทษปรับเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เน่ืองจากโทษปรับที่ก  าหนด

แบบตายตัวน้ัน ท าให้เกิดความไม่เท่าเทยีมในการลงโทษ ไม่เกรงกลัวต่อการบังคับโทษปรับและ  

มีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดซ า้อกีในอนาคต 
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4.1  วิเคราะห์บทก าหนดโทษทางอาญาและการบงัคบัใชโ้ทษปรบัในพระราชบญัญติั   

ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 

 แม้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 จะได้บัญญัติโทษไว้ทั้งจ าคุกและปรับ

ในอตัราที่สงูพอสมควร แต่เน่ืองจากแรงจูงใจในผลประโยชน์ตอบแทนจากการกระท าความผิดน้ัน

มากกว่าโทษปรับตามกฎหมายหลายเท่าตัว จึงท าให้ผู้กระท าความผิดตัดสินใจที่กระท าความผิด  

จึงส่งผลให้พ้ืนที่ป่าสงวนถูกท าลายได้อย่างต่อเน่ือง สูญเสียพ้ืนที่ป่าสงวนในแต่ละปีในปริมาณ

มหาศาล 

4.1.1  ปัญหาเร่ืองบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 

บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน

แห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่าด้วย

ป่าไม้ให้สงูขึ้นด้วย แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอตัราโทษเม่ือปี พ.ศ. 2522 แล้วกต็าม แต่ปรากฏว่า

กระท าความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนยังหาได้ลดน้อยลงไม่ ท านองกลับกันปรากฏว่าการกระท า

ความผิดเกี่ยวกบัการบุกรุกป่าสงวน ตัดไม้ ท าลายป่า ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผลประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมีจ านวนมหาศาล ประกอบ

กับบทบัญญัติอัตราโทษตามกฎหมายไม่เหมาะสมกับกาลสมัย โดยมีอัตราโทษต ่า ผู้กระท า

ความผิดจึงใช้จุดอ่อนของกฎหมายดังกล่าวแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ต่อเน่ืองและมากขึ้นตามล าดับ 

4.1.2  ปัญหาการน าหลักการในประมวลกฎหมายอาญา มาบังคับใช้กับการกระท าผิด

ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

กฎหมายอาญาของไทยจึงได้บัญญัติให้ศาลพิพากษาลดโทษให้กับผู้กระท า

ความผิด ถ้าผู้กระท าความผิดให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 การให้การรับสารภาพของผู้กระท าความผิดกฎหมายป่าไม้ ไม่ใช่ผู้ที่

ส านึกถึงผลของการกระท าความผิดของตนแต่อย่างใด แต่ที่รับสารภาพเพราะต้องการให้ศาลลด

โทษทั้งจ าคุกและปรับ ส่วนโทษจ าคุกกจ็ะได้รับการพิจารณาให้รอการลงโทษตามระยะเวลาตามที่

ศาลก าหนด 

4.1.3  ปัญหากระบวนการพิจารณาและการก าหนดโทษ 

กระบวนการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับป่าสงวนไม่ค่อยจะมีปัญหายุ่งยาก

มากนักเพราะเป็นคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพต้ังแต่ช้ันสอบสวนถึงช้ันพิจารณาแก่จ าเลย กจ็ะขอ

ความกรุณาต่อศาลให้รอการลงโทษ แต่จะมีปัญหาในเร่ืองการก าหนดโทษปรับของศาล เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติของไทยเป็นระบบการก าหนดโทษปรับแบบตายตัว การลงโทษ

ปรับจะมากมายเพียงใดกข็ึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าผิด ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพ

การท าลายว่ามากขนาดไหน แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ แม้ว่าตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จะได้ก าหนดอัตราโทษปรับต่อกรณีการกระท า
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ความผิดต่อป่าสงวนโดยจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ ไว้เพ่ือให้เหมาะสมกับการกระท าความผิดแต่ละ

กรณี แต่การก าหนดอัตราโทษปรับดังกล่าวยังคงเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยอัตราโทษที่ก  าหนดอาจท าการ

ลงโทษไม่สามารถยับยั้งการกระท าความความผิดเกี่ยวกบัป่าสงวนได้   

4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการบงัคบัโทษปรบัในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ.  2507  ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

เมื่อเปรียบเทยีบมาตรการบังคับโทษของประเทศไทยกบัต่างประเทศแล้ว จะเหน็ได้ว่า  

ประเทศไทยควรมีการเปล่ียนแปลงระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยในปัจจุบันจากระบบ   

การก าหนดโทษปรับแบบตายตัว  หรือ(Fixed sum System) เป็นระบบวันปรับ หรือ(Day Fine 

System) ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือให้การลงโทษปรับ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่มุ่งบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด และท าให้

เกิดความเท่าเทยีมกันในการลงโทษ เน่ืองจากโทษปรับที่ก  าหนดแบบตายตัวตามพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติของไทยในปัจจุบันน้ัน มีข้อจ ากัดหลายประการที่ท  าให้การบังคับใช้ไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจไม่ยุติธรรมส าหรับผู้กระท าความผิดซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่าง

กันท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับโทษปรับ ท าให้ผู้ต้องโทษปรับที่มีฐานะทาง

เศรษฐกจิไม่ดี ซ่ึงไม่สามารถช าระค่าปรับได้ต้องถูกบังคับโทษโดยการกกัขังแทนค่าปรับ 

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

     5.1  บทสรุป 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 ได้ปรับปรุงอัตราโทษคร้ังสุดท้ายเมื่อปี  

พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นเวลากว่าย่ีสิบเจ็ดปีแล้ว อัตราโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงถือว่าไม่

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เน่ืองจากผู้กระท าความผิดได้พัฒนารูปแบบของการกระท า

ความผิดตลอดเวลา มีการวางเครือข่าย มีการท างานที่สลับซับซ้อนโยงใยกับบุคคลหลายฝ่าย   

หลายอาชีพ ท าให้กฎหมายไม่สามารถเข้าไปจัดการกับบุคคลเหล่าน้ีได้ การก าหนดโทษปรับตาม

กฎหมายไทยก าหนดไว้ในลักษณะอัตราตายตัว(Fixed sum system) ซ่ึงก าหนดไว้ต ่ามาก โดยการ

ก าหนดเป็นจ านวนเงินขั้นสูงและขั้นต ่าซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

สังคมในปัจจุบัน ไม่สามารถยับย้ังการตัดไม้ท าลายป่าของบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้ เน่ืองจากโทษ

ปรับที่ก  าหนดไว้มีจ านวนน้อยเม่ือเทยีบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าผิดและผลประโยชน์ที่

ผู้กระท าผิดจะได้รับจากการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการก าหนดโทษปรับตาม

อัตราโทษดังกล่าวไม่อาจท าให้การลงโทษปรับต่อกรณีบุ กรุกท าลายพ้ืนที่ ป่าสงวนบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด รวมทั้งเม่ือได้พิจารณาถึงอัตราโทษกรณีการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าสงวน

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 แล้ว จะเหน็ได้ว่าการก าหนดอัตราโทษไม่เอื้ อ
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ต่อการก าหนดโทษปรับที่ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดและความเสียหายที่สังคมได้รับอย่าง

เสมอภาค 

ดังน้ัน การน าโทษปรับตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดต่อพ้ืนที่ป่าไม้อันเป็นผลมา

จากการกระท าความผิดหรือผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดได้รับจากการกระท าความผิด เว้นแต่การ

ก าหนดโทษตามอัตราโทษดังกล่าวจะก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเกิน

สมควร ศาลสามารถก าหนดโทษปรับต่อความผิดเกี่ยวกับป่าสงวน โดยใช้อัตราโทษขั้นสูงไม่เกิน  

3,000,000 บาทเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับความผิดทางอาญากรณีบุกรุก

ท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย จึงเป็นแนวทางที่จะท าให้โทษทางอาญาสามารถปกป้องคุ้มครอง

ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เป็นธรรมกบัการกระท าผิดทุกกรณีและมีผลสัมฤทธิ์ในเชิง

ป้องปรามและยับย้ังมิให้มีการกระท าความผิด อีกทั้งปัญหาการน าหลักการในประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 78 มาบังคับใช้กับความผิดในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติในเร่ืองเหตุบรรเทา

โทษ หากจ าเลยให้การรับสารภาพทางกฎหมายถือว่าผู้กระท าผิดส านึกในการกระท าความผิดของ

ตนรับสารภาพ การรับสารภาพผู้กระท าความผิดกเ็พราะทราบว่าศาลจะต้องพิจารณาลดโทษให้กับ

ตนโดยแน่แท้ การรับสารภาพก็เพ่ือประโยชน์ที่จะได้รับจากค ารับสารภาพของตนมากกว่า

มาตรการโทษปรับในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่บรรลุผลเทา่ที่ควร 

5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษากรณีดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

  5.2.1  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยก าหนดโทษ

ในความผิดแต่ละฐาน  โดยก าหนดอัตราโทษปรับไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่ผู้กระท าผิด

ได้รับจากการกระท าความผิด 

5.2.2 น าการลงโทษปรับตลอดเวลาที่กระท าความผิดมาใช้ในความผิดฐาน

กระท าการตามมาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

5.2.3  น าหลักการเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

ค่าปรับเพ่ือให้เหมาะสม เป็นธรรม และบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น เพ่ิมอัตราโทษ

ปรับให้หนักขึ้น   

5.2.4 ไม่น าเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 มาบังคับใช้

กบัความผิดเกี่ยวกบัป่าสงวนโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507   

5.2.5  ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับโทษทางเลือก โดยการฟ้ืนฟูหรือมีส่วนร่วม

ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าตามวิธกีารและแผนงานที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลาย 

5.2.6 ให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านการประมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาและด้าน

ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการในการให้ความเหน็เกี่ยวกับ

การก าหนดค่าปรับเมื่อพนักงานอยัการขอความเหน็ เพ่ือจะได้ค่าปรับที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
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                ณัฐวุฒิ เล่ียมสวุรรณ
1
 

                 ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ ศรีธรรมรักษ์ 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการที่

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในมาตรา  10 วรรคสอง ที่ได้ระบุให้ 

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ” ซ่ึงผลตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ที่ก  าหนดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายในส่วนเฉพาะการประกันสังคมที่

จะไม่ครอบคลุมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งที่ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

ประกนัสงัคมเพ่ือสร้างหลักประกนัและความม่ันคงในการด ารงชีวิตให้แก่นายจ้าง พนักงานและลูกจ้าง โดย

การเฉล่ียทุกข์ เฉล่ียสขุ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยการออมและเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีหลักการส าคัญ 

ที่มุ่งให้นายจ้าง พนักงานและลูกจ้าง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มี

รายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้ น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็น

มาตรการหน่ึงซ่ึงก่อให้เกดิความม่ันคงในชีวิต 

ปัญหาการที่ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม น้ัน ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะได้รับสิทธิอย่างอื่น

ทดแทนที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่มอบให้หรือไม่ แต่ถึงอย่างไรกต็าม

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาได้เลง็เหน็ความส าคัญของการให้มีสวัสดิการจึงได้จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นมา

ทดแทน เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลที่ได้ปีละ 20,000 บาทต่อคน และ

สามารถรวมสมทบไปในปีถัดไปได้ และมีการสนับสนุนให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาที่จัดให้แก่พนักงานสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาทุกคนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วอาจจะไม่เพียงพอหรือเทียบได้กับ

การจัดให้มีการประกันสังคมให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และถึงแม้ว่าจะระบุไว้ว่า 

การที่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ กอ็าจจะไม่ถูกต้องและยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานที่

                                                           
1
 นกัศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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หน่วยงานอื่นมา มีนายจ้างและรัฐบาลร่วมสมทบเงินเข้าประกันสังคม แต่เมื่อผู้ปฏบัิติงานต้องมาส่งตัวเอง

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในมาตรา 39 จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้อง

สญูเสยีสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือคน

ที่พ่ึงท างานเป็นที่แรกกจ็ะหมดสทิธิในเร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มีประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงการ

ขาดสิทธิบางประการในเร่ืองสวัสดิการอันควรพึงได้รับ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีความ

จ าเป็นเหน็สมควรต้องพิจารณาแล้วว่า สมควรจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 10 วรรคสอง ที่มีใจความว่า “ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม...” เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป เพราะการประกันสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

บุคคลต่าง ๆ ในสังคมผ่านการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกในสังคมเกิดมีเคราะห์

กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่มีบุคคลใดต้องการจะให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และ

บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล การประกนัสงัคมจึงเป็นโครงการที่รัฐเป็นผู้จัดด าเนินการข้ึนเพ่ือความมุ่งหมาย

ที่จะให้การคุ้มครองป้องกันประชาชนผู้มีรายได้ เพ่ือมิให้ได้รับความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิต

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีพอันเป็นหลักประกันร่วมกันส าหรับ

ครอบครัวซ่ึงเป็นหัวใจหลักต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ  

ดังน้ัน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงเป็น

สิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงาน การ

อ านวยประโยชน์ในด้านความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือจะได้

เป็นพ้ืนฐานในการผลักดันให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ

สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงไม่ควรมองข้ามการ

ก าหนดให้ความคุ้มครองในเร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพ่ิม

มากขึ้น หรืออาจจะปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดให้มีการ

ปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรืออาจก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการก าหนด

กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศในการบริหารงานบุคคลให้เน้นความส าคัญในการให้ความคุ้มครองใน

เร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลไว้ชัดเจน เช่น สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และค่าชดเชย ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือให้

เกิดความเท่าเทยีมและเสมอภาค อันจะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการของการประกันสังคม และความมั่นคงต่อพนักงานและลูกจ้าง อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการยก

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ก  าลังจะออกนอกระบบต่อไป 
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1. บทน า 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ปฏิบั ติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนาที่ ให้ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับว่าด้วย 

การประกนัสงัคมตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปน้ี   

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับว่าด้วยการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 

การที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความ

คุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่ต ่ากว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย

เงินทดแทน” 

ส่วนในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

จัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน

ตนด้วยความสมัครใจ” การก าหนดหลักการดังกล่าวน้ัน แม้ว่าจะเป็นการสอดคล้องกับการบริหารงานใน

รูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่ต้องถูกตรวจสอบจากทางราชการเพราะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนกต็าม  

ประเดน็ส าคัญที่ต้องน ามาเป็นประเดน็วินิจฉัยในคร้ังน้ีกค็ือ การให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ แต่ถ้าหากได้

ค านึงถึงบุคลากรซ่ึงเคยเป็นผู้ปฏบัิติงานหรือลูกจ้างจากสถานที่อื่นซ่ึงมีประกันสังคมมาก่อน ซ่ึงเคยได้รับ

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาแล้ว แต่จะต้องถูกงดหรือยกเลิก ในสิ่งที่เขาเคยได้รับตลอดมาคือการที่นายจ้าง

ต้องส่งเงินสมทบให้คร่ึงหน่ึงส าหรับการส่งเงินค่าประกันสังคมรายเดือนน้ัน จะหมดลงทันทีโดยผลของ

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในมาตรา 10 ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่ได้

รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ที่ลูกจ้างทั่ว ๆ ไปพึงได้รับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ย่อมจะเป็นการไม่ยุติธรรมส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา เพราะถ้าเป็นกจิการของเอกชนทั่ว ๆ ไป ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกจ็ะ

รวมถึงการมีประกันสังคมด้วย ดังน้ัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากส็มควรที่จะให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับการปฏิบัติที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เน้นในเร่ืองของ

การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เพราะว่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะไม่ใช่ส่วน

ราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ แต่เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาจะได้เกดิความม่ันใจในการด ารงชีพ และการปฏบัิติหน้าที่ของตนเองอย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  
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ประเด็นปัญหา คือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม น้ัน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะได้รับ

ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม 

 

2. ความหมาย ลกัษณะ ความเป็นมา และหลกัการหรือความจ าเป็นที่เกีย่วกบัการไม่ตอ้งอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคมของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 

    2.1 ความหมายและแนวคิดของการคุ้มครองแรงงาน 

ความเป็นมาของการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

โดยก าหนดมาตรฐานข้ันต ่าในการจ้างการใช้แรงงาน และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้

ผู้ท างานมีสุขภาพ อนามัยอันดีและมีความปลอดภัยในชีวิต และร่างกาย และได้ค่าตอบแทนตามสมควร 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สัญญา หรือข้อตกลง ความหมายการ

คุ้มครองแรงงาน หมายความว่า การเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐาน

ข้ันต ่าในการจ้างการใช้แรงงานและการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้ผู้ท างานมีสุขภาพ

อนามัยอันดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายและได้รับค่าตอบแทนตามสมควร กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ซ่ึงนับว่ากฎหมายการคุ้มครองแรงงานได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย

ในชีวิตและร่างกายของแรงงานโดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม  

    2.2 ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของการประกนัสงัคม  และทฤษฎีการประกนัสงัคม  

ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของของการประกันสังคมได้มีองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ได้สรุปความเป็นมาของการประกันสังคมไว้ว่า จุดเร่ิมต้นของการประกันสังคมได้ก าเนิดในสมัย

นายกรัฐมนตรีบีสมาร์กของประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี และเร่ิมต้นที่จะมีการประกันสุขภาพ เม่ือ

ปี พ.ศ. 2426 ต่อมาได้มีการเจบ็ป่วยจากการท างาน ท าให้เกิดการประกันทุพพลภาพและชราภาพ ระบบการ

ประกันสังคมจึงได้เร่ิมต้นขึ้นจากประเทศน้ี ได้บังคับใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกจ้าง ทั้งที่มีทักษะและ

ไม่มีทักษะรวมไปถึงเยาวชน ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้

ความหมายว่า การประกันสังคม คือ การได้รับการค า้ประกันทางด้านสุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจของ

เอกชนแต่ละคนเราต้องอยู่ในการได้รับภมูิคุ้มกันในการต้องเผชิญความขาดแคลนรายได้ อันเน่ืองมาจากการ

สูญเสียรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีรายได้น้อยไม่พอต่อการครองชีพ หรือด ารงชีวิต ด้วยความ

คุ้มครองในอุบัติเหตุหรือความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วย การคลอดบุตร และภัยอันตรายที่ร้ายแรง เช่น 

การพิการ หรือทุพพลภาพ การชราภาพ และการว่างงาน  
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความหมายของการประกันสังคมว่า คือ

วิธีการทางเศรษฐศาสตร์อย่างหน่ึงเพ่ือประกันความม่ันคงทางการเงิน รายได้แก่บุคคลที่มีอาชีพบาง

ประเภทและครอบครัวในยามที่มีเหตการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงที่ไม่พึงจะเกิดข้ึน เช่น ความเจบ็ป่วย พิการ 

ทุพพลภาพ ชราภาพ เป็นเหตุให้ขาดรายได้ โดยผู้รับประโยชน์จากโครงการน้ีจะเสียสละรายได้บางส่วนใน

ระหว่างท างานหาเล้ียงชีพ เป็นเงินสะสม อดออมไว้ใช้ในอนาคต แล้วแต่รายงวด โดยเมื่อมีเหตุการณ์

เกดิขึ้น จะไม่มีความจ าเป็นต้องสอบสวน ถือเป็นสทิธขิองผู้ประกนัตน 

ลักษณะและแนวคิดของการประกันสังคมเกิดขึ้ นพร้อมกับค าว่า “สังคมสงเคราะห์” การ

ประกนัสงัคม หมายถึง ความสมัพันธข์องบุคคลต่างๆ ในสงัคมผ่านการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในกรณีที่สมาชิกในสงัคมเกิดมีเคราะห์กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่มีบุคคลใดต้องการ

จะให้เกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ล้มตาย 

ทุพพลภาพ ตกงาน หรือการขาดไร้ผู้อุปการะเล้ียงดู การประกันสังคมจึงเป็นโครงการที่รัฐเป็นผู้จัด

ด าเนินการข้ึนเพ่ือความมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองป้องกันประชาชนผู้มีรายได้มิให้ได้รับความ

เดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิต และส่งเสริมให้ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีพอันเป็นหลักประกัน

ร่วมกันโดยมีหลักการส าคัญอยู่ที่จะจัดให้ประชาชนแต่ละคนช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างบุคคลในสงัคมด้วยการเกบ็ออมเงินรายได้ประจ าตามความสามารถของตน

สะสมไว้ในกองทุนกลางหรือที่เรียกว่า  กองทุนประกนัสงัคม โดยมีนายจ้าง  และรัฐบาลช่วยออกสมทบทุน

เข้ากองทุนนี้ ให้อกีฝ่ายละส่วนเพ่ือให้กองทุนมีจ านวนมากเพียงพอแก่การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ หรือสามารถบ าบัดความเดือดร้อนอันเน่ืองในกรณีการคลอดบุตร การมีบุตรมากหรือมี

ครอบครัวขนาดใหญ่ การเจบ็ป่วย การประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคอันเกิดจากการท างาน การพิการ หรือ

ทุพพลภาพ การว่างงาน การชราภาพ และมรณภาพ โดยจะจ่ายให้สมาชิกหรือผู้ประกันตนเป็นเงิน สิ่งของ 

และบริการ หรืออาจจ่ายทั้งเงิน สิ่งของ และบริการให้กไ็ด้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมควรให้ความส าคัญ และ

กล่าวได้ว่าสงัคมทุกสงัคมจะถือว่าการเกิด แก่ เจบ็ ตาย การว่างงานหรือการขาดรายได้ในกรณีต่างๆ ของ

บุคคลเป็นไปตามยถากรรมไม่ได้  บุคคลในสังคม และสังคมจะต้องมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้หลุด

พ้นจากสภาพความเดือดร้อนโดยทนัท ีทั้งน้ี กโ็ดยความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนแต่ละคนมีหลักประกัน

ในการด ารงชีวิตด้วยความม่ันคง ตั้งแต่เกดิจนกระทั่งวาระสดุท้ายของชีวิต  คือ  ความตาย  และเสริมสร้าง

สงัคมและประเทศชาติให้มีเสถียรภาพเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และวิวัฒนาการของระบบการประกนัสงัคมใน

ประเทศไทยเร่ิมมีตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2549-2533 เพ่ือผลักดันการประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงการ

เจ็บป่วยนอกจากการปฏิบัติงาน จนได้มีการผลักดันให้ออกกฎหมายและได้สรุปร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมและให้ความเห็นชอบ ได้รับการอนุมัติเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2532 โดยสภา

ผู้แทนราษฎร และเร่ิมด าเนินการผลักดันบังคับใช้อย่างจริงจังเม่ือวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 กระทั่ง

มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้ นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานประกันสังคม กล่าวได้ว่า 

กฎหมายประกันสังคมเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบการจ้างงาน การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่ระบบ

สงัคมอุตสาหกรรม  
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    2.3 หลักการหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวกับการไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของ

ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555  

กฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของไทย การศึกษาหลัก

กฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยในส่วนน้ีจะเป็น

การศึกษาเฉพาะสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กล่าวคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะมีระบบบริหารจัดการที่มีอิสระแยกออกจากระบบราชการ 

(Autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

โดยตรงเพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกัน

คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง ความต้องการที่ส าคัญ คือ ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ว่าจะอยู่ในส านักงานหรืออยู่นอกส านักงาน โดยตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี

กลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏบัิติงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์

ตอบแทนไม่ต ่ากว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” 

ส่วนในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

จัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน

ตนด้วยความสมัครใจ” อาจจะเกดิจากแนวคิดที่ว่าการประกนัสงัคมอาจส่งผลต่อภาระที่สถาบันดนตรีกัลป์

ยาณิวัฒนาต้องรับผิดชอบ แต่ได้มีการออกข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น

ส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา แต่กลับไม่มีการระบุว่า หากเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุนอก

สถานที่ จะมีการทดแทนอย่างไร จึงท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจเสียสิทธิ และได้

สทิธน้ิอยกว่าในประกนัสงัคม 

 

3. มาตรการทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกบัสิทธิประโยชนข์องผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรีกลัยา 

ณิวฒันาที่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัว่าดว้ยการประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

การที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 

โดยการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นพนักงานที่สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิ วัฒนา หรือคนที่ พ่ึงท างานเป็นที่แรกก็จะหมดสิทธิในเ ร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มี

ประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่สอดคล้องกับในตัวพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ
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วัฒนา พ.ศ. 2555 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 10 ที่ มีใจความว่า 

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม” 

เพ่ือให้เกดิความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป โดยขอ

ยกข้อกฏหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเปรียบเทยีบเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อไป ดังน้ี  

     3.1 กฎหมายภายในประเทศไทย 

           3.1.1 กฎหมายเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

       ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จะปรากฏอยู่ในมาตรา 

9 และมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้  

                     3.1.1.1 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ ์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 

2533 โดยก าหนดว่า ให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ ์ 

  3.1.1.2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสทิธปิระโยชน์ 

มหา วิ ทย า ลั ย เ ทค โน โ ล ยี สุ ร น า รี ไ ด้ ก า หนด โดยสภ ามห า วิ ทย า ลั ย เ ทค โน โ ล ยี 

สุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดย

ก าหนดไว้ในมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ว่าสภา

มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่

ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้ อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน

และลูกจ้าง แต่มิได้ระบุถึงการไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ได้แก่ สวัสดิการการ

รักษาพยาบาล สวัสดิการด้านการท างานและการมีรายได้ สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่

กรรม สวัสดิการเงินทดแทน สิทธิการลา สิทธิการได้รับเงินชดเชย สิทธิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

สวัสดิการเงินยืมเพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สิทธิในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 

สทิธใินการเป็นสมาชิก ช.พ.ส. สวัสดิการตามโครงการตรวจสขุภาพประจ าปี การมีรถรับส่งนักเรียนส าหรับ

บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย การมีสถานพัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน และการมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

เป็นต้น 
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  3.1.2 หลักกฎหมายเร่ืองสิทธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ส าห รับก าร เ ลือก ศึกษาห ลักกฎหมาย เ ร่ื อ งสิ ทธิป ร ะ โยช น์ ขอ ง ผู้ปฏิ บั ติ ง า น ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่มี

ความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ช่วยกันผลักดัน

ให้มีการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ส าหรับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีดังต่อไปนี้  

 3.1.2.1 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า ให้ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดหลักกฎหมายเร่ือง

สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2550 โดยก าหนดว่า กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เท่าน้ัน และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ซ่ึงก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็น

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ก  าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 

(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอ านาจ และหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึงออกข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต้อง

เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจ ซ่ึงสทิธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะปรากฏใน

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3.1.3 หลักกฎหมายเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

  3.1.3.1 หลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่

ปรากฏในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้  

        3.1.3.1.2 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาก าหนดหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไว้

ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดว่า กิจการของ

สถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และ

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่

น้อยกว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

หน่วยงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดค่าตอบแทน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยได้ก าหนดสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ก  าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 11 (5) แห่ง
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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ว่า สถาบันมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูงในทางดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันมีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน

พิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สทิธปิระโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขที่ก  าหนดในข้อบังคับของสถาบันต่อมาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงได้ออกข้อบังคับ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 

2556 เพ่ือก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน แต่ในการ

น้ี ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบัน พ.ศ. 2556 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพ้ืนฐานของสวัสดิการที่จัดให้มีแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกลัยาณิวัฒนา ซ่ึงยังไม่เพียงพอหรือเทยีบได้กบัการจัดให้มีการท าประกันสังคมให้แก่ผู้ปฏบัิติงานใน

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

3.2 กฎหมายต่างประเทศ  

ในที่น้ีขอยกหลักกฎหมายต่างประเทศที่เอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เหน็ถึงความส าคัญใน

การจัดให้มสีวัสดิการเร่ืองสขุภาพหรือสะท้อนหลักการประกันสังคมจากหน่วยงานที่เป็นนายจ้างการศึกษา

หลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้เลือก

ศึกษากฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of 

Austria) และสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Republic of France) โดยสรุปหลักกฎหมายของแต่ละประเทศได้

ดังต่อไปนี้  

3.2.1 สาธารณรัฐสงิคโปร์ (Republic of Singapore) 

จากการศึกษาของส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผลร่วมกับบริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท ์

จ ากัด ท าให้ทราบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์มีหลักกฎหมายที่ก  าหนดให้นายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการแก่

แรงงาน ลูกจ้าง และคนท างานที่งานในสิงคโปร์ โดยมีแนวทางและหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่

แรงงานทั่วไปตามกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 ( The Employment Act  (Act 17 of 

1968 )) เป็นกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานและก าหนดการจัดสวัสดิการแรงงานโดยทั่วไป

ให้แก่ลูกจ้างของกิจการ รวมถึงคนท างานซ่ึงท างานให้นายจ้างตามสัญญาว่าจ้างให้ท างาน (Contract of 

Service) ที่มีอยู่กับนายจ้างด้วย ซ่ึง กฎหมายแรงงานจะก าหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานซ่ึงมี

สัญชาติสิงคโปร์และแรงงานต่างด้าว โดยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างแรงงานช่ัวคราว แรงงานตามสัญญาจ้าง

งาน หรือแรงงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน ส าหรับหลักเกณฑ์เร่ืองสวัสดิการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงาน 

ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 และ The Employment of Part-Time Employees Regulations เพ่ือคุ้มครอง

แรงงานทั่วไป ได้แก่ เวลาพัก วันหยุดประจ าสัปดาห์ (Weekend) วันหยุดตามประเพณี (Public 

Holidays) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (Annual Leave) สิทธิลาป่วย (Sick Leave) สิทธิได้รับอนุญาตให้
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จัดตั้งร้านค้าหรือโรงอาหาร (Shop or Canteen) สิทธิการลาคลอดบุตร (Maternity Leave) สิทธิการลา

เพ่ือดูแลบุตร (Childcare Leave) สิทธิการลาเพ่ือดูแลบุตรโดยบิดา (Paternity Leave) สิทธิการลาเพ่ือ

ดูแลบุตรบุญธรรม (Adoption Leave) สิทธิการลาเพ่ือดูแลบุตรซ่ึงเป็นทารกโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid 

Infant Care Leave) สิทธิประโยชน์ด้านอนามัยพ้ืนฐาน และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งน้ี ลูกจ้างยังที่ได้รับ

ประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายการชดเชยการบาดเจบ็จากการท างาน และยังมีสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่แรงงานทั่วไปตามกฎหมายเกษียณอายุและการจ้างงาน เพ่ือมอบให้แก่แรงงานกฎหมาย

เกษียณอายุเป็นสทิธปิระโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุงานตามกฎหมาย ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้

กับลูกจ้างที่มีสัญชาติสิงคโปร์และลูกจ้างผู้มีที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ทุกคน โดยกฎหมายฉบับน้ีก าหนดให้

ลูกจ้างเกษียณจากการท างานเมื่ออายุ 62 ปี แต่อาจได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้าท างานได้จนถึงอายุ 65 ปี 

และกฎหมายก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอให้มีการว่าจ้างลูกจ้างที่มีอายุครบ 62 ปีแล้วกลับเข้า

ท างานใหม่เป็นระยะเวลาอีกอย่างน้อยหน่ึงปี และก าหนดให้ท าสัญญาจ้างงานแบบปีต่อปีจนกว่าลูกจ้างจะ

อายุครบ 65 ปี อีกทั้งยังมี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามโครงการประกันรายได้ ( Workfare Income 

Scheme) เป็นโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง โดยเฉพาะการ

ช่วยเหลือแรงงานด้านค่าจ้างที่เป็นลูกจ้างสูงอายุและมีรายได้น้อย (Older Low-Wage Workers) ซ่ึง

ท างานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานและสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพกลาง 

3.2.2 สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) 

  การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของสาธารณรัฐออสเตรียพนักงานที่

เป็นชาวสาธารณรัฐออสเตรียหรือไม่ใช่ชาวสาธารณรัฐออสเตรียแต่ได้ทำ างานกับบริษัทใด โดยมีฐานที่

ต้ังอยู่ในเขตใดที่อยู่ในสาธารณรัฐออสเตรีย ให้น ากฎหมายในเขตอ านาจศาลที่บริษัทน้ันต้ังอยู่มาใช้บังคับ

กบัพนักงานผู้น้ัน หากพนักงานท างานให้กบับริษัทใหญ่ที่อยู่นอกเขต แต่พนักงานผู้น้ันท างานในสาขาที่อยู่

สาธารณรัฐออสเตรียกใ็ห้มีสิทธิที่จะคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ น้ันโดยอนุโลม โดยข้อ

กฎหมายจะให้การคุ้มครองพนักงานในเบ้ืองต้นมีลักษณะ ดังน้ี 

  3.2.2.1 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองช่ัวโมงของการท างานและค่าชดเชยวันหยุดประจ าปี

ขั้นต ่า 

  3.2.2.2 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองเงินเดือน (ตัวอย่างเช่นการเจบ็ป่วยค่าใช้จ่าย) 

  3.2.2.3 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองพนักงานตั้งครรภ์หรือคนพิการ 

  3.2.2.4 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองการแสดงผลงานของพนักงานและสิทธิมนุษยชนขั้น

พ้ืนฐาน 

  3.2.2.5 สิทธิในการ คุ้มครองเ ร่ืองการ รักษาเท่า เทียมกันของชายและหญิง               

                       3.2.2.6 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองการเลิกจ้าง 

  3.2.2.7 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองบริการรับส่งโดยอัตโนมัติสิทธิและข้อผูกพันกับ

นายจ้างใหม่ภายใต้การโอนการป้องกนัของพนักงานในการล้มละลายของนายจ้าง เป็นต้น 

3.2.3 สาธารณรัฐฝร่ังเศส (Republic of France) 
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       ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสทนัทีที่สมัครงานพนักงานต้องเข้าท าสัญญาตามกฎหมายแรงงาน

ฝร่ังเศสและพนักงานจะได้รับสทิธิประโยชน์ที่กว้างขวาง นอกจากน้ียังมีค่าจ้างที่มีราคาแพงมาก และยังได้

เงินสวัสดิการสมทบกองทุนประกันสังคม และในแง่ของการประกันสังคมในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ยัง

ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และนักศึกษาต่างชาติกจ็ะได้รับประโยชน์จากระบบการ

ประกนัสังคมที่ชัดเจน ซ่ึงสาธารณรัฐฝร่ังเศสใส่ใจต่อสวัสดิการด้านการดูแล รักษาพยาบาล ตลอดจนการ

จ้างงาน และการช่วยเหลือเร่ืองค่าเล้ียงดูบุตร และยังดูแลไปถึงนักศึกษาอีกด้วย ซ่ึงกฎระเบียบ จะอยู่

ภายใต้การดูแลโดยผู้ตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างยังสามารถปรึกษาและสามารถ

ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับนายจ้าง โดยทั่วไป กฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศส ห้ามมีการเลือกปฏิบัติ 

โดยนายจ้างต้องค านึงถึงพ้ืนฐานของเพศ ศาสนา เช้ือชาติ อายุ เพศที่สนใจ ลักษณะทางกายภาพ หรือช่ือ 

และมีกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโอกาสในการท างานที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้ชายและผู้หญิง 

ชาวต่างชาติที่มีเงินเดือนมีการจ้างงาน เป็นต้น 

 

4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชนข์องผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรี

กลัยาณิวฒันาทีใ่หไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัว่าดว้ยการประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 

สิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงสาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิในตัวเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 

และ มนุษย์ทุกคนเกดิมามีฐานะไม่เทา่เทยีมกัน ทุกประเทศจึงต้องมีการออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และการสร้างความเท่าเทียมทางด้านชีวิตและความเป็นอยู่ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม น้ันอาจจะท าให้

ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัสงัคม สรุปประเดน็ปัญหาได้ดังต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาการขาดโอกาสในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาที่

เกี่ยวกบัด้านการรักษาพยาบาล 

เมื่อเปรียบเทยีบเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในส่วนของสิทธิประโยชน์ของต่างประเทศ

น้ัน ได้มีกฎหมายหลายอย่างที่ครอบคลุมและมีความละเอียดอ่อนในการให้สิทธิประโยชน์ที่สามารถเข้าถึง

ได้เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน และการท างาน อย่างเช่น สิทธิประโยชน์ตาม The Work Injury 

Compensation Act ที่ก  าหนดโดยกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่

แรงงานทั่วไป เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้ความคุ้มครองที่มีข้อได้เปรียบหลายด้าน ได้แก่ การได้รับเงินค่า

ทดแทนรวดเรว็ขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องพิสจูน์ความรับผิดของตนเองก่อนส่วนกรณีสทิธปิระโยชน์ คุ้มครองใน

โรคที่อาจจะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในการท างาน แบ่งออกเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสีย มลพิษจากรังสี สารเคมี 
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สัตว์น าโรค และโรคที่เกิดกับผิวหนังและดวงตา หรือตามกฎหมายของสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้สิทธิ

ประโยชน์เกี่ยวกบัสุขภาพและความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ในด้านกายภาพ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่เป็นผลต่อ

สุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในที่ท  างานช่วยคุ้มครองไม่ให้

พนักงานเสี่ยงอันตรายหรือได้รับความรู้ ทักษะในการป้องกันสุขภาพด้วย ซ่ึงถือว่าสิทธิประโยชน์ของ

ประกันสังคมมีการตอบสนองต่อผู้ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งในกรณีเจ็บป่วยในส านักงาน เจ็บป่วยนอก

ส านักงาน และ อุบัติเหตุภายในส านักงาน อุบัติเหตุนอกส านักงาน แต่เน่ืองด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนายังไม่มีการครอบคลุมในเร่ืองของสวัสดิการด้านการประกันสังคม แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐและเป็นนิติบุคคล  จึงสามารถมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้เท่า

เทยีมกบัประกนัสงัคม และท าให้เกดิความยุติธรรมกบัผู้ปฏบัิติงาน  

4.2 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยา 

ณิวัฒนา ที่เกี่ยวกบัด้านสวัสดิการทดแทนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต 

เมื่อเปรียบเทียบการทดแทนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต ตามประกันสังคมให้ค่าท าศพ 

40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ในส่วนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านสวัสดิการทดแทน ใน

กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดถึงแก่กรรมนอกจากเงินทดแทนหรือผลประโยชน์ที่พึงได้รับ สถาบันจะจ่ายเงิน

สงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือก าหนดผู้รับประโยชน์ ได้แก่ 

เงินเดือนในเดือนที่ถึงแก่กรรมจะจ่ายให้เตม็เดือน เงินค่าท าศพจ านวน 30,000 บาท ซ่ึงน้อยกว่าใน

ประกันสังคม และมีการปรับปรุงประกันสังคม มีผลบังคับใช้ เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการ

เปล่ียนแปลงสทิธปิระโยชน์ของประกนัสงัคม ในด้านการถึงแก่กรรมหรือเสยีชีวิต  

4.3 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโ ยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยา 

ณิวัฒนาที่เกี่ยวกบัด้านเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับกรณีทุพพลภาพ 

     สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ ใ ห้ความส า คัญกับกฎหมายเกี่ ยวกับการ

ประกันสังคมการทดแทนในกรณีทุพพลภาพ และพระราชบัญญัติประกันสังคม ในกรณีที่ผู้ประกันตน

ทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของ

ค่าจ้าง ตลอดชีวิต มาตรา  57 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม ยังระบุรายละเอียดต่อไปว่าถ้าหากต่อมา

ในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพน้ันมีสภาพเสื่อมลง ถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพล

ภาพน้ันเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ ให้เลขาธิการพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้น้ันได้ แต่

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนายังไม่มีสวัสดิการครอบคลุมถึงประเดน็นี้  

4.4 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี 

กลัยาณิวัฒนาที่เกี่ยวกบัด้านเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับกรณีเกดิการชราภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องการความปลอดภัยในชีวิตของตน ซ่ึงอยู่ในทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์

ข้ันที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยไม่ว่าจะอยูในส านักงาน หรืออยู่นอกส านักงาน ซ่ึงในข้อบังคับสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 2546 
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ไม่มีการระบุว่า หากเกษียณอายุ เน่ืองด้วยสภาพร่างกายไม่อ านวยกไ็ม่สามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเล้ียง

ตนเองอย่างอื่นได้  จะได้รับการทดแทนอย่างไร จึงท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจ

เสียสิทธิ และได้สิทธิน้อยกว่าในประกันสังคม เน่ืองจากผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาย่อมมี

บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ทายาท หรือ คู่สมรสและจากปัญหาการประกันสังคม

กรณีเกิดการชราภาพในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านสวัสดิการทดแทนในกรณีที่เกิดการชราภาพไม่มี 

จึงอยากให้มีสทิธปิระโยชน์และเงินทดแทน บ านาญชราภาพในข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วย

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแต่ล่ะประเด็นปัญหาแล้วเห็นว่า สาเหตุของปัญหาการที่

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม น้ัน แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นมาทดแทน เช่น สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว อาจจะไม่เพียงพอ และการที่ไม่ตัด

สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ กอ็าจจะไม่ถูกต้องและยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาและการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 

2555 โดยการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จะท าให้ผู้ปฏบัิติงาน

ในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นพนักงานที่

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือคนท างานเป็นที่แรกก็จะหมดสิทธิในเร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มี

ประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่สอดคล้องกับในตัวพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา พ.ศ. 2555 ดังน้ัน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึง

เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือแข่งขันกบัตลาดแรงงานประเภทพนักงานองค์กร พนักงานในหน่วยงานอิสระที่อยู่ภายใต้

การก ากับของรัฐ เพ่ือความย่ังยืนขององค์กร โดยทั้งน้ีต้องอาศัยวิธีการหน่ึงที่ยึดหลักการพ่ึงตนเอง และ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของพนักงานภายในองค์กรร่วมด้วย มีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักการพ่ึงตนเอง 

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนที่ท  างานภายในองค์กร โดยเพ่ิมเติมหลักประกันให้กับพนักงานเพ่ือให้

พนักงานได้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และท าหน้าที่ของตนเองตามภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ที่ 

โดยเฉพาะเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือน และสิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีที่เกิด

ทุพพลภาพ ให้สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ าบัดทางการแพทย์ ค่ายา และค่า

เวชภัณฑ ์ค่ากนิอยู่และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม 

นอกจากน้ีการให้สิทธิประโยชน์ในการประกันสังคม เป็นการตอบสนองความต้องการความปลอดภัย 

(Safety Needs) เมื่อพิจารณาถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฏี

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ขั้นพ้ืนฐานของมาสโลว์  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological 

Needs) เป็นความต้องการล าดับต ่าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ซ่ึงเป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความ
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ต้องการอาหาร น ้า อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ กจ็ะสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้ประจ าวันที่ต้องการปัจจัยเร่ือง อาหารที่อยู่อาศัย จากน้ันจึงสามารถท างานต่อไปได้ และ

การมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ ดี  

โดยเฉพาะการบริการสขุภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับน้ีได้ จากน้ัน จึงเป็นความต้องการความ

ปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดข้ึนหลังจากที่ได้รับการตอบสนองจากความต้องการ

ทางร่างกาย หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความม่ันคง

ในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการน้ี ต่อพนักงาน ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิต

และสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน 

เป็นต้น การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ

เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงาน การอ านวย

ประโยชน์ในด้านความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือจะได้เป็น

พ้ืนฐานในการผลักดันให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ประสิทธิภาพ และสามารถ

ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ซ่ึงสาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความ

คุ้มครองสทิธมินุษยชน เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนเกดิมาแล้วย่อมมีสทิธิในตัวเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์

มีเกียรติภมิูที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทยีมกัน ทุกประเทศจึงต้องมีการ

ออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และการสร้างความเท่าเทยีม

ทางด้านชีวิตและความเป็นอยู่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัด

ให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยการประกนัสงัคม น้ันอาจจะท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะ

ได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซ่ึงการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม โดยในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กล่าวไว้

ว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าเป็นนิติบุคคล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ

ของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซ่ึงการเป็นหน่วยงานก ากับของรัฐ ส าหรับหน่วยงานใน

ก ากับของรัฐ มีสถานภาพเหมือนองค์กรเอกชนทั่วไปแต่ยังมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ ความยึดโยง

กับรัฐบาลยังคงมีอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านนโยบายการงบประมาณและการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินการแต่ความเป็นอสิระในการด าเนินการจะมีมากกว่าหน่วยงานราชการทั่วไป ซ่ึงเป็นข้อดีและจะเป็นผล

ให้การบริหารมีประสทิธภิาพขึ้น  

ดังน้ัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรกองทุนสวัสดิการ และเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาด าเนินการจัดสวัสดิการ เช่น การท าประกันชีวิตและสุขภาพแก่ผู้ปฏบัิติงาน

ในสถาบันดนตรีกั ลยาณิ วัฒนาที่ ครอบคลุมการ รั กษาพยาบาลหลายด้ าน ส วั สดิการ ต่ างๆ 

ที่คล้ายคลึงกับการประกันสังคม ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ตามข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน

202



ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่าด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็น

เหน็สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 

10 ที่มีใจความว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม” เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา หรือให้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มีสวัสดิการที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับการได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมต่อไป 
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ศาสตราจารย ์ดร. ไพศิษฐ ์ พพิฒันกุล


 

 
บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการก ากับดูแล           

และสภาพปัญหาในการก ากับการดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย

ท าการศึกษาในกรณีการสรรหาอธกิารบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแล

สถานศึกษา กลับไม่มีอ านาจในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี 

เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหาของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  

จากการศึกษาพบว่า สบืเน่ืองมาจากการปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 ได้ก าหนดกลไกการกระจายอ านาจทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงได้ปรับปรุง

โครงสร้างการจัดองค์กรและให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีเสรีภาพในการ            

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียน อันเป็นการสร้างความแตกแยก            
ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนขาดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของ              

สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา กลับไม่มีอ านาจ           

ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมหรือไม่มีอ านาจในการพิจารณายับย้ังการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง แต่อย่างใด  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นควรน าแนวคิด หลักการ ของต่างประเทศ 

รวมถึงทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้กบัการด าเนินการในการสรรหาอธิการบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไข

                                                 

  นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้อ านาจแก่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ให้มีอ านาจ

ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเสนอรายช่ือ                

เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  
 
1.  บทน า 

แนวคิดพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชนที่ส าคัญประการหน่ึงกคื็อ รัฐมีหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในสังคม และการปกครอง

โดยใช้หลักการรวมอ านาจ รัฐย่อมไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดท าภารกิจต่างๆ ได้ทั่วถึงและตรง

กับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพราะในปัจจุบันปัญหาของรัฐมีอยู่หลากหลายและ                   

มีลักษณะซับซ้อนข้ึน ดังน้ัน รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมอบกิจการของรัฐบางอย่างให้องค์กร

อื่นๆ แบ่งเบาภาระไปจัดท า ทั้งน้ี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ            

มีบทบัญญัติให้การจัดการศึกษาเป็นการจัดท าบริการสาธารณะเป็นอ านาจหน้าของรัฐ รัฐต้อง

ด าเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้เอกชนไปจัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา 

โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้น 

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดกลไก                    

การกระจายอ านาจทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรและ

ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและ              

มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยมี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา            

ที่สอดคล้องกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 

ตรวจสอบและการประเมินผลการอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ             

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่เป็น              

ฝ่ายปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจจาก                 

หน่วยนโยบาย คือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาในฐานะ               

หน่วยปฏิบัติการ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี และหลักการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ            
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ในการด าเนินการ โดยมีสภาสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลสถาบันในระดับสูง 

ซ่ึงภายใต้การบริหารกิจการของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นคณะบุคคลที่มี

อ านาจสูงสุดในการก าหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับมาตรา 17  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รวมทั้ ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้                  

มีอ านาจสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

เพ่ือท าหน้าที่บริหารสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดนโยบาย เห็นชอบแผนระยะยาว การเปิด

ด าเนินการหลักสูตร บริหารงานบุคคล งบประมาณ จัดหาและบริหารทรัพยากร เพ่ือให้สามารถ

ด า เนินการตามนโยบายที่ก  าหนด ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ โดยสภา

สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดในข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ ดังน้ัน เมื่อกฎหมายให้อ านาจ         

การสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหา วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           

เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการสรรหาให้เป็นไป

ตามข้อกฎหมาย และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นสถานที่

คาดหวังของสังคมในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม

จริยธรรม เมื่ อสภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี              

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการเสนอช่ือเพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ด ารง                 

ต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              

ในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ภายหลังจากการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอช่ือบุคคลที่ได้รับ 

การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ปรากฏว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ถูกร้องเรียนจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือจาก

ประชาชนทั่วไป ในเร่ืองเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง สถานภาพ           

ทางสังคม หรือในกรณีที่ถูกองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญช้ีมูลความผิด เช่น คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แต่การด าเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

ในฐานะหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถานศึกษาไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่จะ

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสภา

มหาวิทยาลัย ปัญหาการขาดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี               

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ ในเร่ืองการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ ได้เอง โดยไม่มีการก าหนดวิธีการ

ควบคุมการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงปัญหาการออกระเบียบหรือข้อบังคับโดย               

ผู้มีส่วนได้เสยี เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตน  
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1.1 มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

และต่างประเทศต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษา แต่มีความแตกต่างในส่วนของการตรวจสอบการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย         

สรุปได้ ดังน้ี  

1.1.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้แก่            

การก ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้

ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษา            

ทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร             

เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง ทั้งน้ี ในส่วนของการ

อุดมศึกษา จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่

รัฐมนตรี และมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ      

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ง

สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1
  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในส่วน          

ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซ่ึงจะมีอ านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศ           

ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ                 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ความเห็นหรือให้

ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจเสนอแนะและ 

ให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งที่ เป็น

สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาในก ากับแก่คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการ                  

                                                 

  
1
 พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 36  
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การอุดมศึกษา เดิมคือทบวงมหาวิทยาลัย มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีบทบาทหน้าที่ในการ

ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมก ากับ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ให้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา           

ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา

แห่งชาติ ให้การสนับสนุนทรัพยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัด ตั้งแต่น า

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านอุดมศึกษา ถ่ายทอดไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

ในสังกัด เพ่ือให้แผนการผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษากยั็งมีหน่วยงานอื่นด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย และใน

ฐานะราชการส่วนกลางตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงอ านาจหน้าที่

ดังกล่าวเป็นอ านาจโดยทั่วไปเช่นเดียวกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ          

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีเน้ือหาหลักในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ           

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

จะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ               

แต่เน่ืองจากข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่ 

แตกต่างกัน ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ               

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาคเป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหาร           

งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้ นเป็นการเฉพาะ โดยมีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2551 ในส่วนของการ

ก าหนดระบบต าแหน่งและประเภทต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการก าหนด

หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการเสียใหม่
2
 เพ่ือให้การต่อเวลาราชการ

                                                 

  
2
 พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
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เป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัยและตามความต้องการของ

สถาบันอุดมศึกษาเทา่นั้น และก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการเล่ือนข้ันเงินเดือนของอธิการบดี

และบทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแต่ละแห่ง สถาบันอุดมศึกษา           

ในก ากับของรัฐมีแนวคิดที่ว่า การบริหารงานโดยใช้ระบบราชการไม่เหมาะกับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 

เพราะกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่ได้ยึดโยงผูกติดกับเวลาราชการ และสถานที่ เหมือนกับระบบ

ราชการ ระบบการเงินการงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นของระบบราชการ เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรม 

การวิจัยและการผลิตบัณฑติ แนวคิดน้ีจึงได้พัฒนามาเป็นความพยายามที่จะปรับระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัย จากเดิมที่ ใ ช้ระบบราชการเต็มรูปแบบมาเป็นระบบใหม่ที่ ให้อิสรภาพแก่           

สภามหาวิทยาลัยในการที่จะก าหนดระบบบริหารข้ึนมาเอง โดยการออกกฎ ระเบียบต่างๆ แต่กยั็ง

ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักของรัฐ และหลักการบริหารจัดการที่ดี เช่น จะต้องเป็นระบบที่

ตรวจสอบได้ ทั้งโดยการตรวจสอบภายในที่จะต้องมีความเข้มงวดมากกว่าระบบราชการ และ             

โดยหน่วยงานสาธารณะ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เป็นต้น เมื่อได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลน้ัน กไ็ด้

ก าหนดให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย               

และมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจะเหมือนกับมหาวิทยาลัยในส่วนราชการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา         

แ ต่ละแห่งจะ มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  ต ามที่ ก  าหนดไ ว้ ในพระราช บัญญัติ จัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  

จากมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           

ในประเทศไทย ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเหน็ได้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการ

ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษา เป็นการกระจายอ านาจในด้านการบริหารสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยจะมีสภา

สถาบันอุดมศึกษา เป็นองค์กรสูงสุดที่ท  าหน้าที่บริหารงานของสถานศึกษา โดยมีอ านาจในการ

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยได้เอง 

โดยไม่มีการก าหนดวิธกีารควบคุมการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย  

1.1.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา          

ในต่างประเทศ  

1.1.2.1 สหราชอาณาจักร กลไกในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาใน                  

สหราชอาณาจักร จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการและการจ้างงาน (Secretary of 

State for Education and Employment) ที่รับผิดชอบการศึกษา โดยได้รับแต่งต้ังจาก

นายกรัฐมนตรีและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและให้แนวทางการจัดการศึกษา
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ของรัฐในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีช่วย (Minister of 

State) 3 คน และผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary) 3 คน นอกจากน้ี

ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาชีพและด้านบริหารของกระทรวง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่                      

ไม่สังกัดกระทรวงใด เช่น ส านักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standards in Education - 

OFSTED) และองค์การวุฒิการศึกษาและหลักสูตร (Qualifications and Curriculum Authority 

- QCA) ซ่ึงเดิมเรียกว่าองค์การหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล (SCAA) รัฐมนตรีว่าการ

จะเป็นผู้แทนด้านการศึกษาและการจ้างงานในคณะรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธกิาร

และการจ้างงานจะก าหนดนโยบายการศึกษา ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ

รับผิดชอบในการติดตามดูแลคุณภาพของการศึกษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1996 ซ่ึงใช้แทน พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1944 และกฎหมายที่ตามมา

ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการในการดูแลองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน มิให้ปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้องตามเหตุผล และให้ท าหน้าที่เป็นตุลาการในกรณีที่มี          

ความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ ระหว่างผู้ปกครองและคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนหรือองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
3
 

มหาวิทยาลัยทุกแห่งและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เป็นหน่วยงานอิสระ 

ดังน้ัน จึงรับผิดชอบการจัดองค์กรบริหารภายในของตนเอง อย่างไรกต็าม ทุกสถาบันมีรูปแบบ

การบริหารคล้ายคลึงกัน ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยโดยทั่ วไป เ รียกกันว่า รองอธิการบดี                      

(Vice - Chancellor) ต ่าแหน่งอธิการบดี (Chancellor) เป็นต าแหน่งกิตติมศักด์ิ ไม่ใช่ต าแหน่ง

บริหาร คณะกรรมการบริหารระดับสูงสุด เรียกว่า สภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน (Court) และ

ประกอบด้วยคณาจารย์อาวุโสและกรรมการจากภายนอกที่มาจากการเลือกต้ัง สภามหาวิทยาลัย 

(Court) จะตัดสินใจเร่ืองที่เป็นนโยบายทั่วไปและจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ าของ

มหาวิทยาลัย องค์กรระดับรองลงมา คือ สภาบริหารของสถาบัน (Senate) ซ่ึงโดยทั่วไป

ประกอบด้วยบุคลากรวิชาชีพ สหภาพการค้าและอื่นๆ โดยท าหน้าที่ตัดสินใจเร่ืองที่อยู่นอกเหนือ

ความสามารถของคณะวิชา ซ่ึงการด าเนินงานของแต่ละองค์กรจะมีความเป็นอสิระต่อกนั  

1.1.2.2 สาธารณรฐัฝรัง่เศส การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกฎหมาย

ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายโฟเรอ (Edgar Faure) ปี ค.ศ. 1968 ก าหนดสถานะ

ทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา ให้อสิระในการบริหาร การเงิน และการสอน ต่อมาในปี ค.ศ. 

1984 มีกฎหมายซาวารี (La loi Savary) ปรับปรุงอ านาจอิสระดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการ

ก าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถใช้อ านาจอสิระในด้านใดได้บ้างและได้แค่ไหน อย่างไร 

                                                 

  
3
 กมล สดุประเสริฐ. (2546). โครงสร้างการบริการการศึกษาสหราชอาณาจักร. กรงุเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ หน้า 4 
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ทั้งน้ี มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่ก  าหนดและก ากับ

นโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย                   

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้ก ากับ 

(Governance Board) ที่พิทกัษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัย                         

อยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ สภา

มหาวิทยาลัย กค็ือ ระบบการตัดสนิใจระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายเป็นเร่ืองของสภาฯ 

การบริหารเป็นเร่ืองของฝ่ายบริหาร คือ อธิการบดี ซ่ึงสาธารณรัฐฝร่ังเศสกม็ีระบบการควบคุม 

ตรวจสอบการท างานของอธกิารบดี โดยกลไกของศาลปกครอง
4
 

1.1.2.3 ประเทศนิวซีแลนด ์การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อนปี 

ค.ศ. 1989 เป็นการจัดการศึกษาที่อยู่ในลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ ส่วนกลาง 

(Centralization) มีระดับของการจัดการการศึกษาหลายระดับ หลายขั้นตอน มีความหลากหลาย

ขององค์กรและหน่วยงานที่รับภาระในการจัดการศึกษา นับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

ศึกษาธกิารส่วนภมูิภาค คณะกรรมการบริหารการศึกษาประเภทต่างๆ และสภาการศึกษา เป็นต้น 

เป็นผู้รับภาระบริหารการศึกษาและสถานศึกษารับภาระในการให้การศึกษา อ านาจการตัดสินใจ

ทั้งการบริหารแผนงาน โครงการงบประมาณ บุคลากร อยู่ที่ส่วนกลาง ต่อมาจึงมีการปฏิรูป                

การศึกษา และภายหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ                

ทางการศึกษา (Decentralization of Education) การลดทอนหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น                        

(Re-engineering) และการปรับโครงสร้างองค์กร(Reorganization) อยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด นับตั้งแต่การศึกษาก่อนวัยเรียน (Early Childhood Education) 

ระดับประถมศึกษา (Primary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) และระดับหลัง

มัธยมศึกษา ซ่ึงได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย (Universities) การศึกษาสารพัดช่าง 

(Polytechnices) และวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครู (Colleges of Education) และหน่วยงาน

ที่ จั ดการ ศึกษาในสาขา ต่า งๆ ที่ ก  าหนดอ ยู่ในกรอบหลักสูตรโดยมี รั ฐมนต รี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (Minister of Education) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารด้านนโยบาย

สูงสุดของกระทรวง และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education) ซ่ึงมาจากการ              

สรรหาและแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารงานประจ าสูงสุดของกระทรวง ทั้งน้ี ในการกระจายอ านาจการ                  

จัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและสถานศึกษา รัฐได้ให้ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งในด้านคุณภาพการบริหาร การเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีหน่วยงาน

                                                 

  
4
 วิจิตร  ศรีสอ้าน.(2555). การประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2555. สบืค้นจาก

http://dpr.wu.ac.th 
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ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุล 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5
 

 

2.  ผลของการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่ของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ในกรณีการสรร

หาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒ 

มีดงัต่อไปนี้    
  ปัจจุ บันการบริหารกิจการของสถานศึกษา รัฐได้กระจายอ านาจไปยังสภา

สถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ                   

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดมศึกษาได้เอง โดยเฉพาะในเร่ือง              

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา จึงเกิดช่องว่างที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง

ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง จนส่งผล

ให้เกิดปัญหาร้องเรียนและความแตกแยกภายในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถแยกประเด็น

ปัญหาได้ ดังน้ี 
 2.1  ปัญหาเกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการก ากบัดูแล

สถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่

ก ากับดูแลสถานศึกษา ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นช่องว่าง

ของกฎหมายที่ท  าให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้อ านาจในการสรรหาอธิการบดี  นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอ าเภอใจ โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหา  
 2.2  ปัญหาการขาดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท               

ในการก าหนดระเบียบวิธีส าหรับระบบบริหารงานบุคคล โดยมิได้ก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์วิธกีารได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ รวมทั้งมิได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ 

“ก.พ.อ.” ให้มีอ านาจตรวจสอบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้แต่อย่างใด  

                                                 

  
5
ฉลวยลักษณ ์ สนิประเสริฐ. (2542). โครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศนวิซีแลนด.์  

กรงุเทพฯ: ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 
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 2.3  ปัญหาการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ

สรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย

สามารถก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา

ได้เอง ซ่ึงการใช้อ านาจตามกฎหมายน้ี เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต การออกค าสั่ง                

หรือการออกกฎ ระเบียบ ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ แต่เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ             

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ให้อ านาจกับสภาสถาบันอุดมศึกษาในการสรรหา

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่กลับไม่มีการ

ก าหนดวิธกีารควบคุมการใช้อ านาจเอาไว้ 

 2.4  ปัญหาการออกระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษา                    

ในก ากบัของรัฐ กล่าวคือ การที่สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีอ านาจใน
การก าหนดผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี

อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในการออกกฎ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ได้ด้วยตนเอง ภายใต้

หลักการกระจายอ านาจที่สมบูรณ์ แต่การที่มีความเป็นอิสระเช่นน้ัน ท าให้เกิดปัญหาการ                   

ออกระเบียบหรือข้อบังคับโดยผู้มีส่วนได้เสยี เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 
3.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
  สืบเ น่ืองมาจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดกลไกการกระจายอ านาจทางการบริหารไปสู่สถานศึกษา  โดยอยู่ในการก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึง สกอ. ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ               

ในเร่ืองใดๆ ดังน้ัน หากเกิดปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วน

ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองการสรรหาอธิการบดี                 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

จึงไม่มีอ านาจในการเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้  จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน

สถาบันอุดมศึกษาที่รัฐไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ดังน้ี  
 3.1  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ ์
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และประกาศของสถาบันอุดมศึกษา  ให้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางที่ คณะกรรมการ                  

การอุดมศึกษาก าหนด โดยรวมถึงให้มีอ านาจในการยับย้ังการแต่งตั้งหรือการด าเนินการ                      

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา  ในกรณีที่เกิดปัญหา                  

ความขัดแย้ง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  
  3.2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานส าหรับผู้ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      

โดยก าหนดทั้งคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน หรือประสบการณ์ด้านการ

บริหาร รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ชัดเจน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ

แห่งถือปฏิบัติเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง ทั้งน้ี  เห็นควรให้เพ่ิมเติมในส่วนของมาตรการ                    

ในการควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศของฝ่ายบริหารใน

สถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการฝ่าฝืน   
 3.3  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง 

สบืเน่ืองจากมาตรการควบคุมภายในที่ก  าหนดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฝ่ายกฎหมาย

ซ่ึงท าหน้าที่โดยนิติกรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว หรือการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่

ได้รับความคับข้องใจจากการออกกฎต่างๆ แต่กระบวนการควบคุมภายในดังกล่าว ยังไม่สามารถ

ตรวจสอบการกระท าที่เป็นการพิจารณาทางปกครองโดยผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะอิทธิพลของผู้บริหารที่ มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงในการก าหนดโครงสร้างของ

สถาบันอุดมศึกษาจะมีองค์คณะบุคคลที่ส าคัญ 3 ชุดหลักๆ คือ สภาสถาบันอุดมศึกษา สภา

คณาจารย์และข้าราชการ และสภาวิชาการ โดยแต่ละองค์คณะบุคคลจะมีการบริหารงานแยก               

จากกันอิสระ ท าให้ไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมีการแก้ไข

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง โดยก าหนดให้คณะบุคคล            

ทั้ง 3 ชุด ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ ย่อมเป็นการสร้างมาตรการ              

ในการควบคุมภายในส าหรับผู้บริหารระดับสงูได้เป็นอย่างดี  
 3.4  จัดต้ังองค์กรที่ มีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา แม้ว่า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็น          

ผู้มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เอง แต่กลับไม่มีการก าหนดวิธีการควบคุม หรือการถ่วงดุลการใช้

อ านาจของสภามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีความเหน็ว่า นอกจากแนวทางในการแก้ไขกฎหมายต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอีกแนวทางหน่ึงที่หลายหน่วยงานน ามาใช้ในการแก้ไข

215



    12 

ปัญหาในเร่ืองการตรวจสอบหรือถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือ การจัดตั้งองค์กรอิสระในการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจ ดังน้ัน จึงเหน็ควรให้มีการจัดต้ังองค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจ

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมิให้ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และให้ใช้อ านาจตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย โดยสมควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน

สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจดังกล่าวจึงอาจกระท าได้โดย

อาศัยการควบคุมโดยองค์กรภายนอกซ่ึงมีฐานะเป็นองค์กรพิเศษ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ

รับผิดชอบผลการด าเนินการของตนได้ องค์กรในลักษณะเช่นนี้  ควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง

ทางการเมือง และเป็นอสิระจากการบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 
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คดีปกครองเกีย่วกบัการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง 

 

เดชาธร  มงัคลาทร
 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พพิฒันกุล


 

 

บทคดัย่อ 

 ในหัวข้อน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองที่มีเหตุบกพร่อง

หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากฝ่ายปกครองกระท าโดยไม่สุจริตหรือการบิดเบือนการใช้อ านาจ

ของฝ่ายปกครอง ได้แก่ ปัญหาการวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครองที่

เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญา ปัญหาระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองในกรณีดังกล่าว รวมทั้งปัญหากรณีที่ฝ่าย

ปกครองออกกฎมาหักล้างหรือไม่ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง และปัญหาการควบคุม

ตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะเป็นการกระท าโดยไม่สจุริต  

 จากการศึกษาพบว่า การกระท าทางปกครองที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าได้รับโทษ

ทางอาญาและ ผู้ที่ ไ ด้ รับผลกระทบจากการกระท า ดั งก ล่ า วน าค ดีมา ฟ้อง ต่อศาลปกครอง 

เพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ ค าสั่ง หรือสั่งห้ามการกระท าที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีอาญา หรือเพ่ือให้ฝ่าย

ปกครองรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองจะต้องถือข้อเทจ็จริงตามที่ศาลยุติธรรมได้วินิจฉัยไว้ใน

คดีอาญาหรือไม่ และกรณีน้ีเม่ือคดีในศาลยุติธรรมถึงที่สุดแล้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าว

จะไม่สามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เพราะจะพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

แล้ว และในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่เหน็ด้วยกบัแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง จึงออกกฎมาหักล้างหรือไม่

ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง ถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตหรือไม่  นอกจากน้ี การที่

ศาลปกครองไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบการกระท าที่มีลักษณะเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ท าให้

ในบางกรณีที่มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเป็นการกล่ันแกล้งหรือเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตของ 

ฝ่ายปกครองจึงไม่ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง และในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้

ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองที่มีประเดน็พิพาทเกี่ยวกบัการกระท าโดยไม่สจุริตของฝ่ายปกครอง 

   ดังน้ัน หลังจากได้ท าการศึกษาวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

ของกฎหมายให้มีความชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง อีกทั้งเพ่ือให้ศาล

ปกครองมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครองได้ครอบคลุมมาก

ย่ิงขึ้น 

 

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. บทน า 

   การที่องค์กรตุลาการเข้ามามีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดโดยหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ น้ัน อาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การให้ศาลยุติธรรมท าหน้าที่ดังกล่าว (ระบบ

ศาลเด่ียว) หรือการจัดให้มีศาลที่ช านาญในเร่ืองการปกครองโดยเฉพาะ ซ่ึงได้แก่ศาลปกครองท าหน้าที่

ควบคุมตรวจสอบการใช้กฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ระบบศาลคู่) ซ่ึงระบบกฎหมายไทย

ในปัจจุบันก าหนดให้ศาลปกครองเป็นองค์กรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท าทางปกครอง โดยมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ

ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ 

ค าสั่ ง หรือการกระท าอื่นใด เ น่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือ 

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ  

ที่ก  าหนดไว้ส าหรับการกระท าน้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏบัิติที่ไม่เป็นธรรม หรือ

มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร หรือเป็นการใช้

ดุลพินิจโดยมิชอบ 

 กล่าวโดยเฉพาะการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองเกี่ยวกับ 

“การกระท าโดยไม่สุจริต” ของฝ่ายปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 น้ัน มีปัญหาส าคัญที่จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ให้

ชัดเจน เน่ืองจากยังไม่มีการอธิบายถึงความหมายและประเภทของการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่าย

ปกครอง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในการวินิจฉัยคดีปกครองที่มีประเดน็พิพาทเกี่ยวกับการกระท า

โดยไม่สจุริตของฝ่ายปกครอง ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 2 ต่อไป 

 

2. ปัญหาการควบคุมตรวจสอบการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครองในศาลปกครอง

ไทย 

         2.1 ปัญหาการวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดีอาญา 

   โดยที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ไม่ได้ให้ค านิยามเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงจากการศึกษาแนวค าวินิจฉัยคดีของศาลปกครอง 

ส่วนใหญ่ศาลปกครองจะวินิจฉัยไปในทางที่ว่า การกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง หมายถึงกรณี

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทางปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกล่ันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

เสยีหาย แต่อย่างไรกต็าม ยังมีการกระท าอื่นๆ ของฝ่ายปกครองที่เข้าข่ายเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต เช่น 

การกระท าที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกบัความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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(หมวด 2 ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ตั้งแต่มาตรา 147 ถึงมาตรา 166) ท าให้มีปัญหาว่า 

ก รณี ที่ ก า ร ก ร ะท า ท า งปกครอ ง ส่ ง ผล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ าที่ ข อ ง รั ฐ ผู้ ก ร ะท า ไ ด้ รั บ โ ทษท า งอ าญ า 

อนัเนื่องมาจากการกระท าทางปกครองดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่สจุริตตามความหมายในมาตรา 

9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

และในกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าวของฝ่ายปกครองที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีอาญา

น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนกฎ ค าสั่ง หรือให้สั่งห้ามการกระท า หรือให้รับผิดฐาน

กระท าละเมิด ศาลปกครองจะต้องถือข้อเทจ็จริงตามที่ศาลยุติธรรมได้วินิจฉัยไว้ในคดีอาญาหรือไม่  

  2.2 ปัญหาระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดีอาญา 

 กรณีที่ศาลยุติธรรมมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเ จ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดอาญา 

อันเ น่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครอง และ ผู้ที่ ไ ด้ รับผลกระทบจากการกระท า ดังกล่าว 

เมื่อทราบผลค าพิพากษาของศาลยุติธรรมแล้วประสงค์จะน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอน

กฎ  ค า สั่ ง  ห รื อ ใ ห้ ฝ่ า ยปกครอ ง รั บผิ ด ฐ านกร ะท า ล ะ เมิ ด  แ ต่ ไ ม่ ส า ม า รถน า คดี ม า ฟ้ อ ง 

ต่อศาลปกครองได้เน่ืองจากพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งให้เจ้าของอาคารแห่งหน่ึงร้ือถอนอาคารโดยอ้างว่าก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบ

ด้ ว ย กฎหม า ย  เ จ้ า ข อ งอ า ค า ร จึ งน า ค ดี ไ ป ฟ้ อ ง ต่ อ ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร มแ ล ะ ข้ อ เ ท็จ จ ริ ง รั บ ฟั ง 

เป็นที่ยุติว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งดังกล่าวเน่ืองจากมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากตน 

และศาลยุติธรรมพิพากษาว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกรณีที่อธิบดี

ออกค าสั่ งไม่เ ล่ือนต าแหน่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเ น่ืองจากต้องการกล่ันแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงน าคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม และศาลยุติธรรมพิพากษาว่าอธิบดีมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ในกรณีน้ีหากเจ้าของอาคารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึง

เป็นฝ่ายชนะคดีในศาลยุติธรรมเม่ือทราบผลของค าพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้ว ประสงค์จะน า

คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้ศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายใน

มูลละเมิดอนัเกดิจากการใช้อ านาจทางปกครอง จะมีปัญหาว่าคดีดังกล่าวจะพ้นก าหนดระยะเวลาการฟ้อง

คดีต่อศาลปกครองแล้ว 

 2.3 ปัญหากรณีที่ ฝ่ายปกครองออกกฎมาหักล้างหรือไม่ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัย 

ของศาลปกครอง 

 ในบางกรณี  ค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลปกครองยังเ ป็นการวางแนวทางหรือ 

เป็นการปรับปรุงวิธปีฏบัิติราชการของฝ่ายปกครองหรือเป็นการวางหลักกฎหมาย อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก

ฝ่ายปกครองมีอ านาจในการออกกฎหรือกฎหมายล าดับรองต่างๆ ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ จึงมีบาง

กรณีที่ฝ่ายปกครองไม่เหน็ด้วยกับแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองจึงออกกฎหรือกฎหมายล าดับรองมา

เพ่ือหักล้างหรือไม่ปฏบัิติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง จึงมีปัญหาว่า การกระท าของฝ่ายปกครอง

ดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่สจุริตหรือไม่  
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 2.4 ปัญหาการควบคุมตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ายปกครองที่มีล ักษณะ 

เป็นการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง 

 กรณีการกระท าของฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็น “มาตรการภายใน” ของฝ่ายปกครองที่

เ จ้าหน้าที่ ของรัฐผู้กระท า มี วัตถุประสงค์อื่ นที่ เห็นได้อย่าง ชัดแจ้งว่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต  

เช่น เป็นการกล่ันแกล้ง หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง 

หรือผู้อื่น แต่แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองได้วางหลักว่า ศาลปกครองจะไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบการ

กระท าที่มีลักษณะเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ดังน้ัน ท าให้ศาลปกครองไม่มีบทบาทในการ

แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสยีหายจากการกระท าดังกล่าวของฝ่ายปกครอง 

 2.5 ปัญหาการคน้หาวตัถุประสงคข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีก่ระท าการทางปกครอง 

 ในการพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง น้ัน ศาลปกครองจ าต้อง

พิจารณา วิ นิ จ ฉัย เกี่ ย วกับ มูล เห ตุ จู ง ใจห รือ วัต ถุประสง ค์ของ เ จ้ าหน้ าที่ ของ รัฐที่ กร ะท าการ 

ทางปกครองที่ เ ป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี ซ่ึงในการต้องค้นหามูลเหตุจูงใจหรือวัตถุประสงค์ 

ของผู้กระท าจะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์หรือข้อเทจ็จริงที่เป็นเหตุเช่ือมโยงให้เห็นมูลเหตุจูงใจหรือ

วัตถุประสงค์ของผู้กระท า เช่น มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ผลประโยชน์ที่จะได้ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง

ความไม่เป็นกลาง เป็นต้น โดยมูลเหตุจูงใจหรือวัตถุประสงค์ที่ถือได้ว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้

อ านาจฝ่ายปกครองกระท าการ ยกตัวอย่าง เช่น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือ

กล่ันแกล้งให้ได้รับความเสียหาย หรือเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงมีลักษณะไม่เป็นกลาง  อย่างไร

กต็าม จากการศึกษาแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองตั้งแต่เปิดท าการศาลปกครองเป็นต้นมา ยังไม่พบคดี

ที่ศาลปกครองวินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้งว่า การกระท าทางปกครองที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ชอบด้วย

กฎหมายเน่ืองจากฝ่ายปกครองกระท าโดยไม่สุจริต ส่งผลให้ยังไม่มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาวินิจฉัยคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกบัการกระท าโดยไม่สุจริตของฝ่ายปกครอง และแม้คู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้อง

คดีจะกล่าวอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าโดยไม่สุจริต แต่ศาลปกครองมักจะ

วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเทจ็จริงที่แสดงให้เหน็ถึงความไม่สจุริตดังกล่าว  

3. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์แต่ละประเดน็ปัญหาแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ดังน้ี  

 1) เหน็ควรเสนอให้บัญญัติกฎหมายว่า การกระท าทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการทุจริตต่อ

ห น้ า ที่  ห รื อ มี ผล ใ ห้ ผู้ ก ร ะท า ไ ด้ รั บ โ ทษจ า คุ ก โ ดยค า พิ พ า กษ า ถึ ง ที่ สุ ด ใ ห้ จ า คุ ก  เ ว้ น แ ต่ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต  

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 

 2) เห็นควรเสนอให้บัญญัติกฎหมายว่า ในกรณีที่ศาลยุติธรรมมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดอาญาอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่ ง 
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ทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น และกรณีดังกล่าวเป็นเร่ืองที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง และระยะเวลาการ

ฟ้องคดีครบก าหนดไปแล้วหรือจะครบก าหนดก่อนสามสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาของศาลยุติธรรมถึง

ที่สุด ให้ขยายระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาของศาล

ยุติธรรมถึงที่สดุ 

 3) เห็นควรเสนอให้บัญญัติกฎหมายว่า การกระท าโดยไม่สุจริต หมายความรวมถึง การ

กระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามหรือ         

ฝ่าฝืนแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองโดยไม่มีเหตุผลอนัควรสนับสนุน 

 4) เห็นควรเสนอให้บัญญัติกฎหมายว่า ในคดีที่ฟ้องเกี่ยวกับการกระท าทางปกครองที่มี

ลักษณะเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ถ้าศาลปกครองเหน็ว่าการกระท าดังกล่าวที่เป็นมูลเหตุแห่ง

การฟ้องคดีกระทบสทิธหิรือก่อให้เกดิภาระหน้าที่แก่ผู้อยู่ในบังคับและเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต ให้ศาล

ปกครองมีอ านาจรับค าฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ 

 5) เหน็ควรเสนอให้บัญญัติกฎหมายว่า ในคดีที่มีประเดน็พิพาทเกี่ยวกับการกระท าโดยไม่

สุจริตของฝ่ายปกครอง ให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเหตุผลประกอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง และความ

บรรลุผลของมาตรการหรือวิธีการที่ฝ่ายปกครองน ามาใช้ หรือพฤติการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่แสดงให้เห็น

มูลเหตุจูงใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าการทางปกครองที่พิพาท 
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ปัญหาทางกฎหมายในการน าพระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชนข์อง

คู่สญัญา พ.ศ.2551 มาบงัคบัในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 

        ตวิษา   ใจยัง่ยืน* 

รองศาสตราจารยพ์นิิจ   ทิพยม์ณี** 

 

บทคดัย่อ 

ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551  

ขึ้ นมาเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่คู่สัญญาและสร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ      

อันเน่ืองมาจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการท าสัญญาโดยอาศัยความ

น่าเช่ือถือระหว่างคู่สญัญาในการช าระหน้ีตามที่ตกลงกนัไว้เป็นหลัก ในบางคร้ังจึงท าให้เกิดปัญหา

จากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย์  ถึงแม้จะมีการตรากฎหมาย

หลายฉบับที่มีการก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) โดย

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสญัญานั้น ก าหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้

ในกรณีที่อกีฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบัิติตามสัญญากต็าม  แต่ในทางปฎิบัติแล้วยังไม่สามารถป้องกันความ

เสียหายหรือประกันว่าผู้เสียหายได้รับเงินคืนครบถ้วน ดังน้ันจึงได้มีแนวคิดน าระบบการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) โดยระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาน้ีเป็นระบบที่มี

การก าหนดให้มีคนกลาง (Escrow Agent) ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือมาท าหน้าที่ดูแลการช าระหน้ีตาม

สัญญาให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาจึงเป็นที่มาของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ.2551  

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 

กรณีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในเร่ืองเน้ือหาของ

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองความสมัครใจในการท าสัญญา

ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ  

ภาระการพิสจูน์กรณีเกมิความเสยีหายจาการท าหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้น   จึงส่งผลให้

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจอสังหริมทรัพย์ไม่น าพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาบังคับใช้เท่าที่ควรถึงแม้

จะเป็นกฎหมายที่ดีกต็าม 

ดังน้ัน ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา พ.ศ.2551 เพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น เช่น ก าหนดให้การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา           

                                                 
*
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ใช้บังคับส าหรับการท า

ธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ โดยออกเป็นกฎกระทรวงมา

บังคับใช้ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การแก้ไขพระราชบัญญัติเร่ืองหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีของอาคารชุดและภาระการพิสูจน์กรณีเกิมความเสียหายจาการท าหน้า ที่ของผู้ดูแล

ผลประโยชน์  อีกทั้ง ควรเร่งให้ออกกฎกระทรวงเร่ืองการวางหลักประกันมาเยียวยาความที่

เสยีหายที่เกดิจากการกระท าของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา   

 

1. บทน า 

 ปัจจุบันการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยน้ัน เป็นการท าสัญญาซ้ือขายโดย

อาศัยความน่าเช่ือถือระหว่างคู่สญัญาในการช าระหน้ีตามที่ตกลงกนัไว้ในสญัญาเป็นหลัก  จึงท าให้

เกิดปัญหาในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกัน  ถึงแม้ใน

ปัจจุบันจะมีการตรากฎหมายข้ึนมาแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)
1
  ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาน้ัน ได้มีการ

ก าหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้ในกรณีที่อีกฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญากต็าม แต่

ในทางปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถป้องกันความเสียหายหรือประกันว่าผู้เสียหายได้รับเงินคืน

ครบถ้วนได้  จึงได้มีแนวคิดน าระบบดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) เป็นระบบการค า้

ประกนัการโอนกรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิของสญัญาต่างตอบแทนต่างๆ  โดยระบบดูแลผลประโยชน์

ของคู่สัญญาน้ีเป็นระบบที่มีการก าหนดให้มีคนกลาง (Escrow Agent)  ที่มีความมั่นคงและ

น่าเช่ือถือเข้ามาท าหน้าที่ดูแลการช าระหน้ีตามสัญญาให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนาของ

คู่สัญญาตามที่ตกลงกันไว้   จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

พ.ศ. 2551
2
  ขึ้ นมาเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่คู่สัญญาพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ  และยังเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฟ้องร้องด าเนินคดีเพ่ือขอให้ศาล

เยียวยาความเสียที่เกิดข้ึน หรือการบังคับสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย ซ่ึงการฟ้องร้องด าเนินคดีน้ัน

เป็นเร่ืองที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก และไม่มีความแน่นว่าจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย

หรือไม่  ได้มกีารประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551  แต่

จนถึงปัจจุบันกยั็งไม่มีการน าพระราชบัญญัติฉบับน้ีมาใช้บังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่อย่างใด 

 

 

                                                 
1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
2 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 
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2. ความหมายและสาระส าคญัของกฎหมายการดูแลผลประโยชนข์องคู่สญัญา 

ความหมายทั่วไปของค าว่า “เอสโครว์”คือ การที่เอกสาร หนังสือตราสาร เงิน หรือ 

รายการอื่นใดตามที่ก  าหนดไว้ โดยคู่สญัญาได้ฝากไว้กบับุคคลที่สามซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสีย

ในสญัญา ด้วยค าสั่งที่ให้ส่งมอบเอกสาร หนังสอืตราสาร หรือทรัพย์ที่ฝากไว้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึง เม่ือคู่สัญญาได้มีการปฏบัิติการช าระหน้ีตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในค าสั่งเอสโครว์ บุคคลที่

สามที่ท  าหน้าที่ในการรับฝากดังกล่าวอาจเรียกว่า ตัวแทนเอสโครว์  ส่วนเอกสารสัญญาที่ก  าหนด

เง่ือนไขให้คู่สญัญาต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขให้เสรจ็สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการส่งมอบจะเรียกว่า สัญญา

จัดตั้งเอสโครว์ (ศิริพร  เอี่ยมธงชัย และ จันทมิา  พัฒนางกูล, 2550, น.12) 

ดังน้ัน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจึงมีหน้าที่ต้องเกบ็รักษาเงิน ทรัพย์สิน และ

เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาซ้ือขายซ่ึงคู่สัญญาได้ส่งมอบไว้แก่ตน และจะต้องส่งมอบเงิน

ให้แก่ผู้ขายและโอนกรรมสทิธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ซ้ือ เม่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏบัิติตาม

เง่ือนไขและข้อตกลงในสญัญาซ้ือขายอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยมีหลักการส าคัญดังน้ี 

1. ผู้ซ้ือ หมายถึง คู่สัญญาผู้ซ่ึงท าความตกลงซ้ือทรัพย์สินจากคู่สัญญาฝ่ายที่เรียกว่า

ผู้ขาย ผู้ซ้ือมีหน้าที่ช าระราคาทรัพย์สินที่ซ้ือขาย และรับโอนทรัพย์สินน้ัน  เม่ือได้ปฏบัิติการช าระ

หน้ีในส่วนของตนครบถ้วนตามสัญญา ตามระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้ซ้ือจะต้อง

ส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเพ่ือยึดถือไว้ในระหว่างการ

ด าเนินการตามสญัญา 

2. ผู้ขาย คือ คู่สัญญาผู้ซ่ึงท าความตกลงขายทรัพย์สินให้กับผู้ซ้ือ โดยผู้ขายเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซ้ือขาย และจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซ้ือขายดังกล่าว

จนกว่าจะได้รับช าระราคาครบถ้วน ตามระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่

ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่ซ้ือขายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

เพ่ือยึดถือไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ซ้ือว่าเมื่อผู้ซ้ือได้ช าระราคาครบถ้วนแล้ว ผู้ซ้ือจะได้รับโอน

กรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิดังกล่าว 

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา คือ บุคคลภายนอกสญัญาซ้ือขาย โดยจะต้อง 

ท าหน้าที่เป็นคนกลาง เกบ็รักษาทรัพย์สินหรือเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาซ้ือขาย ของทั้ง

ผู้ขายและผู้ซ้ือ จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาครบถ้วน โดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญาจะไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงจะเป็นผู้ดูแลงานรับเอกสาร

และการจ่ายเงินในการซ้ือขายหลักทรัพย์ และจะได้รับค่าธรรมเนียมตามสัญญาดูแลผลประโยชน์

ของคู่สญัญาตอบแทน 

ซ่ึงในการประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาจะต้องมีคุณสมบัติ และเง่ือนไข

การประกอบกจิการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์คู่สญัญาจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการการก ากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา 9  โดยผู้มีสิทธิย่ืน

ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามมาตรา 10 ดังน้ี 
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1. สถาบันการเงิน 

2. นิติบุคคลอื่นตามที่กฏหมายก าหนดในกระทรวง 

ผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องเป็นคนกลางที่มีความน่าเช่ือถือและ

มีความม่ันคงทางการเงิน  จึงได้อนุญาตให้เฉพาะสถาบันการเงินเทา่นั้น    

โดยปัจจุบันกระกรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผลประโยชน์

คู่สญัญาให้แก่ธนาคารพาณิชย์แล้วจ านวน 9 แห่ง  ดังน้ี 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

3. ธนาคารกสกิารไทย จ ากดั (มหาชน) 

4. ธนาคารซูมิโมโต้ มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

6. ธนาคารเอบีเอน็ แอมโร เอน็.วี สาขากรุงเทพมหานคร 

7. ธนาคารซิตี้แบงค์ สาขากรุงเทพมหานคร 

8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)
3
 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการดูแลผลประโยชนข์องคู่สญัญาตามกฎหมาย

ของต่างประเทศ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายของสหรฐัอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ มีการออกกฎหมายเกี่ ยวกับการจัดการดูแลรักษา

ผลประโยชน์ ของคู่สญัญาหรือกฎหมายเอสโครว์ ( Escrow Law)  ขึ้นใช้บังคับ โดยเป็นกฎหมาย

ระดับมลรัฐ (state law) กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มลรัฐต่างๆออกมาเพ่ือใช้บังคับภายในอาณา

เขตหรือในเขตอ านาจของมลรัฐน้ันๆ ไม่ได้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกา 

และจากการส ารวจกฎหมายของมลรัฐทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา  ปรากฏว่า มลรัฐต่างๆมี

กฎหมายเอสโครว์บังคับใช้ในลักษณะต่างกนั อาจแยกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ดังน้ี 

1.1 กฎหมายที่ก  าหนดเร่ืองบัญชีเอสโครว์ (escrow account) โดยไม่ได้ควบคุมการ

ประกอบการเป็นตัวแทน (escrow agent)  ซ่ึงได้แก่กฎหมายของมลรัฐส่วนใหญ่ที่น าบัญชี

เอสโครว์มาใช้เป็นเคร่ืองมือคุ้มครองคู่สัญญาในการท าธุรกรรมตามที่กฎหมายก าหนด  โดย

กฎหมายได้ก าหนดให้การท าธุรกรรมดังกล่าวต้องปิดบัญชีเอสโครว์เป็นบัญชีแยกต่างหากเพ่ือเป็น

การปฎิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ได้แก่ มลรัฐอาร์คันเซอร์  มลรัฐคอนเนค็ติกัต  มลรัฐดิสทริค 

ออฟ โคลัมเบีย เป็นต้น 

                                                 
3 ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 1/2554 
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1.2 กฎหมายที่ควบคุมตัวแทน (escrow agent) โดยใช้มาตรการการอนุญาต (license)  

และการควบคุมกจิการเป็นตัวแทน  เหตุผลในการตรากฎหมายควบคุมการเป็นตัวแทน ส่วนใหญ่

พบว่ามความคล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือคุ้มครองประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคที่ใช้บริการตัวแทน

เอสโครว์จากการฉ้อโกงหรือจากการหลอกหลวงของตัวแทนซ่ึงรัฐได้รับการร้องเรียนเป็นจ านวน

มากข้ึน  กฎหมายที่ควบคุมการประกอบการเป็นตัวแทนเอสโครว์ของมลรัฐเหล่าน้ีก าหนดหลักไว้

คล้ายคลึงกัน คือการใช้มาตราการอนุญาต (license) มาเป็นมาตรการควบคุม  ได้แก่ กฎหมาย

ของมลรัฐอริโซน่า  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  มลรัฐไอดาโฮ  มลรัฐวอชิงตัน และมลรัฐโอเรกอน เป็น

ต้น (ศิริพร  เอี่ยมธงชัย และ อภิวัฒน์  จิระศิริโสภณ, 2550, น.27) 

อย่างไรก็ตาม  มลรัฐที่มีกฎหมายควบคุมตัวแทนเอสโครว์ในลักษณะที่สองน้ี  ก็มี

กฎหมายเฉพาะที่ก  าหนดในเร่ืองบัญชีเอสโครว์ในลักษณะที่หน่ึงใช้บังคับด้วย  เช่น  มลรัฐ

แคลิฟอร์เนียดังน้ัน สหรัฐอเมริกาจึงมีการใช้กฎหมายดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาในการท าธรุ

กรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์  เพราะท าให้คู่สัญญามีความมั่นใจว่าจะได้รับการปฎิบัติตาม

สัญญาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  ป้องกันการเปล่ียนใจของคู่สัญญาเพราะเม่ือท าสัญญาแล้ว

คู่สญัญาแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถยกเลิกสญัญาได้  อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่

คู่สญัญา  เพราะคู่สญัญาไม่จ าเป็นต้องมาเผชิญหน้าระหว่างผู้ซ้ืออีกด้วย 

3.2 มาตรการทางกฎหมายของเครือรฐัออสเตรเลีย 

 การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ของเครือรัฐออสเตรเลียน้ันผู้ซ้ือสามารถด าเนินการได้ด้วย

ตนเอง และยังสามารถท าการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางตัวแทนนายหน้า (Realestate 

Agent) หรือการประมูล (Auction) เครือรัฐออสเตรเลียจะมีการระบบการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์

คล้ายคลึงกับประเทศไทย คือผู้ซ้ือและผู้ขายสามารถเจรจาตกลงท าสัญญาซ้ือขายกันเองเมื่อ

ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว ก็จะ ส่งมอบเ งินและส่งมอบทรัพย์สินแต่การ ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์จะแตกต่างกับประเทศไทยตรงที่โดยส่วนใหญ่ผู้ซ้ือและผู้ขายจะท าการซ้ือ

อสงัหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนายหน้าหรือคนกลาง  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีการออก

กฎหมายมาควบคุมการเป็นนายหน้าเพ่ือคุ้มครองผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากตัวแทนนายหน้าหรือคนกลาง  และเป็นการควบคุมการด าเนินงานของตัวแทนนายหน้า 

(Real Estate Agent)  ซ่ึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ใน

เครือรัฐออสเตรเลีย  ซ่ึงรูปแบบการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ในเครือรัฐออสเตรเลียสามารถท าได้ 

2 วิธ ีคือ 

1. การประมูลโดย Auctioneer 

2. การซ้ือขายผ่านนายหน้า 
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โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

- เจรจาหรือจัดการธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ  รวมทั้ง การซ้ือ ขาย 

แลกเปล่ียน และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ซ่ึงอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยก็

ได้ 

- ปฏบัิติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

- จัดการทรัพย์สนิที่ให้เช่าลง   

การท าการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ของเครือรัฐออสเตรเลียน้ัน  มีน้อยมากอาจจะมี

เพียงไม่กี่คร้ังในชีวิต  ดังน้ัน รัฐบาลจึงเกิดแนวความคิดที่จะคุ้มครองผู้บริโภค  โดยการออก

กฎหมายมาก ากับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  โดยก าหนดให้ต้องมีการขอรับใบอนุญาตหรือ

ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ  มีการก าหนดคุณสมบัติในด้านต่างๆ  ของบุคคลที่ต้องการข้ึน

ทะเบียนเป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์  เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคคลที่จะมาประกอบอาชีพเหล่าน้ีมี

คุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งด้านการศึกษา  ทกัษะ และความประพฤติ  เพ่ือลดโอกาสในการเอา

เปรียบลูกค้า  รัฐบาลออสเตรเลียยังได้ออกกฎระเบียบจ านวนมาก  เพ่ือก ากับการด าเนินงานของ

นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้ที่ต้องการซ้ือบ้านจากนายหน้าค้า

อสงัหาริมทรัพย์ (ศิริพร  เอี่ยมธงชัย และ อภิวัฒน์  จิระศิริโสภณ, 2550,น. 22) 

ดังน้ัน  กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาของสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐ

ออสเตรเลีย จะเหน็ได้ว่าทั้งสองประเทศจะใช้มีการบังคับใช้กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญาในการท าธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วและได้มี

การใช้กนัอย่างแพร่หลายจึงท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั่วไป   

 

4.  วิเคาะหปั์ญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชนข์องคู่สญัญา 

พ.ศ.2551 มีดงัต่อไปนี้  

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา พ.ศ. 2551  มีการ

ประกาศใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี  แต่ยังมีข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการน า

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามาใช้บังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   จึงท าให้

ในปัจจุบันยังไม่มีการน าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามาใช้ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ถึงแม้จะเป็นกฎหมายที่มีหลักการที่ดีในการคุ้มครองผู้บริโภค  แต่ไม่มีการ

น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ซ่ึงปัญหาที่ท  าให้ไม่สามารถน า

พระราชบัญญัติฉบับน้ีมาใช้บังคับในธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์มีดังต่อไปนี้  

1.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 5  ในเร่ืองความสมัครใจในการท าสัญญาดูแล

ผลประโยชน์ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็นเร่ือง

การคุ้มครองผลประโยชน์ของคู่สัญญาโดยยึดหลักสมัครใจทั้งสองฝ่าย พระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญาจึงไม่มีบทบัญญัติที่เป็นบทบังคับให้น าพระราชบัญญัติดังกล่าวไปใช้กับ
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ทุกๆ สญัญา ดังน้ัน การจะบังคับตามกฎหมายดังกล่าวได้ทั้งสองฝ่ายจึงต้องสมัครใจตกลงกันที่จะ

ใช้กฎหมายคุ้มครองผลประโยชน์ของคู่สัญญา  ปัจจุบันพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สญัญา พ.ศ.2551 จึงจะน ามาใช้หรือไม่ใช้กบัสญัญากไ็ด้   

2. ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 17 วรรคสาม เน่ืองจากตาม

มาตรา 17 วรรคสาม ระบุว่าในกรณีที่ทรัพย์สินที่ คู่สัญญาต้องส่งมอบหรือโอนสิทธิเป็น

อสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้งให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบและให้พนักงานเ จ้าหน้าที่ ดั งกล่าวบันทึกเ ป็นหลักฐานไว้ ว่า

อสงัหาริมทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิใน

ทรัพย์น้ันจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  ผู้วิจัยพบว่า

กฎหมายดังกล่าวระบุครอบคลุมอายัดเพียงที่ดินที่มีโฉนด และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

(นส.3 ก) เท่าน้ัน  แต่ไม่ครอบคลุมถึงในกรณีโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างด าเนินการออก

หนังสือแสดงสิทธิ  ดังน้ันในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกจ็ะไม่สามารถ

ใช้กฎหมายฉบับน้ีบังคับใช้ได้  

3. ปัญหาเกี่ยวกับการวางหลักประกันตามมาตรา 10 วรรคสอง พระราชบัญญัติการ

ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสองได้ก าหนดเร่ืองการวาง

หลักประกันเอาไว้ โดยก าหนดให้ออกกฎกระทรวงมาก าหนดให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการ

ดูแลผลประโยชน์จะต้องวางหลักประกันโดยให้นิติบุคคลดังกล่าวต้องปฎิบัติเพ่ิมเติมจาก

หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิการดูแลผลประโยชน์จะต้องวางหลักประกนัแต่อย่างใด 

4. ปัญหาเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ กรณีเกิดความเสียหายจากการท าหน้าที่ของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 น้ัน   

มีการก าหนดโทษทางปกครองต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย 

โดยมีโทษคือ การช าระค่าปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงแสนบาท และมีบทก าหนดโทษทางอาญา

สูงสุด คือ ปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาทและจ าคุกไม่เกินห้าปี   ซ่ึงการก าหนดโทษทางปกครองและ

โทษทางอาญาน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญาที่อาจได้รับความเสียหายจากการกระท าของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ เน่ืองจากโทษทางปกครองและโทษทางอาญาไม่เป็นการเยียวยาความเสียหาย

ที่เกิดข้ึนแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด หากคู่สัญญาต้องการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ชดใช้ค่าเสียหายก็

จ าต้องไปฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งในลักษณะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดซ่ึง

ภาระการพิสูจน์ย่อมตกเป็นของคู่สัญญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1
4
 ซ่ึง

เป็นเร่ืองยากที่คู่สัญญาจะพิสูจน์ถึงเจตนาหรือความบกพร่องโดยประมาทในการท าหน้าที่ของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ จึงเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้เสยีหาย 

                                                 
4 ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 
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5. ปัญหาร้องเรียนที่เกดิข้ึนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน  พบว่าทุกวันน้ียังมีการ

ร้องเรียนในเร่ืองของอาคารชุดและบ้านจัดสรรในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารไม่เสร็จ

ตามสัญญาจะซ้ือจะขาย โดยเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันอาจเกิดจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีเงิน

ลงทุนในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  อันเน่ืองมาจากโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างน้ันมี

ยอดการซ้ือขายไม่เป็นไปตามที่ ผู้ประกอบธุรกิจคาดการณ์ไว้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ก่อสร้าง

โครงการต่อไปให้เสร็จตามสัญญา ส่วนผู้ซ้ือที่ได้ช าระเงินจองและเงินดาวน์ไปแล้วทั้งหมด  แต่

โครงการไม่มีการก่อสร้างกจ็ะต้องมาใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ประกอบธุรกิจ  ซ่ึ งมีทั้ง

ได้เงินคืนและไม่ได้เงินคืน   

 ทั้งน้ี พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ตรา

มาโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในการท าธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ และเพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถน าพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวมาใช้ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 เพ่ือให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีให้เกิดประโยชน์

ต่อไป 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาของพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 

2551 ท าให้ทราบถึงความไม่ครอบคลุมและชัดเจนของพระราชบัญญัติดังกล่าว   เพ่ือให้การ

บังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551  ประสบความส าเรจ็ตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จึงขอเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังน้ี 

1. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 โดยน าแนวทาง

กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียมาปรับใช้กับ

กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทย กล่าวคือ ควรมีการแก้ไขมาตรา 5 ให้บัญญัติให้

อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎกระทรวงก าหนดให้น าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา พ.ศ.2551 มาใช้บังคับส าหรับการท าธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ยัง

ก่อสร้างไม่เสร็จ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าการโกง หรือเอารัดเอาเปรียบ

ผู้บริโภค  อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สดุ 

2.  ควรให้บัญญัติเพ่ิมเติมในมาตรา 17 วรรคสาม ว่า “ในกรณีที่คู่สัญญาอยู่ระหว่าง

ด าเนินการเร่ืองหนังสือแสดงสทิธกิบัทางส านักงานที่ดิน ให้คู่สัญญาน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่

เป็นที่ต้ังโครงการอสังหาริมทรัพย์น้ัน  แจ้งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้มีหนังสือแจ้งให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทกึเป็น
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หลักฐานไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้ามจด

ทะเบียนโอนสิทธิในทรัพย์สินน้ันจนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สญัญา” เพ่ือที่จะสามารถใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างด าเนินการเร่ืองหนังสือแสดง

สทิธไิด้อกีด้วย   

3.  ควรพิจารณาเร่งให้ภาครัฐมีการประกาศกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองการวางหลักประกัน

ของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์

คู่สัญญา พ.ศ.2551 เพ่ือลดปัญหาในการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เป็นการเยียวความเสียหาย

ให้แก่ผู้ซ้ือ อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองคู่สัญญาที่ใช้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ดังเช่น  

กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ได้มีการก าหนดเร่ือง

การวางหลักประกันไว้ในกฎหมายเพ่ือเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากกระท า ของ

ตัวแทนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา เพ่ือเป็นการเยียวยาความเสียหายของคู่สัญญา   

ดังน้ันประเทศไทยควรเร่งให้มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับน้ีขึ้นมาคุ้มครองคู่สญัญาต่อไป 

4.  ควรให้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ไว้โดยเฉพาะเหมือนที่มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 29 และ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

สนิค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 5  มาตรา 6  ดังน้ี   

1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 29  ได้ก าหนด

ประเดน็ข้อพิพาทข้อใดจ าเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การ

ออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า การให้บริการ หรือการด าเนินการใดๆ ซ่ึงศาลเห็นว่า

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เหน็โดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้ภาระการ

พิสจูน์ในประเดน็ดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความที่เป็นผู้ประกอบธุรกจิน้ัน 

2. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย          

พ.ศ. 2551  มาตรา 5 ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกนัรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิด

จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้าน้ันได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายน้ันจะ

เกดิจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่กต็าม  และตามมาตรา 

6 เพ่ือให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดตามมาตรา ๕  ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา 

๑๐ ต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใ ช้หรือการ

เกบ็รักษาสินค้าน้ันเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระท า

ของผู้ประกอบการผู้ใด     

ดังน้ัน  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าผู้ประกอบธุรกิจดูแลผลประโยชน์กระท าการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงที่ท  าให้เกดิความเสยีหาย หรือจงใจปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการ

ต้องฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ จึงควรมีการก าหนดให้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่น าสืบ

พิสูจน์ข้อเทจ็จริงแต่เพียงว่าผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
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ดูแลผลประโยชน์ว่าได้ปฎิบัติหน้าที่น้ันเป็นไปตามปกติธรรมดาหรือไม่ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้อง

พิสูจน์ถึงการท าหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจดูแลผลประโยชน์ โดยให้กฎหมายได้ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจในการน าสืบหักล้าง เน่ืองด้วยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่เป็นคนกลาง

ในการดูแลการช าระหน้ีของคู่สัญญาให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ และ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์อยู่ในความรู้เห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์แต่เพียงฝ่าย

เดียวยากแก่การพิสูจน์ในการท าหน้าที่ดังกล่าว  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ในการท าธุรกรรมซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ควรให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  

บรรณานุกรม 

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 
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ผูถู้กกล่าวหา 

 

ตามใจ  บุณยรตัพนัธุ์

 

รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน์ 

 

บทคดัย่อ 

ด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาบัญญัติให้การสอบสวน การไต่สวนมูล

ฟ้อง หรือการพิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แต่หากผู้ต้องหาและจ าเลยน้ันไม่สามารถพูดและเข้าใจ

ภาษาไทยอันเป็นภาษาที่ใช้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและ

หลักประกันสิทธิดังกล่าวน้ันกไ็ม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 13 บัญญัติรองรับไว้ถึงสิทธิในการมีล่าม  เมื่อพิจารณาถึงสิทธิการมีล่ามในกรณี

เดก็และเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาและไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารภาษาไทยได้

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 

ทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 วรรคหน่ึง  น้ันบัญญัติให้ในกรณีที่เดก็หรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร

หรือไม่เข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสอบประวัติและสอบสวนในช้ันเจ้าพนักงานต ารวจให้จัดหาล่ามให้

โดยใช้วิธกีารตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามาตรา 13  แต่ด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 น้ันเป็นวิธีการที่ใช้กับบุคคลทั่วไป และตามมาตรา 13 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันก็ไม่มีการก าหนดถึงคุณสมบัติของล่ามแต่อย่างใด  

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว          

พ.ศ. 2553 บัญญัติถึงสทิธใินการมีล่ามเพียงแค่ในช้ันเจ้าพนักงานเทา่นั้น ส่วนในช้ันพิจารณาของศาล

ก าหนดให้ใช้มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553    

ดังน้ี จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข บัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมายในส่วนของการจัดหาล่ามตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย

แก้ไขทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 เพ่ิมเติมบทบัญญัติเร่ืองสิทธิในการมีล่ามลงในช้ันเจ้าพนักงานไว้

โดยเฉพาะ  โดยให้น าบทบัญญัติสิทธิในการมีล่ามในช้ันเจ้าพนักงานมาใช้ในช้ันศาลและบัญญัติ

เพ่ิมเติมถึงเร่ืองการก าหนดคุณสมบัติล่ามโดยเทยีบเคียงกบักรณีการก าหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษา

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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สมทบ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ประนีประนอม ควรก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมในด้านการรับการ

ฝึกอบรมของล่าม ความสามารถและความช านาญด้านภาษา ด้านกฎหมาย และก าหนดหน่วยงานหรือ

องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาล่าม และการฝึกอบรม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน

ตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ว่าจะเป็นช้ันเจ้าพนักงาน หรือช้ันพิจารณาในศาล เหน็ควร

จัดท าในรูปแบบของการจดทะเบียนขึ้นบัญชีเป็นล่ามที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยให้ล่ามที่จะมาปฏบัิติ

หน้าที่ในศาลได้น้ันจะต้องเป็นล่ามได้ข้ึนทะเบียนแล้วเท่าน้ัน  ซ่ึงผู้ขอจดทะเบียนล่ามได้น้ันจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นล่ามได้ จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้   

 

1.  บทน า 

สิทธิของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่

กฎหมายบัญญัติขึ้ นมารับรองและคุ้มครองบุคคลเหล่าน้ี แม้บุคคลน้ันจะต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา ผู้น้ันกยั็งสมควรที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเฉกเช่นกับบุคคลทั่วๆ 

ไปโดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์อันส าคัญที่พึงมี เมื่อผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาและ

จ าเลยน้ันเร่ิมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วย่อมต้องถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ  

จึงจ าเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิรับรู้

กระบวนพิจารณาในขั้นต่างๆ หรือหลักประกันสิทธิในการต่อสู้คดี ด้วยเหตุที่การสอบสวนไต่สวนมูล

ฟ้อง หรือพิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แต่การคุ้มครองสิทธิและหลักประกันสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดอาญาดังกล่าวน้ันจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากทั้งผู้ต้องหาและจ าเลยน้ันไม่

สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยอันเป็นภาษาที่ใช้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี ดังน้ีประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามาตรา 13 ได้บัญญัติรองรับถึงสทิธใินการมีล่าม   

การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพ่ือให้การอบรมสั่งสอนและแก้ไข

ปรับปรุงตัวเดก็และเยาวชนซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป ดังน้ีเมื่อแนวทางการด าเนินคดี

ต่อผู้กระท าความผิดมีความแตกต่างกนัย่อมส่งผลให้วิธปีฏบัิติต่อผู้กระท าความผิดมีความแตกต่างกัน

ไปด้วย แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 น้ันบัญญัติให้ในกรณีที่เดก็หรือเยาวชนไม่สามารถ

สื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสอบประวัติและสอบสวนในช้ันเจ้าพนักงานต ารวจให้จัดหา

ล่ามให้โดยใช้วิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 แต่ด้วยเหตุที่ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 น้ันเป็นวิธีการที่ใช้กับบุคคลทั่วไป และมาตรา 13 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันก็ไม่มีการก าหนดถึงคุณสมบัติของล่ามแต่อย่างใด  

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 

2553 บัญญัติถึงสิทธิในการมีล่ามเพียงแค่ในช้ันเจ้าพนักงานเท่าน้ัน ส่วนในช้ันพิจารณาของศาล
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ก าหนดให้ใช้มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

 

2.  การคุม้ครองเด็กและเยาวชนผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิอาญา 

 2.1  เป้าหมายของการด าเนนิคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

การด าเนินคดีอาญากับเดก็และเยาวชนแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ  

การด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนเป็นกรณีที่มุ่งที่ตัวเดก็และเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา อันเป็น

เร่ืองของสถานภาพส่วนตัวของเดก็และเยาวชน มุ่งหวังที่จะให้การอบรมสั่งสอนเดก็และเยาวชนน้ัน  

ฉะน้ันการด าเนินคดีอาญาเดก็และเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพ่ือให้การอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัว

เดก็และเยาวชน ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป ดังน้ีเมื่อแนวทางการด าเนินคดีต่อผู้กระท า

ความผิดมีความแตกต่างกันย่อมส่งผลให้วิธีปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดมีความแตกต่างกันไปด้วย  

ดังน้ันการที่จะใช้วิธีการลงโทษเดก็ที่กระท าผิดเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่กระท าความผิดย่อมไม่เป็น

ธรรมอย่างย่ิง เน่ืองจากว่าความจริงแล้วการที่เดก็และเยาวชนกระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นเพราะ

ความไม่สมบูรณ์ในทางสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่สามารถเลง็เห็นผล

ของการกระท าได้อย่างแท้จริง ทั้งในแง่ของเจตนาและการกระท าเดก็ย่อมมีความยับย้ังช่ังใจน้อยกว่า

ผู้ใหญ่   

 2.2  สิทธิในการมีล่ามของเด็กและเยาวชนผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความความผดิอาญา 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   

พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 น้ันบัญญัติให้ในกรณีที่เดก็หรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร

หรือไม่เข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสอบปากค าและสอบสวนในช้ันเจ้าพนักงานต ารวจกใ็ห้จัดหาล่ามให้

โดยใช้วิธกีารตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามาตรา 13 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงสิทธิในการมีล่าม

เพียงแค่ในการสอบปากค าและสอบสวนในช้ันเจ้าพนักงานเท่าน้ัน ส่วนในช้ันพิจารณาของศาล

ก าหนดให้ใช้มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ง

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553    

แต่ด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 น้ันเป็นวิธีการที่ใช้กับ

บุคคลทั่วไป  ซ่ึงการที่จะน ามาปรับใช้กับเด็กหรือเยาวชนน้ันควรจะต้องมีการเพ่ิมเติม แก้ไข

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญานั้นกไ็ม่มีการก าหนดถึง

คุณสมบัติของล่ามแต่อย่างใด ซ่ึงการก าหนดคุณสมบัติของล่ามน้ีเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะช่วยคุ้มครอง

สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ย่ิงหากเป็นกรณีที่เดก็และเยาวชนตกอยู่ใน
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ฐานะผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้ว จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของล่ามเพ่ือเป็นการ

คุ้มครองสทิธขิองเดก็และเยาวชนยิ่งไปกว่าบุคคลทั่วไป   

 

3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบติัของล่ามใน

คดีอาญากบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผิดตาม

กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

จากการศึกษาสทิธใินการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติล่ามในกรณีเดก็และเยาวชนผู้ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารภาษาไทยได้ตามกฎหมายประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย  พบว่ามีความแตกต่างไปจากกฎหมายเดก็และเยาวชนของ

ประเทศไทย ซ่ึงสามารถอธบิายได้ดังน้ี 

บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดให้ในกรณีที่เดก็และเยาวชนซ่ึงอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิด และเดก็และเยาวชนน้ันไม่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ศาลจะต้อง

แต่งตั้งล่ามให้
1
 ซ่ึงการแต่งตั้งล่ามส าหรับเดก็และเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้แตกต่างไปจากกรณีทั่วๆ ไป ศาลจึงต้องแต่งตั้งล่ามที่มีคุณสมบัติและมีทักษะ ความรู้

ความสามารถตามข้อก าหนดคุณสมบัติที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนดไว้ให้แก่เดก็และเยาวชนผู้ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิด และเด็กและเยาวชนน้ันไม่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษ  

เช่นเดียวกบัการแต่งตั้งล่ามในศาลในกรณีทั่วไป   

บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศ

ออสเตรเลียโดยสิทธิในการมีล่ามไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน แต่จะเป็นการตัดสินใจของผู้

พิพากษาแต่ละคนโดยจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีน้ันๆ มีความ

ช านาญในภาษาอังกฤษพอที่จะเข้าใจการพิจารณาคดีหรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วเหน็ว่าเดก็และ

เยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้  ศาลจะต้อง

จัดหาล่ามให้ ซ่ึงการแต่งตั้งล่ามส าหรับเดก็และเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้แตกต่างไปจากกรณีทั่วๆ ไป  ดังน้ีศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องแต่งต้ังล่ามที่มี

คุณสมบัติและมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และความประพฤติตามแนวทางที่ประมวลจริยธรรมและ

ประมวลจรรยาบรรณได้ก าหนดไว้ 

                                                           
1
 Cal. Const. art.I, § 14. 

In re Dung T, 160 Cal.App.3d 697, 708 (1984). 

236



อน่ึง เม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติ

ล่ามของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กับประเทศออสเตรเลีย จะเหน็ได้ว่า กฎหมาย

ของทั้งสองประเทศน้ันก าหนดให้ศาลต้องจัดหาล่ามให้แก่เดก็และเยาวชนผู้ ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดอาญา หากเดก็และเยาวชนน้ันไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยล่ามจะต้องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป หากเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ล่าม

จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนดไว้
2
 ส่วนประเทศออสเตรเลีย ล่ามจะต้องมี

ทักษะ ความสามารถตามประมวลจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณ
3
 แต่บทบัญญัติกฎหมาย

เกี่ยวกับในการมีล่ามและการก าหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศไทย ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของ

ล่าม หรือก าหนดทกัษะ ความสามารถในด้านภาษาอย่างเช่นทั้งสองประเทศข้างต้น แม้จะมีประมวล

จริยธรรมล่ามซ่ึงมีการก าหนดหน้าที่ของล่ามไว้ในหลายๆ ข้อ แต่หน้าที่ที่ก  าหนดไว้เหล่าน้ันต่างเป็น

การก าหนดที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่นก าหนดให้ล่ามจะต้องมี

ความรู้และความเข้าใจในภาษาที่แปลอย่างถ่องแท้ ซ่ึงการวัดความรู้และความเข้าใจในภาษาที่แปล  

ว่าตัวล่ามเองน้ันเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่น้ัน ควรที่จะมีการทดสอบหรือเข้ารับการอบรมเพ่ือที่จะได้

เป็นผู้เช่ียวชาญในภาษาน้ันๆ ซ่ึงการก าหนดให้มีการทดสอบหรือเข้ารับการอบรมจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้

ถึงการผ่านมาตรฐานที่ได้ก าหนดขึ้ นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือการที่ก  าหนดให้ล่ามต้องแสดง

หนังสอืรับรองการฝึกอบรม กไ็ม่ชัดแจ้งว่าเป็นการอบรมหลักสตูรใด ใครเป็นผู้จัดขึ้นเป็นต้น   

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว        

พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 น้ัน บัญญัติให้ในกรณีที่เดก็หรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร

หรือไม่เข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสอบประวัติและสอบสวนในช้ันเจ้าพนักงานต ารวจให้จัดหาล่ามให้

โดยใช้วิธกีารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 แต่ด้วยเหตุที่ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 น้ันเป็นวิธีการที่ใช้กับบุคคลทั่วไป และมาตรา 13 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันกไ็ม่มีการก าหนดถึงคุณสมบัติของล่ามแต่อย่างใด นอกจากน้ี

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ .ศ. 2553 

                                                           
2
 Government Code Section 68564 

Government Code Section 68562. (d) 
Government Code Section 68562. (e) 
3
 Code of Ethic 

Code of Conduct 
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บัญญัติถึงสิทธิในการมีล่ามเพียงแค่ในช้ันเจ้าพนักงานเท่าน้ัน ส่วนในช้ันพิจารณาของศาลก าหนดให้

ใช้มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การด าเนินคดีอาญา

กับเดก็และเยาวชน (Juvenile Justice) มีแนวคิดแก้ไขฟ้ืนฟูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท า

ความผิดเป็นการเฉพาะรายด้วยวิธกีารค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการกระท าความผิดซ่ึงแตกต่างไปจาก

การด าเนินคดีอาญากับบุคคลทั่วไป (Criminal Justice) ที่มุ่งเน้นการลงโทษอันเป็นการด าเนินคดี

แบบแก้แค้นทดแทนเป็นส าคัญ  ทั้งนักอาชญาวิทยายังมีความเหน็ว่าการกระท าความผิดของเดก็และ

เยาวชนไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม ดังน้ีในกรณีที่เดก็และเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่

สามารถสื่อสารหรือเข้าใจภาษาไทยได้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดหาล่ามให้ และควรที่จะต้องมีการ

ก าหนดคุณสมบัติล่ามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการคัดกรองและตรวจสอบล่ามที่จะเข้ามาใน

กระบวนการพิจารณาว่าเป็นล่ามที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิของเดก็และเยาวชนที่ตก

เป็นผู้ต้องหาและจ าเลยน้ันเกดิประสทิธผิล 

        เพ่ือให้สทิธขิองเดก็และเยาวชนที่ตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้รับความคุ้มครองย่ิงไปกว่าสิทธิ

ของบุคคลทั่วไปในกรณีที่ผู้ต้องหาและจ าเลยไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้ จึงมีข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข บัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมายในส่วนของการจัดหาล่ามตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้  

1) โดยแก้ไขทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 โดยยกเลิกในกรณีที่บัญญัติว่า “...เดก็หรือ

เยาวชนไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยกใ็ห้จัดหาล่ามให้ ...” และเห็นควรเพ่ิมเติม

บทบัญญัติเร่ืองสทิธใินการมีล่ามลงในช้ันเจ้าพนักงานไว้โดยเฉพาะ โดยให้น าบทบัญญัติการจัดหาล่าม

และการก าหนดคุณสมบัติของล่ามในช้ันเจ้าพนักงานมาใช้ในช้ันศาล ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดมาตรฐาน

เดียวกนัทั้งกระบวนการยุติธรรม  ไม่ว่าจะเป็นช้ันเจ้าพนักงานหรือช้ันศาล 

2)  เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของล่ามโดยเทยีบเคียงกับกรณี

การก าหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ประนีประนอม โดยล่ามจะต้องมี

ความเช่ียวชาญในภาษาไทยและภาษาที่ล่ามต้องท าการแปล ภาษามือ หรือการสื่อความหมายอื่นๆ 

ต้องมีความเป็นกลาง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับคู่ความหรือพยาน    

ต้องได้รับการอบรมและฝึกปฏบัิติจนสามารถผ่านการทดสอบในเร่ืองเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกบัจิตวิทยา การสงัคมสงเคราะห์ และมี

ความสขุุมรอบคอบ ทศันคติ อธัยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การเข้าร่วมในการพิจารณาคดี

ที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว และปฏบัิติตามประมวลจริยธรรมล่ามอย่างเคร่งครัด 

3)  เห็นควรก าหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาล่าม หรือ

ฝึกอบรม ทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของล่าม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในทั้ง
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ว่าจะเป็นช้ันเจ้าพนักงาน หรือช้ันพิจารณาในศาล ดังน้ัน ผู้เขียนมี

ข้อเสนอแนะว่าองค์กรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบมีหน้าที่ ต้ังแต่ฝึกอบรม การทดสอบคุณสมบัติและ

ความสามารถควรจะเป็นกองการต่างประเทศ ส านักงานยุติธรรม เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีกองการ

ต่างประเทศ ส านักงานศาลยุติธรรมได้คอยจัดหาล่ามเพ่ือมาท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีอาญาให้กับ

ศาลต่างๆ อยู่แล้ว   

4)  เห็นควรจัดท าในรูปแบบของการทะเบียนข้ึนบัญชีเป็นล่ามที่ได้รับการรับรองแล้ว  

โดยให้ล่ามที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศาลได้น้ันจะต้องเป็นล่ามได้ขึ้ นทะเบียนแล้วเท่าน้ัน ซ่ึงผู้ขอจด

ทะเบียนล่ามได้น้ันจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นล่ามได้ จึงจะสามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้  

นอกจากน้ีหากล่ามที่ได้จดทะเบียนประพฤติปฏบัิติตนไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีความเป็นกลางในการท า

หน้าที่ล่าม กระท าการหรือละเว้นกระท าการตามหน้าที่ของล่ามโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็น

เหตุให้เสยีหายแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่างร้ายแรง หรือไม่ถือปฏบัิติตามประมวลจริยธรรมล่าม และ

การไม่ถือปฏิบัติน้ันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่างร้ายแรง เป็นต้น ให้ผู้รับผิดชอบ

ลบช่ือล่ามออกจากทะเบียนล่าม 
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ปัญหาการยกเวน้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากเครื่องดืม่ประเภทชา:ศึกษากรณี

ผลกระทบต่อหลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

 

ธนพงษ ์จวบฤกษเ์ย็น
*
 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ รอดจันทร*์* 

 

บทคดัย่อ 

 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษีการขายเฉพาะ (Selective Sale 

Taxes) เป็นภาษีฐานการบริโภคที่เกบ็จากการซ้ือขายสินค้าและบริการบางชนิดที่ต้องการให้ผู้บริโภค

รับภาระภาษีเพ่ิมขึ้ นกว่าปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง สินค้า

ประเภทเคร่ืองด่ืมเป็นสินค้าอย่างหน่ึงที่ถูกก าหนดให้จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต แต่เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรใน

การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่มีส่วนผสมตามที่กฎหมายก าหนดให้ได้รับการยกเว้นการจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิต โดยเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มกไ็ด้รับยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตด้วย ซ่ึงตาม

บัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผัก น า้ชา อยู่ในล าดับที่ 54 โดยคุณสมบัติ

ของวัตถุดิบที่ใช้พิจารณา ต้องเป็นชาแห้งที่มีคาเฟอนี (Caffeine) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของน า้หนัก และมี

อตัราส่วนผสมต่อปริมาตรสทุธต้ิองไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 

 ชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานในปริมาณ

ที่มาก ใกล้เคียงกับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลมที่เติมสารให้ความเช่นกันแต่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ขัด

ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี (Equality) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองดื่มประเภท

น า้ผลไม้และน า้พืชผักที่เติมสารให้ความหวานน้ัน เป็นการจัดเกบ็ภาษีจากสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่มี

ลักษณะฟุ่มเฟือย ไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต กล่าวคือ น า้

ผลไม้และน า้พืชผักที่จ าเป็นต่อการบริโภคควรต้องเป็นน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่มีสัดส่วนของน า้ที่สกัดจาก

ผลไม้หรือสกดัจากพืชผักร้อยละ 100 และการที่รัฐไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการที่

จ าหน่ายชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานซ่ึงเป็นผู้มีความสามารถในการช าระภาษีขัดต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีอกีด้วย  

 

1.บทน า 

 การจัดเกบ็ภาษีเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่รัฐใช้หารายได้เพ่ือน ามาบริหารประเทศในทุก ๆ ด้าน 

ภาษีจึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและย่ังยืน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการกระจาย

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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รายได้ ลดความเหล่ือมล ้าของสังคม สร้างความยุติธรรมและสร้างความเข้มแข็งในประเทศน้ันๆ รัฐ

สามารถใช้ภาษีไปพัฒนาทั้งทางด้านความม่ันคง เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศด ารงอยู่

ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ภาษีการขายเฉพาะ 

(Selective Sale Taxes) เป็นภาษีฐานการบริโภคที่เกบ็จากการซ้ือขายสินค้าและบริการบางชนิดที่ต้องการ

ให้ผู้บริโภครับภาระภาษีเพ่ิมขึ้นกว่าปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง  

อัตราภาษีสรรพสามิตจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ความเหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละชนิด ภาษีสรรพสามิต

เป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) กล่าวคือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่กฎหมายก าหนดไว้มิใช่เป็นผู้รับภาระภาษี 

(Tax Burden) โดยตรงแต่ภาระภาษีได้ถูกผลักไปยังผู้บริโภค 

 ภาษีเคร่ืองดื่มจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีเคร่ืองดื่ม พ.ศ.2495 ต่อมาในวันที่  10 

กันยายน พ.ศ.2527 ได้ประกาศพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ให้ยกเลิก

พระราชบัญญัติภาษีเคร่ืองดื่ ม และส าหรับปัจจุบันให้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2527 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2534 แทน 

 เคร่ืองดื่ม หมายถึง สิ่งซ่ึงปกติใช้เป็นเคร่ืองดื่มโดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะ

มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่กต็าม อนับรรจุในภาชนะและบรรจุไว้ แต่ไม่รวมถึง 

 1. น า้หรือน า้แร่ตามธรรมชาติ 

 2. น า้กล่ันหรือน า้กรองส าหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง 

 3. เคร่ืองด่ืมซ่ึงผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพ่ือขากปลีกเองโดยเฉพาะอันมิได้มีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเคร่ืองเคมี 

 4. น า้นมจืด น า้นมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งน้ี ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยอาหาร 

 5. เคร่ืองด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

2.หลกัความเป็นธรรมและหลกัความมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 

 2.1 หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม (Equality) 

 พลเมืองของทุก ๆ รัฐควรจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ตามสดัส่วนความสามารถของแต่ละคน กล่าวคือ ตามสดัส่วนของรายได้ที่แต่ละคนได้รับประโยชน์ ภายใต้

ความคุ้มครองจากรัฐ ความเป็นธรรมจะอิงอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล การจัดเกบ็ภาษีจะเกิดความเป็น

ธรรมเม่ือคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษีต่างกัน เรียกว่าความเป็นธรรมในแนวต้ัง (Vertical Equity) คนที่มี

ฐานะเทา่กนัเสยีภาษีเทา่กันเรียกว่า ความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity)  

 การเกบ็ภาษีตามหลักความเป็นธรรมที่พิจารณาจากความสามารถน้ัน ไม่ควรพิจารณาแต่

เฉพาะความสามารถในการหารายได้เพียงอย่างเดียว ควรจะพิจารณาถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนด้วย เพราะ

คนบางคนแม้จะมีความสามารถในการหารายได้น้อย แต่มีทรัพย์สินและเงินทุนจ านวนมาก กรณีเช่นน้ีถือ
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ว่าบุคคลน้ันมีความสามารถในการเสียภาษีได้มากด้วย นอกจากน้ีนักวิชาการบางท่านยังมีความเหน็อีกว่า 

ความสามารถอาจวัดได้จากการใช้จ่ายอีกทางหน่ึง หมายความว่า ผู้ที่มีเงินส าหรับใช้จ่ายมากกค็วรเป็นผู้มี

ความสามารถในการเสยีภาษีได้มากด้วย 

 2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี (Efficiency in Tax Administration and 

Compliance) 

 ระบบภาษีอากรที่ดีควรเป็นระบบที่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็น้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ของรัฐบาลจะออกมาในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างผู้จัดเกบ็ ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าจ้างทนายความปิดบัญชีเพ่ือช่วยค านวณ กรอกแบบแสดง

รายการภาษี และช าระภาษีให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษีนับเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะการ

จัดเกบ็ภาษีเป็นเพียงการโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษี

ของผู้จัดเกบ็ภาษี มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่เกิดข้ึนจากการจัดเกบ็ภาษี การจัดเกบ็ภาษีอากรโดย

มีประสทิธภิาพข้ึนอยู่กบัปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 1. กฎหมายภาษีอากรที่จะให้เกบ็ได้เตม็เมด็เตม็หน่วยอย่างน้อยจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 

การก าหนดตัวผู้เสียภาษีและฐานภาษีจะต้องชัดเจนเพ่ือกันมิให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้ น วิธีช าระภาษีอากรไม่

ควรให้ยุ่งยาก และไม่ให้ผู้เสยีภาษีอากรต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเสยีภาษีอากรโดยไม่จ าเป็น 

 2. บรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรหรืออีกนัยหน่ึงบรรยากาศ

ปราศจากความย่ัวยวนให้หลีกเล่ียงภาษีอากรซ่ึงเป็นเร่ืองนอกเหนือตัวบทกฎหมาย 

 3. ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีอากรเกิดข้ึนได้ด้วยการจัดรูปองค์การและวิธีการ

ท างานที่ดีเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลอื่น ๆ รัฐบาลควรจะก าหนดขนาดองค์การและค่าใช้จ่ายให้

เหมาะสม 

 

3.กฎหมายทีใ่ชใ้นการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในสินคา้ประเภทเครือ่งดืม่ทีจ่ดัเก็บในไทย

และกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภทเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย จัดเกบ็ตาม พระราชบัญญัติ

พิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ตอนที่2 โดยจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากน า้แร่เทยีม น า้โซดา และ

น า้อัดลมที่ไม่เติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส น า้แร่และน า้อัดลม ที่เติมน า้ตาล

หรือสารที่ท  าให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกล่ินรสและเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึง น ้า

ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน า้พืชผักที่ไม่หมัก และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติมน า้ตาล หรือสารท าให้หวาน

อื่น ๆ หรือไม่กต็าม 

 สินค้าเคร่ืองดื่มน้ันได้มีประกาศให้ยกเว้นภาษีส าหรับน ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้า

พืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน า้ตาลหรือสารให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม ทั้งน้ี ต้องมี

ส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน การ

ยกเว้นภาษีในกรณีจะมีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ น า้ผลไม้และน า้พืชผักน้ันจะต้องมีส่วนผสมตามที่อธิบดี
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ก าหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธบิดีด้วยจึงจะได้รับยกเว้นภาษี ซ่ึงชาจัดอยู่ในล าดับที่ 54. ตามบัญชี

อตัราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับการยกเว้นการเสยีภาษีสรรพสามิต 

 3.2 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในสนิค้าประเภทเคร่ืองด่ืมในต่างประเทศ 

 (1) ประเทศเมก็ซิโก 

 อัตราผู้ป่วยโรคอ้วนชาวเมก็ซิกันปัจจุบันสูงกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมก็ซิโกเป็น

ประเทศที่มีผู้ด่ืมน า้อดัลมมากที่สดุในโลก โดยชาวเมก็ซิกนัด่ืมน า้อัดลมขนาด 0.24 ลิตร เฉล่ียคนละ 707 

ขวดต่อปี  

 ประธานาธิบดี เอน็ริเก้ เปนญา เนียโต แห่งเม็กซิโก มีแนวความคิดที่จะปฏิรูปโครงสร้าง            

ต่างๆ ของประเทศ เช่น การศึกษา กิจการน า้มัน การคมนาคม ฯลฯ ตลอดจนโครงสร้างภาษี ซ่ึงในส่วน

ของการปฏรูิปโครงสร้างภาษีน้ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคธุรกิจและการลงทุน โดยร่างกฎหมายปฏรูิป

โครงสร้างภาษีได้ผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ

ได้ โดยจัดเกบ็ภาษี 1 เปโซ  ต่อลิตร ส าหรับเคร่ืองด่ืมที่น ้าตาลผสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเข้มข้น ผล 

น า้เช่ือม หัวเช้ือ หรือสารสกัด ยกเว้น ผลิตภัณฑน์ม และโยเกร์ิตชนิดดื่ม 

 (2) เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สหพันธ์อาหารและเคร่ืองดื่มแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวว่าอาหารที่มีน ้าตาลเป็น

ส่วนประกอบน้ันเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าส่งเสริมสุขภาพดี จะต้องมีมาตรการจากรัฐในการสร้าง

ภาวะการบริโภคที่สมดุล (Balance Diet) การบริโภคน า้ตาลที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ 

ในหมู่ประชากร เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคฟันผุ เป็นต้น 

 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านกฎหมายในการเกบ็

ภาษีเคร่ืองด่ืมที่ใส่สารให้ความหวาน หรือ Soda Tax โดยชนะการโหวตด้วยมติร้อยละ 75 เม่ือวันที่ 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เหตุผลการประกาศใช้

กฎหมายเพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเน่ืองจาก เผชิญกับวิกฤติสาธารณสุข

คร้ังส าคัญ อตัราของผู้ป่วยเบาหวาน โรคอ้วน และโรคฟันผุมีจ านวนเพ่ิมสงูขึ้นเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว 

ไม่มีคนกลุ่มใดที่หลีกหนีโรคระบาดเหล่าน้ีได้ และกลุ่มเดก็ ๆ กเ็ช่นเดียวกับชุมชนของคนที่มีรายได้น้อย 

และชุมชนของคนผิวสี เคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาล เช่น เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม เคร่ืองด่ืมชูก าลัง ชา

ที่มีน า้ตาลเป็นส่วนผสม และเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงเลก็น้อย หรือไม่มีคุณค่าทาง

โภชนาการเลย แต่กลับมีปริมาณน า้ตาลอยู่เป็นจ านวนมาก ต้ังแต่ปี ค.ศ.1989 ถึง ปี ค.ศ.2008 เดก็ที่

บริโภคเคร่ืองด่ืมที่ผสมน ้าตาลเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 79 เป็น ร้อยละ 91 และพลังงานทั้งหมดที่ได้จาก

เคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ในเดก็อายุ 6-11 ปี ระดับการบริโภคส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

สขุภาพชุมชน โดยเทศบาลเมืองได้เรียกเกบ็ภาษี 1 เหรียญ (0.01 ดอลลาร์) ต่อของเหลว 1 ออนซ์ 
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4.วิเคราะหก์ารยกเวน้การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตในสินคา้เครือ่งดืม่ประเภทชา 

 4.1 วิเคราะห์ผลกระทบในอัตราภาษีและข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก

เคร่ืองด่ืมประเภทชาต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

 เน่ืองจากเคร่ืองดื่มประเภทชา ได้รับการยกเว้นไม่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงชาจัดอยู่ใน

ล าดับที่ 54. ตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ได้รับการยกเว้นการ

เสียภาษีสรรพสามิต แต่เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดส่วนมากมีส่วนผสมของสาร

ให้ความหวานในปริมาณที่มาก ใกล้เคียงกับเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลมที่เติมสารให้ความเช่นกันแต่ถูก

จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษี

ต่างกัน เรียกว่าความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) ดังน้ัน เมื่อเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มมี

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม แต่มีรายได้น้อยกว่าเคร่ืองดื่มประเภท

น า้อัดลม คือจ าหน่ายได้ในปริมาณน้อยกว่า เมื่อพิจารณาตามหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง เคร่ืองดื่ม

ประเภทชาเขียวพร้อมดื่มกต้็องเสียภาษีสรรพสามิตต่างกับเคร่ืองดื่มประเภทน ้าอัดลม คือ น้อยกว่า

เคร่ืองดื่มประเภทน า้อัดลม และตามหลักความเป็นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) กล่าวคือ คนที่มี

ฐานะเท่ากันเสียภาษีเท่ากัน ตามหลักการน้ีผู้ประกอบการจ าหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืม แต่ละย่ีห้อกต้็องเสีย

ภาษีเท่ากันในอัตราเดียวกัน ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ว แต่เน่ืองจากมีการประกาศยกเว้นไม่ต้องถูก

จัดเกบ็ภาษี ดังน้ันข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทผลไม้และน า้พืชผัก ท าให้

รัฐไม่สามารถจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มที่เติมสารให้ความหวาน ขัดต่อหลัก

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี ทั้งหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง และหลักความเป็นธรรมในแนวนอน 

ท าให้เกดิความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษี และการประกอบธุรกิจ ท าให้รัฐไม่ได้รับรายได้จากการจัดเกบ็

ภาษีได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 ตามหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดีของ อดัม สมิธ ได้ให้หลักไว้ว่า พลเมืองของทุกๆ รัฐควรจ่ายเงิน

เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปตามสัดส่วนความสามารถของแต่ละคน 

ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมด่ืมกเ็ป็นผู้ที่มีรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า โดย

บริษัท โออชิิ เทรดดิ้ ง จ ากดั (ในเครือบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) มีรายได้ใน พ.ศ.2555 จ านวน 

6,353,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือก าไรสุทธิจ านวน 537,000,000 บาท ส่วนบริษัท อิชิ

ตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีรายได้ในปีพ.ศ.2555 จ านวน 4,482,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว

เหลือเป็นก าไรสุทธิจ านวน 873,300,000 บาท และยังมีผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมดื่มรายอื่นๆ ซ่ึง

ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าว ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการเหล่าน้ีเป็นผู้มีความสามารถในการ

ช าระภาษีกค็วรถูกจัดเกบ็ภาษีเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมด่ืมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

การจัดเกบ็ภาษีต้องมีความแน่นอนชัดเจน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03ได้ก าหนดอัตราการเสียภาษีไว้อย่างชัดเจน หากมีการประกาศยกเลิกกฎหมาย
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ในเร่ืองข้อยกเว้นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน ้าผลไม้และน ้าพืชผัก ก็สามารถจัดเก็บภาษีตาม

พระราชบัญญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามติได้ทนัที 

 4.2 วิเคราะห์อตัราภาษีและการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองดื่มประเภทชา ต่อหลักความ

มีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีจะต้องมีการจัดเกบ็ภาษีที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

กล่าวคือรัฐต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือน ารายได้ที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีไปบริหาร

ประเทศ การก าหนดฐานภาษีจะต้องชัดเจน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้

ความหวานในปริมาณมาก ไม่ได้มีคุณประโยชน์ในทางตรงกันข้ามกับก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายพอๆ กับ

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้อดัลม เป็นต้นเหตุก่อให้เกดิโรคต่างๆ แก่ผู้บริโภค ดังน้ันเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อม

ด่ืมที่เติมสารให้ความหวานควรถูกเกบ็ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงวิธีช าระภาษีอากรผู้วิจัยเห็นควรให้จัดเกบ็

อย่างเช่นการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทน า้อดัลม คือ  

 (1) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามราคาซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดไว้ในอัตราร้อยละ 20 ของ

มูลค่าของสนิค้า โดยวิธน้ีีอาจมีข้อยุ่งยาก แต่สามารถป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีได้ หรือ 

 (2) การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามสภาพ คือ จัดเกบ็ตามสภาพความเป็นอยู่หรือลักษณะ

รูปร่างของสินค้าที่ ถูกจัดเก็บภาษี โดยก าหนดอัตราภาษี (บาท) ซ่ึงตามกฎหมายก าหนดไว้ที่ 440 

ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อ 0.37 บาท ส่วนที่เกิน 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้นับเป็น 440 ลูกบาศก์

เซนติเมตร การเสยีภาษีวิธน้ีีเสียภาษีโดยใช้ แสตมป์ สิ่งผนึก ภาชนะจดทะเบียน โดยเคร่ืองดื่มประเภทชา

เขียว สามารถใช้วิธีเหล่าน้ีเสียภาษีได้ เป็นการสะดวกทั้งผู้จัดเกบ็และผู้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่

จัดเกบ็ภาษีสามารถควบคุมปริมาณสนิค้าได้ และค านวณภาษีตามจ านวนสนิค้าที่จ าหน่ายได้ 

 และเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย การที่จะจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากเคร่ืองด่ืมประเภทชา ผู้วิจัยเหน็ควรให้ยกเลิกข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้และพืชผักจ านวน 

109 ชนิดทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในทางการค้า อีกทั้งยังสร้างความเป็นธรรมใน

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแก่สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมที่ เ ติมสารให้ความหวานทุกชนิด ท าให้

ผู้ประกอบการเตม็ใจในการเสียภาษีเน่ืองจากสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานถูกจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด 

 การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน ได้รับ

การยกเว้นการจัดเกบ็ภาษี โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายใส่ส่วนผสมเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจัดเกบ็ภาษี 

โดยอ้างว่าเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกชา บุคลากรในการผลิต แต่ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ชาพร้อม

ดื่ม บางชนิดมีการเติมสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ถูกปากผู้บริโภค เพ่ือการตัดสินใจในการ

เลือกซ้ือสินค้าน้ันๆ โดยไม่ค านึงถึงสุขภาพผู้บริโภค และในชามีสารคาเฟอีนอยู่ในตัวหากพิจารณา

คาเฟอีนที่มีอยู่ใน 1 ภาชนะบรรจุ มีปริมาณคาเฟอีนค่อนข้างมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิดและบางย่ีห้อ 

ยังไม่มีการแสดงฉลากทางโภชนาการ อีกทั้งกฎหมายมิได้ก าหนดให้มีค าเตือนในฉลาก ซ่ึงผู้บริโภคจะไม่
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ทราบว่าใน 1 วัน ควรบริโภคได้ปริมาณเทา่ไหร่ จึงจะเหมาะสมกับสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน ซ่ึง

ไม่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคสนิค้านั้น ๆ 

 4.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราและข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภท

เคร่ืองด่ืมในประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

     4.3.1 ประเทศเมก็ซิโก 

     ให้เหตุผลในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตประเภทเคร่ืองดื่ม เน่ืองจากประเทศเมก็ซิโกมี

อัตราผู้ป่วยโรคอ้วนสูง และเป็นประเทศที่มีผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมน า้อัดลมมากที่สุดในโลก โดยอัตราภาษี

สรรพสามิตที่ถูกจัดเกบ็ จัดเกบ็อยู่ที่ 1 เปโซ (1.94 บาท) ต่อ 1 ลิตร โดยจัดเกบ็ในเคร่ืองด่ืมที่น า้ตาล

ผสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเข้มข้น ผล น า้เช่ือม หัวเช้ือ หรือสารสกัด ยกเว้น ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต

ชนิดดื่ม เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเกบ็ภาษีในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประเทศเม็กซิโกจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตในเคร่ืองด่ืมโดยมุ่งเน้นไปที่เคร่ืองด่ืมที่มีน ้าตาลผสมเป็นหลัก จัดเกบ็ภาษีในเคร่ืองด่ืมทุก

ประเภทที่มีน า้ตาลผสม โดยยกเว้นผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตชนิดด่ืม แต่ในส่วนของประเทศไทยจัดเกบ็

ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองดื่มในสินค้าประเภทน า้แร่เทยีม น า้โซดา และน า้อัดลมที่ไม่เติมน า้ตาลหรือสารให้

ความหวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกล่ินรส หรือที่ปรุงกล่ินรสและเคร่ืองด่ืมอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ในส่วน

เคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน ้าพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติม

น า้ตาลหรือสารให้หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็าม ได้รับการยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีโดยไม่ระบุว่าเคร่ืองดื่ม

ชนิดน้ัน ๆ จะเติมน า้ตาลหรือสารให้ความหวานในปริมาณเท่าใด ประเทศเมก็ซิโกใช้มาตรการทางภาษี

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาล เพ่ือลดปริมาณผู้ป่วยโรคอ้วน และยังส่งผลให้รัฐ

ได้รายได้จากการจัดเกบ็ภาษี ซ่ึงรายได้ส่วนหน่ึงจากการจัดเกบ็ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการป้องกันและ

รณรงค์การบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานที่ป้องกันสุขภาพของประชากรในประเทศเมก็ซิโก ซ่ึงในประเทศ

ไทยยังไม่ได้ค านึงถึงเร่ืองสขุภาพของผู้บริโภคมากเทา่ที่ควร โดยเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลเป็นจ านวนมากถูก

วางขายในร้านสะดวกซ้ือ ง่ายต่อการซ้ือไปบริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเดก็ ท าให้เกิดการบริโภคน า้ตาล

มากเกนิความจ าเป็นของร่างกายต่อวัน อีกทั้งเคร่ืองดื่มบางประเภทได้รับผลประโยชน์ทางกฎหมาย ได้รับ

การยกเว้นการจัดเกบ็ภาษีท าให้รัฐขาดรายได้ 

 4.3.2 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 จุดประสงค์ในการออกกฎหมาย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านโรคภัยไข้เจ็บที่

สัมพันธ์กับการบริโภคเคร่ืองดื่มผสมน ้าตาล โดยใช้มาตรการทางภาษีมาจ ากัดการบริโภค ในการจัด

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่ผสมน า้ตาลและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทน้ี เช่น โซดา เคร่ืองด่ืมชูก าลัง 

และชาที่มีรสหวาน น ้าเช่ือมส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้แก่ สูตรนมผงส าหรับทารก 

ผลิตภัณฑ์นม และน า้ผักผลไม้จากธรรมชาติ และผู้ประกอบการขนาดเลก็ส าหรับผู้ค้าปลีก อัตราในการ

จัดเกบ็ภาษีอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์ ต่อของเหลว 1 ออนซ์  

 ในประเทศไทยการจัดเกบ็ภาษีในเคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานถูกจัดเกบ็เฉพาะเคร่ืองดื่ม

ที่เป็นเกลือแร่และน า้อัดลมที่เติมสารให้ความหวาน ส่วนเคร่ืองด่ืมที่เป็นน า้ผลไม้และน า้พืชผักได้รับการ
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ยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตโดยไม่ได้ระบุส่วนผสมในเคร่ืองดื่มว่าจะมีน า้ตาลเป็นส่วนผสมอยู่

จ านวนเทา่ไร เพียงแต่มีส่วนผสมของน า้พืชผักตามประกาศของอธบิดีกรมสรรพสามิตตามบัญชีส่วนผสมที่

ได้รับการยกเว้นภาษี 

 ประเทศไทยกฎหมายถูกตราโดยพระราชบัญญัติ  ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นกฎหมาย

แม่บท และประกาศ กฎกระทรวงการคลัง ประกาศ ค าสั่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดับ

รองให้อ านาจผู้บริหารในการออกประกาศ กฎ หรือค าสั่ง โดยมีหน่วยงานของกรมสรรพสามิตเป็นผู้ศึกษา

ข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตในการประกาศใช้กฎหมาย การให้อ านาจปรับแก้กฎหมาย

ล าดับรองอาจมีข้อดีในความคล่องตัวในการประกาศใช้กฎหมาย แต่กม็ีข้อเสียโดยกฎหมายขาดการ

ตรวจสอบอย่างละเอียด การออกฎหมายของประเทศไทยควรให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ 

ทางด้านกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุข มาเป็นคณะกรรมการในการท างานเพ่ือศึกษาผลดีผลเสียในการ

ออกกฎหมาย โดยอาจเกบ็ข้อมูลโดยผ่านเวทเีสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเหน็จากชุมชนต่างๆ 

โดยตรง เพ่ือน าข้อมูลมาวิจัย อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ทางโภชนาการ และเป็นการรณรงค์การบริโภค

เคร่ืองด่ืมที่ในสารให้ความหวานให้เหมาะสมกบัความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เน่ืองจากปัญหาโรค

อ้วนไม่ใช่เร่ืองที่ไกลตัวอกีต่อไป ประเทศไทยไม่ควรรอให้เกิดวิกฤตปัญหาโรคอ้วนดังเช่นประเทศเมก็ซิโก

และประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

5.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 

 เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่วางขายในท้องตลาดมีจ านวนมากหลากหลายรสชาติ แต่

เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก ใกล้เคียงกับ

เคร่ืองด่ืมประเภทน า้อัดลม ที่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต เพ่ือให้รสชาติถูกปากผู้บริโภค มีการแจกของ

รางวัลจ านวนมากและมีมูลค่าสูง ไม่ค านึงว่าหากผู้ซ้ือสินค้าบริโภคสินค้าในปริมาณที่มากจะก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพ อาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมายเพ่ือผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซ่ึงขัดกับ

หลักการออกกฎหมาย 

 ข้อยกเว้นตามประกาศอธบิดีกรมสรรพสามิตได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษี

เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้และน า้พืชผักท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการที่

ได้รับประโยชน์จากกฎหมายสามารถท าบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องค านึงถึงหน่วยภาษีที่ ต้องช าระภาษี

สรรพสามิต และไม่ต้องค านึงถึงราคาว่าหากจ าหน่ายในราคาสูงต้องเสียภาษีสรรพสามิตในจ านวนที่สูงข้ึน

ตามราคาของสินค้า ท าให้สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นลงได้ง่าย เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ

เคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานชนิดอื่นที่ถูกจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 

 เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเม่ือส่งผลเสียให้แก่ผู้บริโภคมากกว่า

ผลดี จึงควรต้องเกบ็ภาษีสรรพสามิต และการจัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่จะให้เกิด

ความมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นควรใช้วิธีการจัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองดื่มน ้าอัดลมมาเป็นแนวทางในการ
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จัดเกบ็ภาษีจากเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่ม เช่น การใช้แสตมป์สรรพสามิต การใช้เคร่ืองหมายแสดง

การเสียภาษีจดทะเบียน จุกจีบ ฝากเกลียว ปิดบนภาชนะบรรจุสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้าได้เสียภาษี

สรรพสามิตแล้ว ใช้ระบบบัญชีควบคุมการผลิตและจ าหน่าย เมื่อเคร่ืองดื่มประเภทชาพร้อมดื่มที่เติมสาร

ให้ความหวานไม่มีความจ าเป็นที่ต่อการบริโภครัฐกค็วรจะได้เกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าดังกล่าว และ

เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเสียภาษีเม่ือถือว่าเคร่ืองด่ืมชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานเป็น

สินค้าที่ไม่จ าเป็นแก่การบริโภค เคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้และน ้าพืชผักชนิดอื่นที่เติมสารให้ความหวานกค็วร

จะต้องถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกัน เพ่ือไม่ ให้เป็นการยุ่งยากในการจัดเก็บภาษี และ

ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายน า้ผลไม้และน า้พืชผักทุกชนิดที่เติมสารให้ความหวานกต้็องเสียภาษีสรรพสามิต

ให้แก่รัฐ ไม่ต้องมีผู้ใดได้รับการยกเว้นการเสยีภาษีสรรพสามิต เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษี และป้องกนัมิให้เกดิการได้เปรียบเสยีเปรียบในทางการค้า 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

 เคร่ืองด่ืมชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานมีวางจ าหน่ายหลากหลายย่ีห้อและหลากหลาย

รสชาติ และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน การแข่งขันทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการชา

พร้อมดื่มที่เติมสารให้ความหวาน มีการแข่งขันกันสูง มีการแจกของรางวัลจ านวนมากและมีมูลค่าสูง ท า

ให้มีการบริโภคชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวานในปริมาณที่มาก ชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน

จึงไม่ได้เป็นการส่งเสริมสขุภาพของประชาชน ในทางตรงกนัข้ามกลับไปสิ่งที่ท  าให้สุขภาพของประชาชนแย่

ลง เมื่อประชาชนในประเทศมีสขุภาพแย่ลงท าให้กระทบถึงความมั่นคง เศรษฐกจิ รวมถึงในด้านต่าง ๆ  

 (1) ฉะน้ัน ผู้ประกอบการชาพร้อมด่ืมที่ เติมสารให้ความหวานจึงต้องถูกจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต เพ่ือจ ากดัการบริโภค เพราะการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมที่เติมสารให้ความหวาน

ไม่ได้มีความจ าเป็นต่อการบริโภค เข้าข่ายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ต้องจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต การจัดเก็บที่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและหลักความมี

ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ควรให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิตโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้

ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

หรือผู้น าเข้ามีสทิธไิด้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ในพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 02.03 ทั้งหมดเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเสียภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ

เคร่ืองด่ืมที่เติมสารให้ความหวานทุกประเภท 

 (2) เหน็ควรให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ ทางด้านกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุข 

มาเป็นคณะกรรมการในการท างานเพ่ือศึกษาผลดีผลเสียในการออกกฎหมาย โดยอาจเกบ็ข้อมูลโดยผ่าน

เวทีเสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเหน็จากชุมชนต่างๆ โดยตรง เพ่ือน าข้อมูลมาวิจัย อีกทั้งเป็น

การให้ความรู้ทางโภชนาการ และเป็นการรณรงค์การบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ในสารให้ความหวานให้เหมาะสม

กบัความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เน่ืองจากปัญหาโรคอ้วนไม่ใช่เร่ืองที่ไกลตัวอกีต่อไป ประเทศไทย

ไม่ควรรอให้เกดิวิกฤตปัญหาโรคอ้วนดังเช่นประเทศเมก็ซิโกและประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 (3) อัตราภาษีที่จัดเกบ็ เหน็ควรใช้อัตราภาษีเดิมดังที่มีอยู่ในในพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประเภทที่ 02.03 คือ บรรจุในภาชนะหรือเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืม ค านวณตาม

มูลค่าร้อยละ 20 ตามปริมาณ ภาชนะบรรจุ 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้นับเป็น 1 หน่วย คิดภาษีหน่วย

ละ 0.37 บาท ส่วนที่เกิน 440 ลูกบาศก์เซนติเมตรให้นับเป็น 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร หากจัดเกบ็มาก

เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในการบริโภคสินค้า ซ่ึงภาษีสรรพสามิตเป็นภาษี

ทางอ้อมซ่ึงผู้ประกอบการสามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคได้ ถ้าระบบภาษีที่ดีจะต้องไม่มีความ

ล าเอียงในทางเศรษฐกิจ ไม่ไปแทรกแซงการท างานของกลไกตลาด ภาษีที่ดีจะต้องมุ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อ

รัฐ และปล่อยให้การตัดสินใจในทางธุรกิจของภาคเอกชนน้ันเป็นไปตามกลไกของตลาด ซ่ึงถ้าหากมีการ

ยกเลิกข้อยกเว้นในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในเคร่ืองด่ืมที่ผลิตจากน า้ผลไม้และน า้พืชผักที่เติมสารให้

ความหวาน การจัดเกบ็ภาษีจากสนิค้าดังกล่าวคิดจากอัตราการจัดเกบ็ภาษีเคร่ืองดื่มทั่วไปค านวณกับยอด

การจ าหน่ายเคร่ืองดื่มประเภทดังกล่าวต่อปี คาดว่ารัฐจะได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามติจาก

เคร่ืองด่ืมดังกล่าวประมาณ 10,000,000,000 บาท ต่อปี 
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และการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

 

ธนู ขวญัเดช

 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์พพิฒันกุล


 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่

เกี่ยวกบัการส่งเสริม และสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

รวมไปถึงศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย อีกทั้งยังเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย เพ่ือให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

สบืต่อไปในอนาคต 

 จากการศึกษา พบว่า มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประการ โดยประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน

กลางในการท าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

ตลอดจนประการสดุท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงปัญหาทั้ง 3 ประการข้างต้น ถือเป็นอุปสรรค์ในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ที่ล่าช้าเกี่ยวกบัการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ควรน าแนวคิด หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหราช

อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงน าทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนน าแนวคิดและหลักการของ

กฎหมายที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และ

กฎที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง

ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการตราพระราชบัญญัติข้ึนเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยมีการก าหนดให้มีเน้ือหาและสาระส าคัญ ในเร่ืองของการมีหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปเป็น

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตได้ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน สบืต่อไป 

 

1.บทน า 

 จากการศึกษา พบว่า เกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 3 ประการ ดังน้ี 

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  

 ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้วาง

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการ

เรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งความ

พยายามของรัฐที่จะจัดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงให้สอดคล้องกับโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศอื่นใน

ระดับสากล ด้วยกลไกหลักในการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ และการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหาทางการศึกษานอกโรงเรียน ให้กับประชาชนที่อยู่นอกการศึกษาใน

ระบบโรงเรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสังคม 

ตอบสนองได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส านักงาน กศน. ที่มีเลขาธิการ กศน. เป็นผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการและการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่อยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ซ่ึงส านักงาน กศน.ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หากแต่อยู่ในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานะเป็นกรม จึงส่งผลท าให้เลขาธิการ กศน. ไม่มีอ านาจในการอนุมัติ 

อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เว้นแต่จะได้รับการมอบอ านาจจากปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร จึงท าให้การบริหารงานของส านักงาน กศน. ไม่มีความคล่องตัวและเป็นอิสระ ทั้งน้ี การบริหาร

ส านักงาน กศน. ต้องรอส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือมอบอ านาจ

ให้ส านักงาน กศน. ในการด าเนินการน่ันเอง 

 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด

หลักการที่ส าคัญประการหน่ึง คือ การให้มีการจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ

ประชาชน ซ่ึงเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
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ตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิตน้ี สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

  1. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่

เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

  2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว

บุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี

ชีวิตที่สามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกดิจนตาย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีจ านวน 21 คน โดยกรรมการกึ่งหน่ึงเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง นอกจากน้ี เน้ือหาของกฎดังกล่าว ยังได้ก าหนดกระบวนการสรรหาและวิธีการเลือกกรรมการทั้ง 

2 ประเภทที่เหลือ โดยเมื่อพิจารณากระบวนการสรรหาตามกฎหมายดังกล่าว จะเหน็ได้ว่า ทั้งกระบวนการ

สรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คนรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 8 คน ของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกคณะกรรมการในขั้นตอน

สุดท้ายและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงการบังคับใช้กฎดังกล่าว เกิด

ช่องว่างทางกฎหมาย เพราะมีแนวโน้มว่ารัฐมนตรีจะพิจารณาเลือกบุคลที่มีความคุ้นเคยกับตนเอง มา

ท างานในต าแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 8 คนในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งผลท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีการก าหนดโครงสร้างให้แก่

ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรับรู้หรือแสดงความต้องการของประชาชนเพ่ือก าหนดนโยบายใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในที่น้ีเน้นที่ระบบการศึกษานอกระบบ และระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัยเท่าน้ัน ส่งผลท าให้การก าหนดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตัดสนิใจของรัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในด้านการศึกษาอย่างชัดเจน 

 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล 

อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและพัฒนาความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษาจาก

กิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกิดจนตาย และปัจจุบันจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนท าให้การศึกษาตลอดชีวิตจะมีส่วนส าคัญในการสร้างศักยภาพของคนไทยให้สามารถมีส่วนร่วมใน
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ความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้

รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด

ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี

ประสทิธภิาพ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก็

ได้ก าหนดเนื้อหาในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างกว้างโดยไม่มีการก าหนดหน่วยงานที่จะต้องส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง เพียงก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคี

เครือข่ายในการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอ็ยู่ใน

ภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ การที่กฎหมายก าหนดเร่ือง

หน่วยงานที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ไว้อย่างกว้างน้ัน ส่งผลให้การส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน

ระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

 2.1 หลักภารกจิของรัฐ 

 ภารกิจล าดับรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจที่จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหรือได้

มาตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย์ เป็นภารกิจด้านท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

จึงเป็นงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐน่ันเอง โดยรัฐอาจท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ รัฐอาจ

มอบหมายให้ปัจเจกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏบัิติกต็าม 

แต่กไ็ม่ถือว่าภารกิจรองของรัฐเป็นเง่ือนไขของอ านาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท า

ภารกจิของรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั 

 การจัดการศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐ

มีภารกจิท าให้ประชาชนสามารถแสดงศักยภาพของมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล การจัดท าการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมวิชาชีพ การสอนให้รู้จักอดทนอดกล้ันต่อ

ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ย่อมจะช่วยให้คนในสงัคมมีความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อย่างไรกต็าม 

การจัดการศึกษา ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน้ัน ไม่ใช่ว่ารัฐสามารถกระท าได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ใน

รัฐสมัยใหม่ที่แยกตัวออกจากเป้าหมายทางศาสนาและยอมรับความเป็นพหุนิยมหรือความแตกต่าง

หลากหลายในความคิดความเช่ือน้ัน รัฐย่อมเคารพสิทธิในความคิดความเช่ือส่วนบุคคล เคารพในสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของพลเมือง การจัดการศึกษาของรัฐจึงไม่ใช่การยัดเยียดความเช่ือทางศาสนาหรือลัทธิอันใด

อันหน่ึงให้แก่พลเมืองของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชนน้ัน รัฐต้อง
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ระมัดระวังมิให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นการก าหนดเน้ือหาของศิลปวัฒนธรรม หรือ

บังคับให้บุคคลต้องแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของรัฐ 

 2.2 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของ

หน่วยงานภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เร่ิมต้ังแต่การที่ประชาชนเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็น

ภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ตนเองอยู่ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วม

ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งน้ีเง่ือนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้อง

เกิดจากความเตม็ใจและความตั้งใจของประชาชนในเร่ืองน้ัน ๆ รวมทั้งจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ

เสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ และมีขีดความสามารถที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมได้ อีกทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองอันเป็นเง่ือนไขส าคัญใน

ระบอบประชาธิปไตย เพราะตามระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นการปกครองโดยประชาชน หรือโดยความ

ยินยอมของประชาชน กล่าวคือ แม้ประชาชนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการหรือด าเนินการได้

ด้วยตนเองโดยตรง แต่กต้็องมีโอกาสที่จะแสดงเจตนารมณ์ตามความต้องการของเขาว่า ต้องการบุคคลใด

เป็นตัวแทนในการตัดสินใจในทางการเมืองต่าง ๆ ในทางการบริหาร มีสิทธิถอดถอนผู้แทน เสนอ

กฎหมาย มีโอกาสที่จะติดตามข่าวสารทางการเมือง แสดงความคิดเหน็ เสนอข้อเรียกร้องไม่เหน็ด้วยกับ

นโยบาย มาตรการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ กระบวนการ

เหล่านี้คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง อกีทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสาร

สองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกดิการตัดสนิใจที่ดีข้ึนและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึง

เป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้

สาธารณชนแสดงความคิดเหน็ต่อโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายของรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหน่ึงของ

แนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่ รู้

ปัญหาและความต้องการของตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความ

คิดเหน็โดยการสื่อสารสองทางในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซ่ึงในแต่ละประเดน็น้ันไม่สามารถใช้

เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการกระจาย

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการ

จัดสรรทรัพยากรและก าหนดนโยบายในเร่ืองต่าง ๆ ของชุมชนและของชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ เน่ืองจากจะต้องเป็นไปตามความต้องการอันแท้จริงของ

ประชาชนในการก าหนดความเป็นไปของสงัคม 

 2.3 หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง 

 หลักการกระจายอ านาจทางปกครองเป็นวิธีการที่รัฐจะมอบอ านาจทางปกครองบางส่วนให้กับ

องค์กรอื่นนอกจากองค์การราชการบริหารส่วนกลางในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตาม

สมควร ไม่ต้องขึ้ นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง เพียงแต่ขึ้ นอยู่ในความควบคุม

เท่าน้ันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือรัฐมอบหน้าที่บางอย่างในการจัดท าบริการสาธารณะซ่ึงเจ้าหน้าที่ของ

ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นหรือองค์การอันมิได้เป็นส่วนหน่ึงของ
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องค์การในราชการบริหารส่วนกลางรับไปด าเนินการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือของ

องค์การน้ันเอง โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลเทา่นั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ 

 การมีอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่นเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้ นจาก

การกระจายอ านาจทางปกครอง ความเป็นอิสระ (Autonomy) ของท้องถิ่นจึงอยู่ในรูปของอ านาจการสั่ง

การและด าเนินการในกจิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับค าสั่งจากส่วนกลาง 

ส่วนกลางมีอ านาจเพียงก ากบัดูแลให้การด าเนินการของท้องถิ่นด าเนินไปภายในกรอบของกฎหมายเทา่นั้น  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจบริหาร 

จึงไม่อาจตัดสินใจในการกระท าใดๆ ได้เกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ความเป็นอิสระของท้องถิ่น

หมายถึงความเป็นอสิระภายใต้มาตรการ 5 ประการซ่ึงสัมพันธ์กัน ดังน้ี ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้องมี

ขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ต้องมีองค์กรของตนเองซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี ต้องมี

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเองในกิจการท้องถิ่น ต้องมีการคลังของตนเอง ซ่ึงมาตรการดังกล่าวเป็น

เคร่ืองช้ีได้อย่างชัดเจนว่า ท้องถิ่นรูปแบบใดมีอสิระมากน้อยกว่ากนั 

 

3. กฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย 

 3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ 

  1.ประเทศญ่ีปุ่น 

  การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือเข้ามามีบทบาทในการจัด

กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาค โดย

มีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้  

  1) ส่วนกลาง 

   (1) กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นองค์กร

หลักของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานการศึกษา มีอ านาจพัฒนาก าหนดนโยบาย ด าเนินงานร่วมกับ

องค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนรูชุมชนตลอด

ชีวิต ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ ์ห้องสมุด ฯลฯ 

   (2) กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะด าเนินโครงการ

ต่างๆ ตามที่นโยบายก าหนดไว้โดยร่วมกับกระทรวงต่างๆ เช่น ด้านแรงงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ 

การค้าและอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการฝึกอบรมทักษะให้เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อย 

ระบบสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม อันเป็นส่วนหน่ึงของการประกันการจ้างงานแก่คนงานให้

คนงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและศักยภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ด้านสาธารณสุขก าหนดนโยบาย

ส่งเสริมการรณรงค์การสร้างสุขภาพแห่งชาติส าหรับศตวรรษที่ 21 (The National Health Building 

Campaign for the 21
st
 Century) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดระบบเครือข่ายข่าวสารทาง

การศึกษาและการสื่อสาร (Educational Information and Communication Network System “el-Net”) 
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เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดวิธกีารที่ง่ายแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา

ได้ทุกเวลาทุกไหนกไ็ด้ 

   (3) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (4) สภาการศึกษาส่วนกลาง (Central Council for Education) จะเป็นหน่วยงานก าหนด

มาตรฐานการจัด สาขาการเรียนรู้ที่จะจัด กลุ่มเป้าหมาย ต้นทุน แหล่งเงิน ทั้งน้ี ให้มีกลไกเพ่ือมั่นใจใน

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานแห่งชาติ โดยมีการก ากับ 

ประเมิน และการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด 

   (5) ส านักนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที่ตรวจสอบทศิทางการศึกษา โดยวางแผน

และก าหนดนโยบาย โดยท างานร่วมกับสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

   (6) สถาบันวิจัยทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้จัดท าวิจัย แสวงหานวัตกรรม

ใหม่ๆ และผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยศึกษาแนวโน้มการจัดการ

เรียนรู้ ผู้ใหญ่เพ่ือสามารถตัดสนิใจด้านนโยบายทางการศึกษาส าหรับอนาคตได้ถูกต้อง 

  2) ส่วนท้องถิ่น 

   (1) ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) จะท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คน

ในชุมชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก าลังพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีตัวอย่าง

เมืองคิมิสึ (Kimitsu City) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตเมืองคิมิสึ (Kimitsu City Lifelong 

Learning Community Centre) ขึ้ นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญ่ีปุ่น มีหน้าที่ก  ากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) 7 แห่ง ห้องสมุด

ประชาชน 1 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ที่อยู่ในเมืองคิมิสึ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตแห่งน้ี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารทนัสมัย มีห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ประเภทต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฝึกร้องเพลงของผู้สูงอายุ การฝึกเล่นไพ่โบราณของญ่ีปุ่น ห้องฝึกเล่น

เกมส าหรับเดก็เลก็ ห้องฝึกวาดภาพศิลปะ ฯลฯ ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดต่างๆ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การเรียนชุมชนเก่าแก่ Yaehara Kominkan มีอาคาร 8 เหล่ียม มีห้องว่างส าหรับจัด

กิจกรรมตามความต้องการของผู้เรียน เช่น กีฬาป้องกันตัวของญ่ีปุ่น การฝึกต่อกลอนด้วยบัตรคล้ายไพ่

นกกระจอกของจีน ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดเลก็ Koito Kominkan ใกล้เขตภเูขาจัดกิจกรรมส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ เช่น เดก็ประถมศึกษาฝึกท าอาหารขนมประเภทต่างๆ โดยศูนย์การเรียน

ชุมชนแห่งน้ีท าข้อตกลงกับโรงเรียนในการจัดส่งเดก็มาฝึกท าอาหารขนมเดือนละคร้ัง ในวันอาทติย์ เวลา 

9.00 –12.00 บางคร้ังผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาสาสมัครเป็นวิทยากรด้วย เรียก Challenged 

School ท าให้เดก็รู้จักผู้อาวุโสในชุมชน เดก็ๆ ต่างโรงเรียนได้รู้จักกันเองมากขึ้ น ส าหรับผู้ใหญ่ฝึก

ท าอาหาร เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เดก็และผู้ใหญ่ในท้องถิ่นสามารถเล่นกฬีาในสนามใกล้ศูนย์การเรียนชุมชน 

  (2) แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด ฯลฯ จะเป็นหน่วยงานเครือข่าย

ของศูนย์การเรียนชุมชน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่ือมโยงกันและหลากหลาย สามารถ

สนองความต้องการของกลุ่มป้าหมายได้ ซ่ึงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต และประชาชนเองกส็ามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดกจิกรรมในศูนย์การเรียนชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

  2.สาธารณรัฐเกาหลี 

  สาธารณรัฐเกาหลีมีพระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ใต้ ค.ศ. 1999 (Lifelong Education Act A.C.1999) เป็นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเพ่ืออธิบายหลัก

ส าคัญพ้ืนฐานที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องค านึงถึงในการก าหนดระบบและการด าเนินการอัน

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและแผนแม่บท

การศึกษาแห่งชาติ 

  รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลีน้ัน จากแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาตลอดชีวิต น าไปสู่รูปแบบกจิกรรมการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึง

มีหลัก ๆ ดังน้ี 

   (1) การศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง (Lifelong Education Centred 

University) จัดให้ประชาชนที่ ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาในระดับ

มหาวิทยาลัย 

   (2) เมืองแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning City) เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่ง

ประกันสิทธิของประชาชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสามารถบูรณาการด้านสังคมและการพัฒนา

เศรษฐกจิ 

   (3) ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษา (Academic Credit Bank System) ยอมรับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยอนุญาตให้ประชาชนที่มีพ้ืน

ฐานความรู้ที่แตกต่างเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สงูกว่าจนถึงระดับปริญญาตรี 

   (4) การรู้หนังสือผู้ใหญ่ (Adult Literacy) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ให้

เงินสนับสนุนหน่วยงานที่จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสอื และวิจัยงานส่งเสริมการรู้หนังสอื 

   (5) การฝึกอบรมผู้ใหญ่ (Adult Training) จัดโครงการฝึกอบรมแก่นักการศึกษา หรือ

บุคคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาตลอดชีวิต ให้การสนับสนุนนักการศึกษาและบุคลากรการศึกษา

ตลอดชีวิตที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต 

  3.สหราชอาณาจักร 

  สหราชอาณาจักรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจากการศึกษาการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต พบว่า มีรายละเอยีดต่าง ๆ ที่ชัดเจนโดยสรุปประเดน็หลัก ๆ ได้ ดังน้ี 

   1) ก าหนดหลักการ วิสยัทศัน์ กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจน 

   สหราชอาณาจักรมุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง ในการ

ด าเนินการได้มีการก าหนดหลักการวิสยัทศัน์ กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจน 

   2) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน 

   สหราชอาณาจักรได้เน้นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน ได้ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์

ที่ชัดเจนว่าต้องให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ให้ผสมกลมกลืนไปกับการด าเนินชีวิตของปวงชน 

ไม่ให้การศึกษาแปลกแยกออกจากการด าเนินชีวิต 
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   3) พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้  

   สหราชอาณาจักรได้มีการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น

การยากมากและต้องใช้เวลา อย่างไรกต็าม ได้พยายามที่จะพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ได้ถึง 12 เมืองแล้ว 

เช่น เมืองเบอร์มิ่งแฮม เชฟฟิลด์ เป็นต้น 

   4) เช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ และการเรียนแบบสะสมหน่วยกติ 

   เน้นเร่ืองการเช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ว่าการศึกษาแต่ละรูปแบบควรจะให้บุคคล

ที่เรียนด้วยรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ไม่ว่าเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม

อธัยาศัย สามารถเทยีบโอนกนัได้ โดยมีเกณฑ์ และวิธีการของการเทยีบโอน นอกจากน้ัน ได้เน้นการเรียน

แบบสะสมหน่วยกติ คือ ให้ทุกคนสามารถสะสมหน่วยกติได้ตลอดชีวิต 

  4. สหรัฐอเมริกา 

  รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสหรัฐอเมริกาน้ัน ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของชาติ 

โดยออกกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีกรอบทศิทางในการปฏบัิติ

ที่ชัดเจน และวุฒิสมาชิก Walter Mondale ได้เสนอกฎหมายช่ือกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต (The 

Lifelong Education Act) ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบของรัฐสภา เมื่อปี 1976 กฎหมายน้ีก าหนดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตไว้ 19 ประเภท จากการศึกษาพ้ืนฐานส าหรับผู้ใหญ่ไปจนถึงการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของครอบครัวและการพัฒนาส่วนบุคคล นอกจากน้ัน ยังก าหนดให้มีศูนย์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ

วิจัย เพ่ือค้นหาปัจจัยที่กีดกั้นมิให้บุคคลได้มีโอกาสในการเรียนรู้ ส่วนการด าเนินการเน้นการกระจาย

อ านาจการจัดการศึกษาให้แก่มลรัฐ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้สนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้มากที่สุด การจัดการศึกษายึดหลักการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่าง

เทา่เทยีมกนั และถือว่าเป็นสทิธขิองทุกคนที่จะเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยหน่วยจัดการ

เรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ต้องหาวิธีการจัดการศึกษาให้ยืดหยุ่น เปิดกว้างเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

และสะดวก ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชน

เป็นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสหรัฐอเมริกาให้

ความส าคัญแก่บ้านว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญ เป็นแหล่งปูพ้ืนฐานชีวิตของบุคคลส่งเสริม

การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ให้ประชาชน

รับความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา

โดยเฉพาะ 

 3.2 กฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิตใน

ต่างประเทศ และประเทศไทย 

 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ 

คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย  

  (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก  าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศึกษาที่แน่นอน  

  (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคัญของการส าเรจ็
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การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

    (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ 

หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  

 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 

  2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  

  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในเร่ืองดังต่อไปนี้  

   (1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนและสังคม ที่ใช้

ความรู้และภมูิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตทั้งน้ี ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

   (2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรม

การศึกษา 

  2.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอธัยาศัย  

  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ด าเนินการเพ่ือเป้าหมายในเร่ือง 

ดังต่อไปนี้  

   (1) ผู้เรียนได้รับความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้ อต่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

   (2) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

   (3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับ

การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษาเพือ่การ

เรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 

 4.1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ในปัจจุบัน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ซ่ึงเป็นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่ในการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการด าเนินงาน
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นใน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ กศน.” ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดี

และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน 

นอกจากน้ี ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ทุกจังหวัด 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ส านักงาน กศน.ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

หากแต่อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานะเป็นกรม ท าให้เลขาธิการ กศน.ไม่มี

อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เว้นแต่จะได้รับการมอบอ านาจ

จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้การบริหารงานของส านักงาน กศน. ไม่คล่องตัว  ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประชาชนต้องได้รับ

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ประชาชนจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตตามกระแสการเปล่ียนแปลง

ให้ต่อทนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี การขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงส่งผลให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการท า

หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า หากส านักงาน กศน. ไม่มีความเป็นอิสระจากส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร โดยแยกออกมาเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นนิติบุคคลท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะ ซ่ึงมีการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานในการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งน้ี หากยังอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกจ็ะส่งผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน 

กศน. ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ได้มาตรฐานตาม

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกจิ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 4.2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด

คณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด

หลักการที่ส าคัญประการหน่ึงคือการให้มีการจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

ซ่ึงเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตน้ี 

สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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  (1) การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่

เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

  (2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว

บุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี

ชีวิตที่สามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาต้ังแต่เกดิจนตาย 

  นอกจากน้ี จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการคณะน้ีถูกก าหนดใน

กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสาน

ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548 โดยกฎดังกล่าวได้ก าหนดให้ 

คณะกรรมการมีจ านวน 21 คน ประกอบด้วย 

  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 

  (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ านวยการส านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจ านวน 2 คน 

  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน ซ่ึงแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษานอกระบบ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านเทคโนโลยี ด้านสื่อการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจและ

บริการ ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ ด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้าน

การศึกษาเอกชนด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกนั 

  (5) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า จากการที่กฎหมายในระดับแม่บทและกฎของประเทศไทยไม่

มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อีกทั้งยังไม่มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเป็นการเฉพาะ ส่งผลกระทบ

ต่อการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่ไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ไม่สามารถได้รับการจัดท าบริการสาธารณะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้องการของแต่ละ

ชุมชนและท้องถิ่นของตนผ่านการท างานของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่

ไม่สอดคล้องกบัทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทาง
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กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดคณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า จากการที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งผลท าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เป็นการตอบสนองตามความต้องการของ

ประชาชนในการใช้สิทธิของตนเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการที่รัฐไม่มีการ

ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชาชน ส่งผลท าให้รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะให้ต่อเน่ืองตามระบบการศึกษาทั้งสามระบบ

ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงยังผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 ในอดีต ที่ก  าหนดให้ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยรัฐ ตลอดจนกระทบต่อวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์กฎหมายในระดับแม่บท เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ก  าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม

การด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรูปแบบ ซ่ึงจะบังคับใช้กฎหมายจากที่กล่าว

มาข้างต้นทั้งหมดน้ัน ผลกระทบโดยตรงต่อการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในด้านการศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน จะส่งผลท าให้ประชาชนทุกคนในประเทศ ไม่สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาตนเองในตลอดอายุขัยของตน อีกทั้งเม่ือประชากรทุกคนที่ถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของ

ประเทศหยุดการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ กจ็ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ

การด ารงอยู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน ประการสดุท้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาที่เกิดข้ึนกคื็อ 

ประเทศชาติไทย น่ันเอง 

 4.3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสหรือ

ให้โอกาสที่สองแก่ผู้ที่ไม่จบการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเพ่ือการฝึกอบรมแก่ผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน 

แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเป็นเป้าหมายส าหรับทุกคน ซ่ึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ันเป็นการมองในแง่ของ

ตัวผู้เรียนโดยมีความเช่ือว่าตัวบุคคลคือผู้ที่ท  าให้เกิดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของผู้เรียนการศึกษาตลอด

ชีวิตจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับแนวทางหรือการเป็นผู้จัดว่าจะต้องเตรียมกระบวนการหรือประสบการณ์อย่างไร

จึงจะท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิตของผู้น้ัน และจุดหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันคือความต้องการให้บุคคลได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดย

เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 

 จากการศึกษา พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตน้ันบัญญัติ

เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาได้ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย

กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และผู้ยากไร้ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้รับ

การศึกษาโดยทัดเทยีมกับบุคคลอื่นส่วนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
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ส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กไ็ด้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองใน

ด้านการจัดการศึกษาและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดการศึกษา 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณากฎหมายที่มีเน้ือหาในการส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ัน เป็นการก าหนดบทกฎหมายที่มีเน้ือหาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะ 

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม

จากรัฐ แต่ปัจจุบันกฎหมายที่มีเน้ือหาในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยน้ันมีการก าหนดเกี่ยวกับ

ระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงการศึกษาทั้งสองระบบ

ถือว่าเป็นการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น้ันยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเตม็ที่ ทั้งน้ี การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจะเน้นไปที่การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบเป็นส าคัญ ซ่ึงขัดกับบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญที่ก  าหนดให้การ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 ดังน้ัน การที่รัฐมิได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ

ส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจทาง

ปกครอง เพราะสาระส าคัญของหลักการกระจายอ านาจทางปกครองคือการที่องค์กรทางปกครองมีอิสระใน

การปกครองตนเอง และมีอิสระในด้านการคลัง ทั้งน้ีเมื่อรัฐไม่ได้ก าหนดให้อ านาจจึงท าให้องค์กรของรัฐ

ในระบบท้องถิ่นไม่สามารถจัดการบริการสาธารณะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ตลอดจนการกระท า

ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกบัหลักการคุ้มครองสทิธข้ัินพ้ืนฐาน เพราะประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง

และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่เหมะสม แต่กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันน้ีไม่เอื้ อที่จะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง การกระท าดังกล่าวจึงขัดต่อ

หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง และหลักการคุ้มครองสทิธขิั้นพ้ืนฐาน 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการตราพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมระบบ

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทยขึ้นมาใหม่ โดยก าหนดให้มีเน้ือหาและใจความส าคัญ 

ดังต่อไปนี้  

 1) ให้มีหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชาชนขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด าเนินงานส่งเสริมและ

สนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง  

 2) ให้มีคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตขึ้ น โดยให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปเป็น

คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือบริหารงาน ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และส่งเสริม

และสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  
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 3) ให้มีบทบัญญัติที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยมีศูนย์การ

เรียนชุมชน ท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก ากับ

ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน ห้องสมุดประชาชน และ

พิพิธภัณฑท้์องถิ่น  

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น เช่น สนามกีฬา 

พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เช่ือมโยงกันและหลากหลาย สามารถ

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ และประชาชนเองกส็ามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมในศูนย์การ

เรียนชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
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การด าเนินคดียาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 

 

ธาชินี  เพ่งเล็งผล
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร
2
 

 

1 บทน า 
ส ำหรับในปัจจุบันคดียำเสพติดถือเป็นคดีอำญำที่มีกำรกระท ำควำมผิดและอยู่ในกำรพิจำรณำ

คดีของศำลเป็นจ ำนวนมำก โดยเป็นควำมผิดที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้ำงรวมและถือว่ำเป็น

อำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงในระดับประเทศด้วยเช่นกัน เน่ืองจำกปัญหำยำเสพติดเป็นบ่อเกิดของกำร

กระท ำควำมผิดอำญำประเภทอื่นด้วย รวมทั้งรูปแบบลักษณะกำรกระท ำควำมผิดในคดียำเสพติดเร่ิมมี

รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำไปมำกย่ิงข้ึน  แม้ว่ำทำงผู้บังคับใช้กฎหมำยต่ำงๆ ได้พยำยำมหำ

วิธีกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงเข้มงวดมำกย่ิงขึ้ น แต่กำรกระท ำควำมผิดกม็ิได้

ลดลงแต่อย่ำงใด 

ต่อมำประเทศไทยจึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 

ขึ้ นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือก ำหนดหลักเกณ์์กำรสืบสวนสอบสวนโดยกำรใช้เทคนิคกำรสืบสวนสอบสวน

พิเศษ และก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจำรณำในศำลช้ันต้น กำรอุทธรณ์ ฎีกำ และอำยุควำม รวมทั้ง

ก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกบักำรบังคับช ำระค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำ เพ่ือให้ศำลพิจำรณำพิพำกษำและบังคับ

โทษคดียำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี
3
เพ่ือใช้บังคับต่ำงหำกจำก

ประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรควำมอำญำที่ใช้บังคับกบัคดีอำญำทั่วไป 

 แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบ

ต่อสิทธิของผู้ต้องหรือหรือจ ำเลยมำกย่ิงขึ้ น โดยผู้บังคับใช้กฎหมำยได้น ำวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดมำ

บังคับใช้กับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยจนหลงลืมเจตนำรมณ์ที่แท้จริงในกำรด ำเนินคดีอำญำที่มีวัตถุประสงค์ใน

กำรค้นหำควำมจริงว่ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยเป็นผู้มีผิดหรือบริสุทธิ์  เพ่ือลงโทษจ ำเลยตำมควำมร้ำยแรงแห่ง

ควำมผิดของข้อเทจ็จริงตำมพยำนหลักฐำนพิสูจน์ได้ และลักษณะพิเศษเฉพำะตัวของผู้กระท ำควำมผิดแต่

ละบุคคลด้วย แต่กำรบังคับใช้กฎหมำขณะน้ีกลับมีกำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดที่เพียง

มุ่งหวังให้สำมำรถจับกุมผู้กระท ำควำมผิดให้ได้มำกเท่ำน้ัน และเมื่อคดียำเสพติดถือว่ำเป็นคดีอำญำ

ประเภทหน่ึง ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยกยั็งคงอยู่ภำยใต้บทสันนิษฐำนของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำว่ำ 

“ในคดีอำญำให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไม่มีควำมผิด” ซ่ึงหลักเกณ์์ดังกล่ำวถือเป็น

                                                           
1
 นักศึกษำหลักสตูรนิตศิำสตรมหำบณั์ติ คณะนิตศิำสตร์ปรีดพีนมยงค ์ มหำวิทยำลัยธรุกจิบณั์ติย์ 

2
 ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
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หลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยโดยให้ถือว่ำบุคคลเหล่ำน้ันยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

จนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว  และหลักกำรดังกล่ำวได้ถูกบัญญัติไว้กฎหมำยรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยมำโดยตลอด กำรบังคับใช้กฎหมำยอื่นๆ ที่มีฐำนะเป็นกฎหมำยล ำดับรองลงมำกจ็ ำต้องยึดถือ

หลักกำรดังกล่ำวเพ่ือน ำมำปฏิบัติต่อผู้ต้องหำและจ ำเลยเช่นกัน แต่เท่ำที่ผ่ำนมำผู้บังคับใช้กฎหมำยกลับ

ละเลยหลักกำรดังกล่ำวไปเสยี 

ฉะน้ัน  เพ่ือให้กำรด ำเนินวิธพิีจำรณำคดียำเสพติดเป็นไปตำมรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำอย่ำง

แท้จริงและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรต่อสู้คดีอย่ำงแท้จริงและยุติธรรม  จึงสมควร

ศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐซ่ึงเป็นที่มำของรูปแบบกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำและระบบ

กำรพิจำรณำคดีของประเทศไทยมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำรูปแบบในกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม และเพ่ือกำรปรับปรุงวิธพิีจำรณำคดี  รวมทั้งกำรก ำหน

บทลงโทษให้เป็นตำมรูปแบบของระบบกฎหมำยซีวิวลอว์และกำรก ำหนดมำตรำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจ

ในกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ตรงตำมเจตนำรมย์ที่แท้จริงของกฎหมำยอำญำด้วยทั้งสิ้น 

 

2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษำถึงแนวคิดเกี่ยวกบัวิธพิีจำรณำคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ 

 2.2 เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพ

ติดในประเทศไทย 

 2.3 เพ่ือวิเครำะห์และเปรียบเทยีบวิธีกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทย

และต่ำงประเทศ 

 

3 สมมติฐาน 

ภำยหลังจำกที่ประเทศไทยมีกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 

เร่ือยมำ แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวกลับส่งผลกระทบต่อระบบวิธีพิจำรณำควำมอำญำและ

กระทบสิทธิของผู้ต้องหำและจ ำเลยเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะระบบวิธีพิจำรณำควำมอำญำมิได้เป็นไปตำม

รูปแบบและจุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินคดีอย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ ตั้งแต่รูปแบบกำรเร่ิมต้นคดีเร่ือยมำจนถึง

กระบวนกำรสอบสวน กำรสั่งฟ้อง รวมไปจนถึงกำรพิจำรณำและกำรลงโทษที่ให้ควำมส ำคัญแก่ควำม

รวดเร็วและกำรยุติคดีมำกกว่ำกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนเพ่ือลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ได้รับโทษอย่ำง

ถูกต้องและเป็นธรรม 

กำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำและกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดจึง

จ ำเป็นต้องเป็นไปตำมวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้องตรงตำมเจตนำรมณ์ที่แท้จริง โดยค ำนึงถึง

ทฤษฎีและระบบกฎหมำย ซ่ึงในกำรศึกษำจ ำเป็นต้องรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำในระบบซีวิวลอว์ของ

ประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศสที่ใช้รูปแบบของกำรด ำเนินคดีอำญำโดยมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
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เปรียบเทียบ รวมทั้งกำรน ำแนวคิดดังกล่ำวมำปรับใช้กับบทก ำหนดโทษและกำรพิจำรณำลงโทษตัว

ผู้กระท ำควำมผิดเป็นส ำคัญมำกกว่ำกำรพิจำรณำและลงโทษที่ใช้ตำมระบบคอมมอนลอว์ดังที่เป็นบังคับใช้

ในขณะน้ี ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรลงโทษมีควำมเหมำะสมกับลักษณะควำมผิด 

พฤติกำรณ์ในคดีและตัวผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงแท้จริง 

 

4 วิธีการศึกษา 

ศึกษำด้วยกำรวิจัยทำงเอกสำรทำงกฎหมำย อำทิ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีอำญำ 

พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมำยต่ำงประเทศ ต ำรำกฎหมำย 

บทควำมทำงวิชำกำร ข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควำมเห็นของนักกฎหมำย เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และ

เปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อเสีย แนวทำงกำรด ำเนินคดีระหว่ำงกฎหมำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศ   

เพ่ือน ำมำศึกษำและเปรียบเทียบถึงข้อเทจ็จริงและพยำนหลักฐำนในกำรด ำเนินคดี เพ่ือท ำควำมเหน็ใน

บทสรุปและเสนอแนะแนวทำงต่อไป 

 

5 ผลการศึกษา 

ภำยหลังจำกที่มีกำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดแล้วพบว่ำ กำรบังคับใช้

กฎหมำยดังกล่ำวได้กระทบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกระบวนกำรยุติธรรมเป็นอย่ำงย่ิง แม้ว่ำ

เป้ำหมำยในกำรบัญญัติกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดน้ัน มีควำมมุ่งประสงค์ให้กำรด ำเนินคดีเป็นไป

อย่ำงรวดเร็วมำกย่ิงขึ้ น โดยก ำหนดรูปแบบและกำรด ำเนินคดีที่แตกต่ำงไปจำกที่ก  ำหนดไว้ในประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรรำควำมอำญำ อำทิ กำรอ ำพรำง  กำรพิจำรณำคดีแบบลับหลังจ ำเลยที่หลบหนี  กำร

พิจำรณำคดีที่จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพโดยไม่จ ำต้องสบืพยำนหลักฐำนต่อไป  กำรจ ำกดัสิทธิในกำรอุทธรณ์

หรือฎีกำ เป็นต้น  ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่ำวต่ำงๆ กลับลิดรอนสิทธิที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรด ำเนินคดี

อำญำเป็นอย่ำงย่ิง  

ซ่ึงจำกกำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทยีบระหว่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.

2550 กับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ประกอบกับกฎหมำยยำเสพติดอื่นๆ อำท ิ 

พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.

2519 พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดพ.ศ.2534ฯ  

อำจจะแบ่งปัญหำออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ดังน้ี 

1) ด้ำนกฎหมำยสำรบัญญัติ เช่น กำรก ำหนดฐำนควำมผิดต่ำงๆ เช่น ผลิต น ำเจ้ำ ส่งออก 

ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย  เสพ  ผลิต สมคบ เป็นต้น และก ำหนดมำตรกำรบังคับทำงอำญำต่ำงๆ มีโทษ

ประหำรชีวิต จ ำคุก ปรับ อำยุควำมในคดียำเสพติด  เป็นต้น 

2) ด้ำนกำรใช้มำตรกำรบังคับต่ำงๆ ก่อนฟ้องคดี เช่น กำรจับ กำรค้น กำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 

กำรเข้ำไปในเคหะสถำนหรือตรวจค้นบุคคลเพ่ือค้นหำยำเสพติด กำรพิสูจน์สำรเสพติดในร่ำงกำยของ

บุคคล กำรบังคับบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยำเสพติด เป็นต้น 
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3) ด้ำนกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิด เช่น กำรล่อให้กระท ำควำมผิด 

(Entrapment or Sting Operation) กำรดักฟัง (Wiretapping) มำตรกำรครอบครองยำเสพติดภำยใต้กำร

ควบคุม (Controlled Delivery) มำตรกำรอ ำพรำง (Undercover) เป็นต้น 

4) ด้ำนกำรพิจำรณำคดียำเสพติดในช้ันศำล เช่น กำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลย  กำร

พิพำกษำตำมค ำรับสำรภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ เป็นต้น 

5) ด้ำนมำตรกำรบังคับโทษ เช่น กำรระวำงโทษผู้สมคบกระท ำควำมผิด กำรก ำหนดโทษ

ส ำหรับเจ้ำพนักงำนของรัฐที่กระท ำควำมผิดสงูกว่ำบุคคลธรรมดำ กำรบังคับโทษปรับ เป็นต้น 

นอกจำกน้ี ผู้ศึกษำขอสรุปผลกำรศึกษำโดยสงัเขป ตำมสภำพปัญหำและผลกระทบต่ำงๆ ดังน้ี 

1) ปัญหำและผลกระทบต่อผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรด ำเนินคดีช้ันพนักงำนสอบสวน 

 เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมคดียำเสพติด พ.ศ.2550  เป็นกฎหมำยพิเศษที่

ให้อ ำนำจพิเศษแก่ผู้บังคับใช้กฎหมำยและพนักงำนสอบสวนหลำยประกำร อำทิ  กำรอ ำพรำงคดี กำร

สืบพยำนลับหลังจ ำเลย กำรงดสืบพยำนในกรณีที่จ ำเลยรับสำรภำพ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย

ถูกละเลยกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้ตั้งแต่กำรเร่ิมต้นคดี กำรจับกุม  เจ้ำพนักงำนผู้มีสิทธิ

ในกำรใช้อ ำนำจจับกุม  กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน เป็นต้นประกอบกับอ ำนำจ

และบทบำทในกำรด ำเนินคดียำเสพติดเป็นของพนักงำนสอบสวน  ทั้งที่ ผู้ที่ มีบทบำทส ำคัญในกำร

ด ำเนินคดีอำญำได้แก่พนักงำนอยักำร เพรำะถือว่ำพนักงำนอยักำรเป็นตัวแทนของรัฐในกำรด ำเนินคดีและ

ท ำหน้ำที่ในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไปในครำวเดียวกันด้วย กำรด ำเนินคดีโดยปรำศจำก

กำรตรวจสอบและถ่วงดุลย่อมท ำให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยขำดหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพใน

กำรด ำเนินคดี  จึงสมควรมีระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลย เพ่ือให้กำรด ำเนินคดีเป็นไปเจตนำรมณ์ของ

กำรด ำเนินคดีอำญำอย่ำงแท้จริง 

2) ปัญหำและผลกระทบช้ันพนักงำนอยักำร 

 ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำ เน่ืองจำกพนักงำนอัยกำรถือเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินคดี

อำญำโดยรัฐเป็นอย่ำงย่ิง  เพรำะพนักงำนอัยกำรถือเป็นตัวแทนของรัฐและท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำม

ยุติธรรมให้แก่สังคม และผู้กระท ำควำมผิดไปพร้อมกันด้วย  โดยในปัจจุบันน้ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้

จัดตั้งส ำนักคดียำเสพติดขึ้ นโดยแบ่งส่วนรำชกำรและพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคดียำเสพติด 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  มีอ ำนำจหน้ำที่และรับผิดชอบกำรด ำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับยำเสพติดตำม

กฎหมำย เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ   

 แต่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินคดียำเสพติดพนักงำนอัยกำรไม่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรมำตั้งแต่

ต้น โดยพนักงำนอัยกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมกำรสอบสวนคดีอำญำเหมือนเช่นในประเทศฝร่ังเศส หรือประเทศ

เยอรมันแต่อย่ำงใด ส่งผลให้ในประเทศไทยไม่มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุลกำรบังคับใช้กฎหมำย

ในช้ันพนักงำนสอบสวนแต่อย่ำงใด  ทั้งที่กำรสอบสวนถือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ต้องหำหรือ

จ ำเลยมิให้ต้องถูกระทบกระเทอืนจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ และในขณะเดียวกนัน้ันกำรสอบสวนกยั็งจะ

ถือว่ำเป็นกำรกระท ำแทนรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดอันเป็นภัยต่อสังคม แต่เมื่อ
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พนักงำนมิได้เข้ำร่วมกำรสอบสวนด้วยแล้ว ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยย่อมไม่อำจจะมีหลักประกันใดๆ ว่ำในกำร

สอบสวนนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 

3 ปัญหำและผลกระทบช้ันพิจำรณำของศำล 

 เน่ืองจำกศำลในฐำนะที่เป็นองค์กรที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี จึงจ ำต้องให้

ควำมส ำคัญต่อหลักประกันสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน

กำรใช้วิธกีำรอนัมิชอบในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนด้วยรวมทั้งกำรมีบทบำทในกำรค้นหำควำมจริงอย่ำง

จริงจังด้วย โดยนอกจำกศำลควรที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรค้นหำควำมจริงตำมที่ก  ำหนดไว้ในประมวล

กฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ   

 ซ่ึงในกำรด ำเนินคดียำเสพติดน้ัน ศำลแทบจะไม่มีกำรค้นหำควำมจริงใดๆ กล่ำวคือ หำก

จ ำเลยในคดียำเสพติดให้กำรรับสำรภำพแล้ว ศำลไม่จ ำต้องสืบพยำนหลักฐำนใดๆ อีกต่อไป ศำลสำมำรถ

ลงโทษจ ำเลยตำมหลักเกณ์์กำรก ำหนดอัตรำโทษของศำล หรือ ย่ีต๊อกได้ทันทีโดยที่มิได้พิจำรณำจำก

องค์ประกอบในกำรกระท ำควำมผิด หรือโครงสร้ำงทำงกฎหมำยใด รวมทั้งมิได้พิจำรณำจำกเหตุบรรเทำ

โทษตำมกฎหมำยหรือพฤติกำรณ์กำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยด้วย รวมทั้งกำรจ ำกัดสิทธิในฎีกำค ำ

พิพำกษำไปยังศำลฎีกำด้วยโดยถือว่ำค ำพิพำกษำในช้ันอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สดุ 

นอกจำกน้ี  จำกกำรศึกษำและวิธีกำรด ำเนินคดียำเสพติดของประเทศฝร่ังเศสและประเทศ

เยอรมันซ่ึงเป็นระบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดน้ัน มีข้อสรุปดังน้ี 

1) ประเทศฝร่ังเศส 

 กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝร่ังเศสเน้นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ยำเสพติด

(harm reduction)  เพ่ือลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด(decriminalization) ของกัญชำ

ลงหำกใช้เป็นกำรส่วนตัว หรือมีใช้กำรลงโทษน้อยลงแต่เพ่ิมกำรบ ำบัดมำกขึ้น รวมทั้งลดควำมเสี่ยงในกำร

กระท ำควำมผิดลง และกำรแพร่ระบำดของเช้ือ HIV  ในประเทศฝร่ังเศสจะมีกฎหมำยที่บังคับใช้ 4 ฉบับ 

ได้แก่ : ประมวลกฎหมำยกระทรวงสำธำรณสุข (Code of Public Health) ประมวลกฎหมำยอำญำ (Penal 

Code) ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (Code of  Penal Procedure) และ ประมวลกฎหมำย

ศุลกำกร (Code of Customs)   

 ในประเทศฝร่ังเศสได้น ำกฎหมำยสำธำรณสุขเข้ำมำบังคับใช้ร่วมกับประมวลกฎหมำย

อำญำและประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ท ำให้กำรด ำเนินคดีเพ่ือลงโทษผู้กระท ำควำมผิดและ

โทษจะควบคู่ไปกับกำรบ ำบัดรักษำผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ โดยให้

พนักงำนอัยกำรและศำลมีบทบำทส ำคัญในกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดไปบ ำบัดก่อนกำรด ำเนินคดีท ำให้

ผู้กระท ำควำมผิดต้องอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ หรือโรงพยำบำลจนกว่ำผู้กระท ำควำมผิดจะได้รับกำร

บ ำบัดจนครบตำมก ำหนด เมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้รับกำรบ ำบัดเรียบร้อยแล้ว ผู้กระท ำควำมผิดกไ็ ม่จ ำ

ต้องโทษทำงอำญำแต่อย่ำงใด หรือในบำงควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำยำเสพติด ศำลจะลงโทษด้วยกำรริบผล

ก ำไรที่ผู้กระท ำควำมผิดได้รับมำจำกกำรกรท ำควำมผิด เป็นต้น ท ำให้กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศ

ฝร่ังเศสอำจจะถือได้ว่ำเป็นกำรบ ำบัดรักษำและเป็นกำรลงโทษที่ตรงตำมลักษณะกำรกระท ำควำมผิดอย่ำง
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แท้จริงกไ็ด้   

2) ประเทศเยอรมัน 

ประเทศเยอรมันอยู่ภำยใต้กำรควบคุมในระดับชำติโดย Betaubungsmittelgesetz 

(BtmG) หรือ กฎหมำยว่ำด้วยบทบัญญัติสำรควบคุม โดย BtmG ได้ท ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยยำ

เสพติดที่ส ำคัญในกำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดในคดียำเสพติด BtmG ได้ให้อ ำนำจกับพนักงำนอัยกำร

โดยไม่ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกศำลที่จะไม่ด ำเนินคดีกบัผู้กระท ำควำมผิดในคดียำเสพติดที่เลก็น้อยไม่

เป็นอันตรำยต่อผู้อื่นและไม่กระทบต่อควำมปลอดภัยของสำธำรณะ กำรลงโทษภำคบังคับขั้นต ่ำยังคงอยู่

ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดที่ศำลพิจำรณำว่ำร้ำยแรง เช่น กำรลักลอบค้ำยำเสพติด  หรือกำรผลิตยำเสพ

ติดในปริมำณที่มำก กำรขำยยำเสพติดให้กับผู้เยำว์  โดยกำรมียำเสพติดไว้ในครอบครองขณะที่พกอำวุธ 

และสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่ส่อให้เหน็ถึงอนัตรำยต่อชีวิตและสวัสดีภำพของผู้อื่นอำจท ำให้ได้รับโทษอย่ำงน้อย

ในขั้นต ่ำสุดของโทษภำคบังคับกำรลงโทษตำมกฎหมำยยำเสพติดของเยอรมัน BtmG ขึ้ นอยู่กับควำม

รุนแรงของควำมผิด อำท ิผู้ใดอำยุเกนิกว่ำ 21 ปีจัดหำยำเสพติดให้ผู้มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีหรือมีส่วนร่วมใน

กำรผลิตยำเสพติด เป็นต้น 

ส ำหรับควำมรับผิดทำงอำญำน้ัน กฎหมำยยำเสพติดของประเทศเยอรมันก ำหนดให้

สำมำรถลดโทษได้หำกศำลพบว่ำควำมผิดดังกล่ำว “ไม่รุนแรง” ศำลอำจลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด

ได้ เช่น น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 5 ปี แต่กรณีซ่ึงศำลฎีกำเยอรมันได้เคยมีค ำพิพำกษำว่ำ ควำมผิดที่เข้ำข่ำย 

“ไม่ร้ำยแรง” น้ัน ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำสภำวะแวดล้อมที่แสดงถึงควำมแตกต่ำงจำกสภำพกำรณ์ทั่วไปอัน

ท ำให้ศำลเหน็ได้ว่ำ กำรลงโทษที่ใช้ตำมปกติน้ันไม่สมเหตุสมผลกรณีควำมผิดมีควำมรุนแรง เช่น ในส่วน

ของกำรค้ำยำเสพติด หำกกระท ำในลักษณะเป็นอนัตรำยต่อบุคคลหลำยคนที่เป็นเยำวชน หรือมียำเสพติด

ในปริมำณมำก หรือเป็นกระท ำในลักษณะกลุ่มอำชญำกรรมหรือกลุ่มแก๊ง เพ่ือค้ำก ำไรหรือก่อให้เกิด

อนัตรำยต่อชีวิตผู้อื่น เป็นต้น 

 

6 ขอ้เสนอแนะ 

 1) กำรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรท ำหน้ำที่ร่วมท ำกำรสอบสวนกับพนักงำนสอบสวนเหมือน

เช่นในประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมัน เพ่ือให้พนักงำนอัยกำรมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุล

กำรบังคับใช้กฎหมำยในช้ันพนักงำนสอบสวนโดยอำศัยอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม

อำญำ เพ่ือหลักประกนัให้แก่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยว่ำจะได้รับกำรสอบสวนตำมสิทธิที่รองรับไว้ตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ รวมทั้งท ำให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยได้รับกำรคุ้มครองสทิธติำมกฎหมำยอย่ำงครบถ้วน 

 2) กำรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรเข้ำมำมีบทบำทในตรวจสอบพยำนหลักฐำนที่ได้มำด้วย

วิธกีำรอ ำพรำงคดีเป็นไปโดยชอบและไม่กระทบสทิธติำมกฎหมำยด้วย 

 3) ควรยกเลิกพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 มำตรำ 13 ว่ำ ในช้ัน

พิจำรณำ ถ้ำจ ำเลยให้กำรรับสำรภำพตำมฟ้อง ศำลจะพิพำกษำโดยไม่สืบพยำนหลักฐำนต่อไปกไ็ด้ เว้นแต่

กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำจ ำเลยไม่ได้กระท ำควำมผิดหรือคดีที่มีข้อหำในควำมผิดซ่ึงจ ำเลยรับสำรภำพน้ัน
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กฎหมำยก ำหนดอัตรำโทษอย่ำงต ่ ำให้จ ำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถำนที่หนักกว่ำน้ัน ศำลต้องฟัง

พยำนหลักฐำนโจทก์จนกว่ำจะพอใจว่ำจ ำเลยได้กระท ำผิดจริง เน่ืองจำกเป็นกำรไม่เปิดโอกำสให้จ ำเลยมี

โอกำสตอสู้คดีได้อย่ำงเตม็ที่อนัเป็นกำรขัดต่อหลักสทิธทิี่จะต่อสู้คดีได้อย่ำงเตม็ที่ ทั้งน้ี โดยกำรน ำหลักกำร

พิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 176 มำบังคับใช้แทน 

 4) กำรยกเลิกกำรลงโทษด้วยกำรใช้บัญชีอัตรำโทษระดับกลำง หรือ เรียกว่ำย่ีต๊อก  โดยให้

กำรใช้ดุลยพินิจในกำรก ำหนดโทษเป็นจำกกำรสืบพยำนหลักฐำนและพยำนหลักฐำนที่ได้รับจำกกำร

พิจำรณำคดี โดยศำลใช้ดุลยพินิจช่ังน ำ้หนักของข้อเทจ็จริงในคดีทั้งที่เป็นผลดีและผลร้ำยแก่ผู้กระท ำผิด 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมูลเหตุจูงใจและเป้ำหมำยของผู้กระท ำผิดมำพิจำรณำก ำหนดโทษ  แม้ว่ำในคดีดังกล่ำว

จ ำเลยจะให้กำรรับสำรภำพว่ำได้กระท ำควำมผิดกต็ำม 

 5) แก้ไขบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ มำตรำ 12 ที่บัญญัติว่ำ “ในคดีควำมผิด

เกี่ยวกบัยำเสพติดซ่ึงจ ำเลยมีทนำยควำม ถ้ำปรำกฏว่ำจ ำเลยคนใดจงใจไม่มำศำลหรือหลบหนี และมีควำม

จ ำเป็นเพ่ือมิให้พยำนหลักฐำนสูญหำยหรือยำกแก่กำรน ำมำสืบในภำยหลัง เมื่อศำลเหน็เป็นกำรสมควรก็

ให้ศำลมีอ ำนำจสืบพยำนหลักฐำนลับหลังจ ำเลย แต่ต้องให้โอกำสทนำยควำมของจ ำเลยที่จะถำมค้ำนและ

น ำสืบหักล้ำงพยำนหลักฐำนน้ันได้”  โดยใช้วิธีกำรด ำเนินคดีลับหลังจ ำเลยในประเทศฝร่ังเศส หรือกำร

ด ำเนินคดีโดยหลัก Trial in Absentia มำบังคับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรด ำเนินคดีโดยเปิดเผยต่อ

หน้ำจ ำเลย กล่ำคือ  จ ำเลยได้กระท ำควำมผิดได้หลบหนีกำรด ำเนินคดีไปเพ่ือเป็นมำตรกำรหรือ

หลักประกันเพ่ือให้จ ำเลยมำปรำกฏตัวของจ ำเลยโดยก ำหนดให้มีกำรประกำศโดยเปิดเผยด้วยกำรส่ง

หมำยเรียกไปยังท้องถิ่นที่อยู่ของจ ำเลย โดยปิดประกำศไว้ที่เทศบำลและที่ท  ำกำรของศำล รวมทั้งได้

ก ำหนดบทลงโทษไว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบถึงกำรพิจำรณำโดยไม่มีตัวจ ำเลยและเพ่ือกำรเรียกตัว

จ ำเลยมำศำลภำยใน 10 วัน หรือกำรประกำศหนังสือพิมพ์
 
หำกหลังจำกน้ันแล้วจ ำเลยไม่มำปรำกฏตัวต่อ

หน้ำศำล หรือไม่อำจมีกำรส่งหมำยได้หัวหน้ำศำลอำญำอุกฉกรรจ์อำจจะมีค ำสั่งให้พิจำรณำคดีแบบไม่มีตัว

จ ำเลย หรือแบบ Contumacies และภำยหลังจำกน้ันอกี 10 วัน (รวมเป็น 20 วัน) ศำลกจ็ะด ำเนินคดีแบบ

ไม่มีตัวจ ำเลยและไม่ถือว่ำเป็นด ำเนินคดีแบบฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยในส่วนของกำรพิจำรณำคดีศำลจะ

พิพำกษำว่ำจ ำเลยไม่ได้กระท ำควำมผิด หรือกำรกระท ำของจ ำเลยไม่เป็นควำมผิดหรือหำกศำลพิพำกษำว่ำ

จ ำเลยกระท ำควำมผิดจ ำเลยกต้็องรับโทษหรืออำจถูกริบทรัพย์สนิให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือเสียสิทธิควำม

เป็นพลเมืองได้ทั้งสิ้น  ทั้งน้ี กำรด ำเนินคดีดังกล่ำวกไ็ม่ตัดสทิธจิ ำเลยในกำรร้องขอให้มีกำรพิจำรณำคดีขึ้น

ใหม่ได้ 

 5) กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝร่ังเศสเน้นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ยำเสพติด

(harm reduction)  เพ่ือลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด(decriminalization) เหมือนเช่น

ในประเทศฝร่ังเศส โดยให้พนักงำนอยักำรมีบทบำทส ำคัญในกำรเข้ำมำด ำเนินคดีมำกย่ิงขึ้น โดยพนักงำน

อัยกำรไม่อำจจ ำต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้กระท ำผิดกไ็ด้ หำกผู้น้ันสำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์

ว่ำได้รับกำรบ ำบัดหรือยินยอมเข้ำไปอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ตั้งแต่ได้กำรกระท ำผิดกฎหมำย อย่ำงไรก็

ตำมหำกผู้กระท ำควำมผิดไม่สำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ อยักำรอำจสั่งให้ผู้ใช้ยำเสพติดยำเสพติดเข้ำ
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ร่วมโปรแกรมกำรรักษำกำรติดยำเสพติดหรือเข้ำเข้ำไปอยู่ภำยใต้กำรเฝ้ำระวังของแพทย์ผู้ท ำกำรรักษำ 

ส่วนควำมผิดเกี่ยวกบักำรลักลอบค้ำยำเสพติดจะแยกออกจำกควำมผิดเกี่ยวกบักำรกำรเสพยำอย่ำงสิ้นเชิง    

6) กำรด ำเนินคดียำเสพติด ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นเพียงผู้เสพ  โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดที่มีสภำพเป็นอันตรำยให้ได้รับกำรบ ำบัดรักษำด้วยวิธีกำรบังคับบ ำบัดรักษำ เพ่ือให้ผู้

น้ันสำมำรถกลับเข้ำสู่สังคมได้โดยปกติสุข ด้วยกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยในขณะติดยำเสพติด

เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยศำล ศำลจะพิพำกษำลงโทษจ ำคุก หรือไม่อำจพิพำกษำลงโทษกไ็ด้เพรำะไม่

สำมำรถพิสูจน์ควำมผิดทำงอำญำของผู้น้ันได้ศำลจะสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไปควบคุมตัวยังสถำนบ ำบัดผู้ติดยำ

เสพติดเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปีกไ็ด้เหมือนกระบวนกำรด ำเนินคดีของประเทศเยอรมัน  รวมทั้งพนักงำน

อัยกำรที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระท ำควำมผิดในคดีเลก็น้อย หรือไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้อื่น หรือมีปริมำณยำเสพ

ติดที่อยู่ในควำมครอบครองส ำหรับไว้ใช้เพ่ือเสพในปริมำณเลก็น้อย 
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การยกเลิกความผิดอาญา : ศึกษากรณีผูเ้สพยาเสพติด 

 

ธีรเดช  พรหมวาศ
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์
2
 

 

1. บทน า 

ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบันของประเทศไทย เป็นผลอันเน่ืองมาจากการที่

รัฐบาลได้มีการประกาศท าสงครามกับยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดปัญหายาเสพติดให้

หมดสิ้ นไปตามแนวทางไม่ให้มียาเสพติด (Zero-tolerance approach) จึงเป็นผลท าให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นจ านวนมาก
3
 โดยเน้นการ

ปราบปรามอย่างจริงจังและลงโทษอย่างรุนแรง โดยพิจารณาจากสถิติการจับกุมเป็นตัวช้ีวัดถึง

ความส าเร็จจึงท าให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน ากระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญามาบังคับใช้กับผู้เสพยาเสพติด หากพิจารณาถึงสถานะที่รัฐได้ประกาศให้ผู้เสพ

ยาเสพติดมีสถานะเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบ าบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดแล้วน้ันการน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษา

บ าบัด อาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐได้ก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิดอาญาซ่ึงมีมากเกินความ

จ าเป็นจะส่งผลให้การลงโทษไม่เหมาะสมกับความผิด ซ่ึงผู้ที่ต้องรับโทษน้ันต้องสูญเสียอิสรภาพ 

ถูกละเมิดสทิธต่ิางๆที่พึงมี และรัฐต้องรับภาระในการดูแลเพ่ิมมากข้ึน 

ซ่ึงหากมองในแง่ของผู้เสพยาเสพติดมีหลายปัจจัยด้วยกันที่ท  าให้ผู้เสพยาเสพติดหัน

มาใช่สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ,สังคม,การอยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

เพ่ือนการใช้ยาเสพติดขาดความรู้ รวมถึงการใช้ยาเสพติดเพ่ือความเพลิดเพลิน จึงท าให้เหน็ว่าผู้

เสพยาเสพติดตกเป็นเหย่ือในการกระท าของตนเองและของผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากการหาผล

ก าไรจากยาเสพติด ในทางการแพทย์มีการศึกษาวิจัยได้ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นความผิดปกติอย่าง

หน่ึงโดยเรียกว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ต้องพ่ึงพาการใช้สารเสพติดอยู่เป็นประจ า
4
จึงท าให้เหน็

ว่าผู้เสพยาเสพติดมิได้มีความเป็นอาชญากรอย่างที่คนในสังคมได้สร้างทศันะคติในด้านลบต่อผู้

เสพยาเสพติดว่าเป็นผู้ที่มีความช่ัวร้าย กดีกนัไม่ให้โอกาสในการกลับเข้าสู่สงัคมอกีทั้งกระบวนการ

ยุติธรรมยังคงลงโทษผู้ที่เป็นผู้ป่วยจึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างย่ิง ซ่ึงเห็นได้จากกฎหมายยา          

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

3
 รายงานผลพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพตดิ.(2554).โดยส านักกรรมาธกิาร 3 ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

กรงุเทพฯ: ส านักเลขาธกิารวฒิุสภา. 
4
 นายแพทย์องักูร ภัทรากร. (2556).โรคสมองตดิยา(ภาพสไลดป์ระกอบการประชุม คณะอนุกรรมการปฏริปู

กฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพตดิ คร้ังที่ 2/2556). 
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เสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพยาเสพติดเกือบทุกฉบับที่ยังคงก าหนดให้ผู้เสพยาเสพติดมีความผิด

ทางอาญา 

อย่างไรก็ดีการตราพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขึ้ นโดยมี

วัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เสพยาเสพติดได้ข้ารับการบ าบัดก่อนความผิดจะปรากฏเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานะของผู้เสพยาเสพติดกไ็ม่เป็นที่น่าพึงพอใจมากนักเน่ืองจากการที่ยังคงยึดโยงกับความผิด

อาญาอีกทั้งวิธีการในการบ าบัดรักษาไม่ได้เป็นไปในทศิทางในทางการแพทย์จึงท าให้ผู้ที่ประสงค์

เข้ารับการบ าบัดรักษาไม่กล้าแสดงตัวเข้ารับการบ าบัดเพราะหากประสงค์เข้ารับการบ าบัดได้รับ

การรักษาที่ไม่เหมาะสมจึงท าให้การรักษาไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการผู้เข้ารับกจ็ะ

ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจึงท าให้ส่งผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกสังคมตีตราว่าเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด,เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรในระหว่างอยู่ในราชทัณฑ์ เมื่อสังคมไม่ให้

โอกาสในการกลับเข้าสู่สงัคมและไม่มีทางเลือกอื่น พวกเขาเหล่าน้ีกจ็ะหวนกลับเข้าสู่วงจรของการ

กระท าความผิดยาเสพติดอกีคร้ังและมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากข้ึน 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎี ทีเ่กีย่วขอ้งในการก าหนดความผิดอาญากรณีผูเ้สพยาเสพ

ติด 

กฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสงบสุขใน

สังคม ความรับผิดทางอาญาน้ันจะเกิดขึ้ นได้กต่็อเมื่อการกระท าใดน้ันเป็นกระทบกระเทือนต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนเทา่นั้นและในขณะเดียวกนักฎหมายอาญาต้อง

เป็นหลักประกินสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคมด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าความหมายของ

กฎหมายอาญาดังกล่าวข้างต้น หมายถึง บรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงการกระท าหรือการ

ไม่กระท าใดเป็นความผิดอาญา และได้ก าหนดโทษทางอาญาที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

น้ัน
5
 

จากการศึกษาถึงแนวคิดในการก าหนดความผิดอาญา เราต้องทราบถึงการกระท า

อย่างไรจึงจะควรก าหนดเป็นความผิดอาญา หลักการพิจารณาว่าการกระท าใดควรจะเป็นความผิด

อาญาหรือไม่น้ัน มีนักกฎหมายคนส าคัญได้วางหลักที่เป็นสาระส าคัญในการก าหนดให้การกระท า

ใดเป็นความผิด คือ การกระท าน้ันเป็นที่เห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่า เป็นการกระท าที่

กระทบกระเทือนต่อสังคม และหมู่ชนส่วนมากมิได้ให้อภัยแก่การกระท าเช่นน้ัน
6
 จึงกล่าวได้ว่า

หากการกระท าใดที่ไม่กระทบกระเทอืนต่อสงัคมคนหมู่มากกย่็อมไม่อาจเป็นความผิดได้ ผู้กระท า

จึงไม่ควรมีความผิดและไม่ควรถูกลงโทษ เพราะเมื่อรัฐมุ่งประสงค์แต่จะควบคุมความประพฤติ

ของคนในสังคมโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเสมือนเคร่ืองมือโดยไม่พิจารณาประสิทธิภาพและ

                                                           
5
 คณติ ณ นคร.(2556). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป หน้า 47. 

6
 Herbert L. Packer. (1968). The Limits of the Criminal Sanction p.296. อ้างใน เกยีรตขิจร วัจนะสวัสดิ์. 

(2551). ค าอธบิายกฎหมายอาญาภาค 1. หน้า 4-5. 
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ความสามารถของกลไกของรัฐที่จะใช้บังคับกฎหมายอาญาแล้วจะท าให้กฎหมายอาญามีมากเกิน

กว่าที่จ าเป็นท าให้กฎหมายไร้ซ่ึงความศักด์ิสิทธิ์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ได้กระท าการโดยมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ อกีทั้งยังมีหลักการที่ส าคัญย่ิงในการ

ลงโทษบุคคลใดได้น้ันจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเสียก่อนว่าบุคคลน้ัน

สมควรที่จะได้รับการลงโทษหรือไม่ จ าต้องพิจารณา 3 หลักเกณฑ์
7
 คือ การครบองค์ประกอบที่

กฎหมายบัญญัติ ,ความผิดกฎหมายและความช่ัวร้ายหรือความช่ัว หากบุคคลใดกระท าการใดที่

ครบองค์ประกอบตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญาทั้ง 3 ประการบุคคลน้ันย่อมที่จะได้รับการ

ลงโทษตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ให้การกระท าน้ันเป็นความผิดในทางกลับกันหากบุคคลใดที่

กระท าการใดๆที่ไม่ครบโครงสร้างความรับผิดอาญาบุคคลน้ันกย่็อมไม่ต้องรับโทษและมีความผิด

ต่อกฎหมาย 

การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีกับองค์การสหประชาชาติในเร่ืองยาเสพ

ติด คือโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ จึงก่อให้เกิดพันธกรณีที่รัฐ

ภาคีต้องปฏิบัติตามและห้ามบัญญัติกฎหมายภายในขัดหรือแย้งต่อหลักสากลที่เกี่ยวข้องกับยา

เสพติดโดยองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดอนุสัญญาทั้งสิ้น 3 ฉบับประกอบด้วย 1.อนุสัญญา

เด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปี (ค.ศ.1961) 2.อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

ปี ค.ศ. (1971) และ 3.อนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตและประสาท ปี ค.ศ.(1988). โดยมีสาระส าคัญที่ก  าหนดให้รัฐภาคีที่เห็นสมควรอาจ

ก าหนดให้กรณีที่มีความผิดลักษณะไม่ร้ายแรง และเหน็เป็นการสมควร ภาคีอาจก าหนดมาตรการ

ต่างๆแทนการตัดสนิลงโทษหรือการลงโทษ เช่น การศึกษา,การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือการกลับคืน

สู่สังคม รวมถึงการบ าบัดรักษาหรือการดูแลภายหลังการบ าบัดรักษาในกรณีที่ผู้กระท าความผิด

เป็นผู้ติดยาเสพติด
8
 จึงเหน็ได้ว่าหากรัฐภาคีได้บัญญัติกฎหมายภายในแต่เมื่อไม่ขัดต่ออนุสัญญา

ขององค์การสหประชาชาติกย่็อมสามารถท าได้ 

ในขณะเดียวกันกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพยา

เสพติดยังคงก าหนดความผิดและบทลงโทษต่อการกระท าในลักษณะของการเสพยาเสพติด เหน็

ได้จาก  

1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) 

2.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

3.พระราชบัญญัติสารระเหย พ.ศ. 2519. (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) 

พระราชบัญญัติทั้ง 3  ฉบับน้ียังคงยึดโยงความผิดทางอาญาที่จะเป็นเคร่ืองมือในการ

ตัดสินว่าผู้เสพยาเสพติดมีบทลงโทษอย่างไรเมื่อได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว โดยมีทั้งโทษต่อ

                                                           
7
 คณติ ณ นคร.(2556). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป หน้า 118. 

8
 อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพตดิและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 

1988. ข้อ 4 ความผดิและบทลงโทษ. 
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เสรีภาพและเป็นโทษในทางทรัพย์สิน การยึดโยงความผิดอาญาต่อผู้เสพยาเสพติด น้ันไม่

สอดคล้องต่อหลักการของสหประชาชาติที่มุ่งเน้นในด้านให้การบ าบัดรักษาอย่างถูกวิธีต่อผู้เสพยา

เพติด รวมถึงสถานะของผู้เสพยาเสพติด โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับ

การเข้าถึงการบริการสาธารณสขุอย่างเทา่เทยีม การที่มีความผิดทางอาญาท าให้พวกเขาถูกผลักดัน

ให้เป็นอาชญากรโดยการถูกสังคมตราหน้าและมักที่จะส่งผลตรงกันข้าม และเป็นอุปสรรคในการ

เข้าถึงบริการด้านสขุภาพและบริการทางสงัคมในด้านอื่นๆ  

จนกระทั้งรัฐได้หาแนวทางในการผ่อนปรนต่อผู้เสพยาเสพติดมากขึ้ นโดยตรา

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติดที่มีประสงค์อยากเลิกใช้ยา

เสพติดเข้ารับการบ าบัดก่อนที่ความผิดจะปรากฏ และเม่ือเข้ารับการบ าบัดและผลผ่านเกณฑ์ที่

คณะกรรมาธิการได้วางโปรแกรมไว้ผู้เข้ารับการบ าบัดกจ็ะไม่มีความผิดทางอาญา แต่ในทาง

กลับกันหากผู้เข้ารับการบ าบัดไม่อาจผ่านเกณฑ์ที่ได้มีการจัดโปรแกรมกอ็าจขยายต่อไปได้แต่ไม่

เกิน 3 ปีและเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เข้ารับการบ าบัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์กจ็ะถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติดที่มีสถานะเป็นผู้ป่วยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและผู้

เสพยาเสพติดในจ านวนไม่น้อยที่ต้องเข้าสู่ราชทณัฑซ่ึ์งไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยและสังคมโดยรวม 

 

3. การยกเลิกความผดิอาญาในต่างประเทศ กรณีผูเ้สพยาเสพติด 

สบืเน่ืองมาจากการที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการควบคุม

ยาเสพติด โดยก าหนดให้รัฐภาคีปฏิบัติตามและบัญญัติกฎหมายภายในรัฐต้องก าหนดให้ไม่ขัด

หรือแย้งต่ออนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อปัญหายาเสพ

ติดในทุกประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ประสบปัญหายาเสพติดอยู่ในขณะน้ันได้มีการทบทวนถึง

นโยบายยาเสพติดที่ปราบปรามอย่างจริงจังและลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในทุกรูปแบบแต่กลับไม่สามารถท าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงได้ จึงได้ปรับเปล่ียนวิธีคิดใน

การก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการลดความต้องการการใช้ยาเสพติดโดยเน้นให้การบ าบัดรักษา

มากกว่าการจับกุมและลงโทษ ดังจะเหน็ได้จากประเทศดังต่อไปนี้  

ประเทศโปรตุเกส โปรตุเกสเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้ก าหนดมาตรการในการ

ลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด โดยตรากฎหมาย  Law 30/2000 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่บัญญัติกรอบที่จะน าไปใช้กับการเสพยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

โดยก าหนดให้การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดในกรณีของการครอบครองสาร

เสพติดควบคุมปริมาณน้อยเพ่ือใช้เสพส่วนตัว กฎหมายฉบับน้ีได้เปล่ียนสถานะของผู้ใช้ยาที่ผิด

กฎหมายแบบคร้ังคราวหรือเสพต่อเน่ืองในลักษณะติดยา ,การบริโภค,การแสวงหา,การ

ครอบครอง,เพ่ือใช้ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากความเป็นอาชญากรซ่ึงต้องถูกลงโทษตาม
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กฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่มีความผิดทางอาญา
9
 กระบวนการและกลไกที่จะน ามาใช้กับผู้กระท า

ความผิดได้เปล่ียนแปลงไปอยู่ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงานที่แต่งต้ังข้ึน คือ 

คณะกรรมาธิการสามารถก าหนดเร่ือง “บทลงโทษ”ก าหนดอ านาจบริหารในการลงโทษต่อการ

ละเมิดต่างๆ แทนการก าหนดให้เป็นอาชญากรรม เช่น ให้ช าระค่าปรับส าหรับผู้บริโภคที่ไม่ติดยา

เสพติดหรืออกีทางเลือกหน่ึงที่ไม่มีเร่ืองเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการอาจออกค าตักเตือน

,ออกค าสั่งไม่ให้เข้าไปในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยง,ห้ามพบบุคคลที่อาจชักจูงไปในทางที่ผิด เป็นต้น 

โปรตุเกสยังเน้นถึงองค์ประกอบที่สมัพันธ์กัน 4 ประการ
10
 คือ 1.การป้องกัน 2.การบ าบัดด้วยยา 

3.การลดอันตรายของยาเสพติด  4.การน ากลับคืนเข้าสู่สังคม การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ีท าให้

เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเดน็ปัญหาสุขภาพได้ชัดเจนย่ิงข้ึน อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะอธิบาย

นโยบายยาเสพติดของโปรตุเกสในปัจจุบันซ่ึงเหน็ได้จากการจัดให้มีการบ าบัดด้วยยาที่ส าคัญคือ

การใช้เมทาโดนบ าบัดระยะยาวแต่การบ าบัดโดยวิธีการไม่ใช้ยากม็ีด้วยเช่นกันคือ การล้างสารพิษ 

การถอนยา และการใช้บิวฟรีนอร์ฟีนทดแทน เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ

อกัเสบ และการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเอชไอวี ท้ายที่สุดโปรตุเกสเน้นอย่างมากในความพยายามที่จะ

น าผู้ติดยากลับสู่สังคม แต่การก าหนดนโยบายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพ

ติดกแ็ต่เพราะการกระท าในลักษณะเพ่ือเสพส่วนตัวเท่าน้ัน
11
 ไม่รวมถึงการผลิต การลักลอบ

จ าหน่าย หรือการมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายแต่ประการใด เ น่ืองจากการกระท าดังกล่าวยังคง

เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาที่อตัราโทษสงูเช่นเดิม 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนีแต่เดิมกไ็ด้ประกาศใช้นโยบายในการ

ปราบปรามยาเสพติดและลงโทษอย่างหนักต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ผลสะท้อนที่เหน็ได้ชัด

คือการปราบปรามโดยใช้ปริมาณเป็นตัวช้ีวัดไม่ได้ท าให้ปัญหาของยาเสพติดที่แพร่ระบาดลดลงได้

เลย จึงได้มีการทบทวนนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้ นใหม่โดยตรากฎหมายว่าด้วยสาร

ควบคุมและการค้ายาเสพติด(BtMG) เป็นมาตรการกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมยา

เสพติดและการป้องกันสุขภาพของประชากรเยอรมนี  การตรากฎหมายฉบับน้ีเป็นการ

เปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัดต่อสถานะของผู้เสพยาเสพติดที่เป็นปัญหาในด้านสาธารณสุขโดยมุ่ง

ประสงค์ให้การบ าบัดรักษามากกว่าการที่รัฐมุ่งที่จะลงโทษอย่างอาชญากรอีกต่อไป จะเหน็ได้จาก

นโยบาย 4 เสาหลักในการขจัดปัญหายาเสพติดของเยอรมนีซ่ึงประกอบไปด้วย
12
 1. แนวทางการ

                                                           
9
 Gleen Greenwald,DRUG DRCRIMINALIZATION IN PORTUGAL: LESSONS FOR CRATING FAIR 

AND SUCCESSFUL DRUG POLICIES. (WASHINGTON DC 2009). 
10

 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ ์และคณะ. (2556). การศึกษากฎหมายยาเสพตดิในต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี

ประเทศญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตเุกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา หน้า 206. 
11

 ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ ์และคณะ.(2556) โครงการศึกษากฎหมายยาเสพตดิในต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะ

กรณปีระเทศญี่ปุ่น ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด ์เยอรมนั โปรตเุกส องักฤษและสหรัฐอเมริกา หน้า 204. 
12

 กอบกูล จันทวโร,ธานี วรภัทร์ และจิรวฒิุ ลปิิพันธ(์2558) มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาทางเลือก 

ส าหรับผู้กระท าผดิคดยีาเสพตดิเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อก าหนดกรงุเทพฯ : ส านักกจิการในพระด าริ
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ป้องกนั 2. แนวทางการบ าบัดรักษา 3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และ4. แนวทางการ

ด าเนินคดี จากแนวทางทั้ง 4 เหน็ภาพที่ชัดเจนว่าประเทศเยอรมน้ีมีแนวทางการด าเนินคดีต่อ

ผู้กระท าความผิดยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงเป็นล าดับท้ายสุด โดยกฎหมายที่มีบทลงโทษส าหรับ

ผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติดในทุกประเภทความผิด ยกเว้นแต่ “การเสพยาเสพติด”  

โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับน้ี คือ การขจัดการเคล่ือนย้ายและจ าหน่ายยาเสพติดทุกรูป

แบบอย่างสมบูรณ์  และส าหรับผู้เสพยาเสพติดกฎหมายเน้นการบ าบัดรักษา แทนวิธีการ

ด าเนินคดี อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวแก้ไขปัญหากรณี ผู้เสพยาเสพติดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจ าแนกผู้ใช้ยาเสพติดกับองค์กรอาชญากรรมแยกออกจากกัน อีกทั้งไม่มี

การก าหนดปริมาณของยาเสพติดไว้ในการต้ังข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด ถือ

เป็นความผิดอาญา แต่เป็นการลดทอนการเป็นความผิดทางอาญาเพ่ือเสพส่วนตัว
13
 ส่งผล

โดยตรงของการแก้ไขกฎหมายน้ี ท าให้การเสพยาเสพติดส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยพฤตินัยในประเทศเยอรมนี ผลที่ตามมาท าให้ผู้ที่กระท าความผิดที่เป็นผู้เสพยาเสพติดจะไม่

ถูกด าเนินคดีภายใต้กฎหมายเยอรมนีอีกต่อไป ผู้เสพยาเสพติดจะได้รับการบ าบัดรักษาในทาง

การแพทย์ที่ถูกวิธแีละเหมาะสมในแต่ละรายประกอบกบัการใช้มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยา

เสพติดควบคู่กับกรบ าบัดรักษาเพราะเยอรมนียอมรับถึงการไม่สามารถหายขาดได้จากโรคสมอง

ติดยาเสพติดเม่ือไม่สามารถหายขาดจากโรคได้กต้็องให้สารทดแทนที่สามารถลดความต้องการ

จากการใช้ยาเสพติดได้ เช่น ให้สารเมธาโดนทดแทนสารบางประเภท,การแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยา

เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เสพยาเสพติด เป็นต้น แต่อย่างไรกดี็ การลงโทษที่รุนแรงยังคงมี

อยู่ส าหรับการกระท าความผิดที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้ายาเสพติด หรือการผลิตยาเสพ

ติด รวมไปถึงการขายยาเสพติดให้กับผู้เยาว์ กฎหมายยังคงมีบทลงโทษที่รุนแรงต่ออาชญากรใน

ความผิดยาเสพติดที่รุนแรงอยู่เช่นเดิม 

 

4. วิเคราะหน์โยบายและมาตรการทางกฎหมาย ในการยกเลิกความผดิต่อผูเ้สพยา

เสพติด 

4.1 สาเหตุของการเสพยาเสพติด ปัจจัยในการใช้สารเสพติดมีอยู่หลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น

สาเหตุที่เกิดจากสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ตัวผู้ใช้สารเสพติด รวมไปถึงตัวสารเสพติดที่ใช้เสพ 

เมื่อใช้สารเสพติดเป็นประจ า จะส่งผลให้การท างานของระบบต่างๆในร่างกายเกิดความผิดปกติ 

ท าให้เกดิการกระตุ้นไปยังสมองโดยหล่ังสารโดปามีน ซ่ึงเป็นสารที่ให้ความสุขมากกว่าธรรมชาติที่

สารน้ีจะหล่ังออกมา จึงท าให้ผู้ใช้สารเสพติดมีความสขุมากขึ้นกว่าปกติเมื่อได้เสพสารเสพติด เมื่อ

ใช้สารเสพติดไปช่วงเวลาหน่ึงจะเกิดปฏกิิริยาที่ร่างการจ าต้องพ่ึงพาสารเสพติด หรือที่เรียกว่าติด

                                                                                                                                                                      

พระเจ้าหลานเธอพระองคเ์จ้าพัชรกติยิาภา ส านักงานปลัดกระทรวงยุตดิธรรม กระทรวงยุตธิรรม ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกยีรตฯิ อาคารราชบุรีดเิรกฤทธิ์ กรงุเทพฯ หน้า (171 -172). 
13

 Klaus Malek. Betäubungsmittelstrafrecht.4 Auflage. C.H.BECK:Freiburg,2015. 
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ยาเสพติด จากการศึกษาข้างต้นเหน็ได้ว่าการที่ผู้เสพยาเสพติดมีความผิดปกติเกิดข้ึนจากการที่ใช้

สารเสพติดเป็นประจ าและเกดิภาวะในการต้องพ่ึงพายาเสพติด มิได้เกิดข้ึนจากการที่ผู้เสพยาเสพ

ติดเป็นอาชญากรโดยสนัดานที่ไม่อาจแก้ไขได้ การที่ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการใช้สารเสพติดจึงท า

ให้ทราบว่าเม่ือผู้เสพยาเสพติดม่ีสถานะเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบ าบัดรักษาในทางการแพทย์ที่ถูก

วิธจึีงอาจท าให้ผู้เสพยาเสพติดบางรายหายขาดจากการใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร  

4.2 วิเคราะห์ความผิดอาญากบัการเสพยาเสพติด ความผิดอาญาน้ันเป็นการลงโทษที่

กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สินของบุคคล การลงโทษในทางอาญาน้ันจึงต้องเป็นการ

ลงโทษต่อผู้กระท าความผิดที่ร้ายแรงเพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโดยพิจารณา

จากการกระท าอันเป็นผลกระทบทางสังคม เช่น เป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนต่อสังคมถึง

ขนาดมิอาจให้อภัยได้ หรือไม่มีมาตรการควบคุมอื่นที่สมเหตุสมผลนอกเหนือจากการใช้กฎหมาย

อาญา การใช้โทษทางอาญาจะต้องได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดด้วย  และต้องพิจารณาจาก

โครงสร้างความรับผิดทางอาญาเป็นหลัก ซ่ึงประกอบด้วย 1.ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้ว่าเป็นความผิด 2.ความผิดกฎหมาย 3.ความช่ัว หากพิจารณาได้ว่ามีการกระท าครบ

องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติและมีความผิดตามกฎหมายแต่สิ่งที่ส าคัญอีกประการหน่ึงกคื็อ

การกระท าน้ันมีความช่ัวหรือไม่หากผู้กระท ามีความช่ัวกต้็องได้รับโทษ แต่กรณีของผู้เสพยาเสพ

ติดดังที่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการใช้ยาเสพติดแล้วน้ัน เหน็ได้ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ที่กระท า

ความผิดโดยปราศจากความช่ัวร้ายซ่ึงไม่เป็นการเหมาะสมที่จะน าผู้ที่ ไม่มีความช่ัวเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม จึงก่อให้เกดิผลเสียตามมาอย่างมากมายอย่างเช่นในปัจจุบันน้ี เมื่อผู้เสพยา

เสพติดไม่มีความช่ัวกฎหมายกไ็ม่ควรที่ประสงค์ลงโทษและการบัญญัติกฎหมายอาญาที่ส าคัญ

ประการหน่ึงคือสังคมต้องได้ผลกระทบจากการกระทบกระเทือนต่อความผิดน้ัน และไม่สามารถ

ใช้มาตรการอื่นได้นอกจากกฎหมายอาญา การก าหนดความผิดอาญาต่อผู้เสพยาเสพติดจึงเป็น

บทบัญญัติที่ขัดต่อหลักการก าหนดความผิดดังกล่าว 

4.3 แนวทางในการปฏบัิติต่อผู้เสพยาเสพติด กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยเกือบ

ทุกฉบับได้มีการบัญญัติความผิดและบทลงโทษในการกระท าในลักษณะของการเสพยาเสพติดให้

มีความผิดท าให้ผู้เสพจ านวนมากได้รับการปฏบัิติที่ไม่เหมาะสมกับสถานะของผู้ป่วยอีกทั้งยังน า

ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นจ านวนมาก แต่รัฐได้มีการตราพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือผ่อนปรนให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาแต่จาก

การศึกษาพบว่าการปฏบัิติต่อผู้ป่วยยังคงให้ความส าคัญกบัการลงโทษในรูปแบบของอาชญากรไม่

ว่าจะเป็นการให้เข้ารับการฝึกฝนในค่ายทหาร,การรักษาแบบถอนพิษยาในทนัท ีเมื่อผู้ป่วยได้รับ

การปฏบัิติและวิธกีารที่ไม่เหมาะสมจึงท าให้ไม่สมารถผ่านเกณฑ์ที่วางโปรแกรมไว้ได้และท้ายที่สุด

กจ็ะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังเดิม 

เมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศโปรตุเกสและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ไม่น า

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาบังคับใช้กับผู้เสพยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการบ าบัดรักษาเป็น
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ส าคัญไม่ว่าจะเป็นการวางโปรแกรมให้สารเมธาโดน การลดอันตรายจากการใช้ยาเข้ามามีส่วนใน

การบ าบัดควบคู่ไปด้วย และได้ใช้มาตรการทางปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับส าหรับผู้ที่

ฝ่าฝืนข้อบังคับ ท าให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้เสพยาเสพติดเพ่ิมเป็นจ านวนมากอีก

ทั้งการเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจของผู้เสพยาเสพติดมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในแต่ละปี อีกทั้ง

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนก็ลดน้อยลง โดยเป็นผลพวงจากการไม่น ากระบวนการยุติธรรมมา

เกี่ยวข้องและได้ยกเลิกความผิดผู้เสพยาเสพติดส่งผลท าให้ความต้องการยาเสพติดลดน้อยลงเป็น

เพราะการใช้วิธทีี่รักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงท าให้เกิดประสิทธิภาพมากในการรักษาและท าให้

เกดิการลดอุปทานได้อกีทางหน่ึง 

 

5.ขอ้เสนอแนะ  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลอันสืบเน่ืองมาจากการที่รัฐบาลได้ประกาศท า

สงครามในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเน้นการลงโทษที่รุนแรง จึงมีการบัญญัติความผิด

อาญาต่อผู้เสพยาเสพติดรวมไปด้วยน้ัน แม้จะมีการผ่อนปรนโดยตราพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดกต็ามแต่กยั็งพบข้อบกพร่อง

บางประการที่ท  าให้เกิดปัญหา ผู้เขียนจึงเหน็ควรเสนอแนะให้มีการยกเลิกกฎหมายยาเสพติดที่

เกี่ยวข้องกบัผู้เสพยาเสพติดในทุกฉบับ ประกอบไปด้วย 

1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) ในมาตรา 

57 มาตรา 58,มาตรา 91 และมาตรา 92 

2.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518.ในมาตรา 62 ทวิ

,มาตรา 62 ตรี และมาตรา 106 ตรี 

3.พระราชบัญญัติสารระเหย พ.ศ.2519.(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) ในมาตรา 17 และ

มาตรา 24 

ข้อเสนอแนะในการยกเลิกบทบัญญัติในบางมาตราในพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบ าบัดรักษาที่ดีย่ิงข้ึน และรวมถึงการจูงใจ

ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจเพ่ิมขึ้นเพ่ือน ามาซ่ึงการลดอุปสงค์ในความ

ต้องการการใช้ยาเสพติดอย่างถาวร ดังน้ี ควรยกเลิกบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดในมาตรา 25 และมาตรา 33. 

เมื่ อมีการยกเลิกความผิดในทางอาญาตามที่ ผู้เ ขียนได้เสนอแนะแล้ว ผู้เขียน

เหน็สมควรให้น ามาตรการทางปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับให้ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องปฏบัิติตาม

ไม่ว่าจะเป็นการห้ามเข้าไปในสถานที่ใดๆที่มีความเสี่ยงที่จะหวนกลับไปใช้ยาเสพติด,การห้ามคบ

ค้าสมาคมกับบุคคลบางกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความผิดซ ้า,รวมไปถึงการให้ท าบริการ

สาธารณะต่อสงัคมการเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาค้นคว้าถึง

ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดดังที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมาย

282



9 
 

เพ่ือให้น ามาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องรวมไปถึงให้สถานะที่ถือว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยได้รับ

การปฏบัิติอย่างแท้จริงโดยมิใช่เป็นเพียงแต่หลักการอกีต่อไป 
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การก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 

 

นภสร   เพชรพลอย
1
 

รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน์
2
 

 

บทคดัย่อ   

จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายไทย จะเหน็

ได้ว่า เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 คือ กระท าโดย มีหรือใช้

อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือกระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ

โทรมหญิง หรือกระท ากบัชายในลักษณะเดียวกนั และเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานกระท าช าเราเดก็

ตามมาตรา 277 คือ เป็นการกระท าแก่เดก็อายุยังไม่เกินสิบสามปี หรือโดยร่วมกระท าความผิด

ด้วยกนัอนัมีลักษณะเป็นการโทรมเดก็หญิงหรือกระท ากับเดก็ชายในลักษณะเดียวกัน หรือกระท า

โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธหากพิจารณาจากเหตุฉกรรจ์ของกฎหมายที่

มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและครอบคลุมส าหรับการก าหนดเหตุฉกรรจ์เกี่ยวกับ “อาวุธ” และ

นอกจากน้ียังมีพฤติการณ์การกระท าความผิดที่มีความร้ายแรงแต่กฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดเป็น

เหตุฉกรรจ์ไว้ ท าให้ผู้กระท าความผิดรับโทษ เพียงบทธรรมดา อาท ิการข่มขืนกระท าช าเราโดยมี

พฤติการณ์ที่มีลักษณะโหดร้าย หรือกระท าทารุณผู้เสียหาย กรณีการข่มขืนกระท าช าเราบุพการี 

กรณีการข่มขืนกระท าช ากลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ ไร้ความสามารถในการ

ป้องกนัตนเองให้พ้นจากภัยข่มขืนกระท าช าเราได้ เช่น ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิง

มีครรภ์ หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น หรือกรณีการโฆษณาหรือประกาศข้อความโดยใช้อุบายหลอกลวง

ทางเครือข่ายออนไลน์ แต่กยั็งไม่มีการบัญญัติพฤติการณ์ที่ร้ายแรงเหล่าน้ีให้ไว้เป็นเหตุฉกรรจ์ 

จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายต่างประเทศ 

พบว่ากฎหมายของต่างประเทศก าหนดถึงพฤติการณ์อันเป็นเหตุท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้ น และ

ก าหนดผู้ถูกกระท าที่ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ีกฎหมายไทยจึง

ควรมีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมกับ

พฤติการณ์และ กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองให้มากย่ิงข้ึน โดยศึกษาเหตุฉกรรจ์ที่เหมาะสม

จากกฎหมายต่างประเทศ 

 

 

                                  
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศที่สร้างความเสียหายมาก

ที่สุดต่อผู้ถูกกระท า เป็นความผิดต่อเสรีภาพ ต่อร่างกาย และอาจน าไปสู่ความผิดต่อชีวิต ส่งผล

กระทบต่อร่างกาย ช่ือเสียง เกียรติยศ และสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก ผู้ถูกกระท า

จะรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล  อับอาย  มีปมด้อย หรือเป็นโรคซึมเศร้า จนไม่สามารถใช้ชีวิตใน

สังคมได้ตามปกติ ทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะต้ังครรภ์ และเสี่ยงที่จะติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ ์

ความผิดฐานข่มขืนกระท าเราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ที่เหมาะสม 

เพ่ือให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น และจะเหน็ได้ว่าในปัจจุบัน เกดิการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

เร่ือยๆ เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปเป็นยุคเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสังคม

ออนไลน์ ท าให้การเข้าถึงสื่อลามก อนาจารต่างๆ ท าได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุก

วัย สิ่งย่ัวยุเหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จึงเหน็ได้ว่ามีข่าวข่มขืนเกิดข้ึนทุกวัน วัน

ละหลายๆ ราย และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ทั้งยังมีลักษณะการกระท าที่ช่ัวร้าย ขาด

ศีลธรรม เช่น ข่มขืนและท าร้ายร่างกาย จนพิการ ข่มขืนโดยวิตฐาน ทรมานทารุณโหดร้าย ข่มขืน

ผู้สงูอายุ ข่มขืนหญิงมีครรภ์ ข่มขืนเดก็ทารก ข่มขืนคนพิการ หรือคนวิกลจริต ข่มขืนแล้วฆ่าอย่าง

โหดร้ายทารุณ จะเห็นได้ว่าเหย่ืออาชญากรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ มีผลต่อการก่อให้เกิด

อาชญากรรมในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหย่ือได้ง่ายคือ เหย่ือที่มี

ความอ่อนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เหย่ือประเภทน้ีอ่อนแอทั้งทางร่าง

และจิตใจ ส่งผลให้อาชญากรมีความคิดที่จะกระท าร้ายต่อเขา เช่น คนแก่ เดก็ ผู้หญิง คนเจบ็ป่วย

ทางจิต ถือว่าเป็นเหย่ือที่มีความอ่อนแอในทางชีวภาพ แม้ว่าคนพวกน้ีจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากร

กต็าม กนั็บว่าเป็นเหย่ือของอาชญากร (อัจฉรียา ชูตินันทน์ : 2557,60) แม้กฎหมายจะพยายาม

ขยายความรับผิด และสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ถูกกระท ามากขึ้ น แต่จะเห็นว่าสังคมจะมุ่ง

คุ้มครองเดก็เป็นส่วนใหญ่ หากลองมองสภาพสังคมในปัจจุบันยังมีบุคคลกลุ่มหน่ึง ที่ตกอยู่ใน

สภาวะอ่อนแอ ด้อยโอกาส ไร้ความสามารถ ไม่อาจช่วยเหลือหรือป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัย

ข่มขืนได้ คือ ผู้พิการทุพพลภาพ คนวิกลจริต หญิงมีครรภ์ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ซ่ึงมีข่าวออกมา 

ให้เหน็กนัอยู่บ่อยๆ ว่ามีการข่มขืนบุคคลคนเหล่าน้ี ซ่ึงผู้กระท าความผิดควรได้รับโทษที่หนักกว่า

การข่มขืนบุคคลธรรมดา เน่ืองจากการข่มขืนบุคคลเหล่าน้ีถือเป็นการกระท าที่ร้ายแรง หรือกรณี

ข่มขืนในสถานที่ซ่ึงไม่สมควร เช่น ข่มขืนบนรถไฟ ท่าอากาศยาน เป็นต้น สถานที่เหล่าน้ีล้วนเป็น

สถานที่ซ่ึงมีคนพลุกพล่าน การก่อเหตุในสถานที่เช่นน้ีถือเป็นการกระท าที่อุกอาจ และไม่สมควร 

หรือกรณีที่ผู้กระท ารู้ว่าตนเองเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์แล้วไปกระท าการข่มขืนกระท าช าเรา

ผู้อื่น ท าให้ผู้ถูกกระท าต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการติดเช้ือน้ันไปด้วย จึงเหน็ได้ว่ายังมีเหตุ 

หรือปัจจัยอื่นๆ ของผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่สมควรก าหนดเป็นเหตุฉกรรจ์ให้

ผู้กระท าได้รับโทษหนักขึ้ น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมช่ัวร้ายของผู้กระท า ความสัมพันธ์ของ
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ผู้กระท ากับผู้ถูกกระท า บุคคลที่ควรได้รับความคุ้มครอง พฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม รวมถึง

พิจารณาจาก ปัจจัยอื่นๆ ดังน้ัน จึงสมควรก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ิมเติมในความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเรา โดยการศึกษาเปรียบเทยีบกับความผิดเกี่ยวกับเพศของต่างประเทศที่มีการก าหนด

เหตุฉกรรจ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความผิดทางเพศไว้หลายกรณี เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทยให้มี

ความเหมาะสมและครอบคลุม สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  

       

2. แนวคิดเกีย่วกบัการก าหนดความผดิและก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผดิอาญา 

เมื่อกฎหมายอาญาได้ก าหนดว่าพฤติกรรมใดควรบัญญัติเป็นความผิดอาญาแล้ว การ

ฝ่าฝืนความผิดน้ันจะต้องมีสภาพบังคับหรือเรียกว่าบทก าหนดโทษน่ันเอง ในประมวลกฎหมาย

อาญาสมัยใหม่ แบบแผนของการลงโทษ เหตุฉกรรจ์ หรือค าขู่ ว่าจะลงโทษเปรียบเสมือนแรง

กระตุ้นให้สมาชิกของสงัคมน้ันๆ ประพฤติปฏบัิติต่อสงัคมในวิถีทางที่ก  าหนดไว้  

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการก าหนดความผดิอาญา 

แนวคิดในการบัญญัติความผิดอาญามีข้ึนเพ่ืออธบิายว่าการกระท าใดควรเป็นความผิด      

ทางอาญา การก าหนดความผิดทางอาญามีวิวัฒนาการ 3 ช่วง คือช่วงใช้เกณฑ์ทางศีลธรรม ช่วงใช้

เกณฑท์างสงัคม และช่วงใช้เกณฑท์างกฎหมาย 

การใช้เกณฑ์ทางศีลธรรม ในสังคมดั้ งเดิมการก าหนดว่าพฤติกรรมใดควรเป็น

ความผิดทางอาญาจะใช้มาตรวัดทางศีลธรรมก ากับ กล่าวคือ การใดเป็นการผิดศีลธรรม การน้ัน

คือการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญาและจะถูกลงโทษ การใช้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้อย่างดีกับ

สังคมพ้ืนฐานที่ยังไม่มีผู้คนอยู่มากนัก เพราะความจ าเป็นในการใช้กฎหมายเทคนิคเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อยยังไม่มีความจ าเป็น ดังน้ัน ในยุคน้ีการผิดศีลธรรมกบัการผิดกฎหมายอาญาจึง

เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่อย่างไร  กต็ามเม่ือสงัคมพัฒนาข้ึน มีผู้คนมากข้ึน ความจ าเป็นที่จะต้องออก

กฎหมายอาญาเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจึงเกิดขึ้น กฎหมายจึงค่อยๆ เคล่ือนตัวออก

จากศีลธรรม แต่กไ็ม่แยกออกจากกนัเดด็ขาด  

การใช้เกณฑ์ทางสังคม มองว่าการกระท าความผิดคือการกระท าที่กระทบกระเทือน

สังคม ซ่ึงการพิจารณาว่าอะไรคืออาชญากรกม็องจากการกระท าที่น าให้สังคมเสียหาย Durkheim 

เสนอว่า อาชญากรรม คือ การกระท าที่ท  าลายสภาพสังคมที่ เ ข้มแข็งของการรับรู้ร่วมกัน 

อาชญากรรมจึงเป็นสิ่งที่สงัคมรับรู้ร่วมกนัว่าการกระท าน้ันคืออาชญากรรม แต่อย่างไรกดี็ แนวคิด

น้ียังสร้างความไม่แน่นอนให้กับกฎหมายอาญา เพราะเวลาเกิดการกระท าใดเกิดข้ึนแล้วยากที่จะ

หาตัวแทนสงัคมมาช้ีว่าการกระท านั้นเป็นอาชญากรรมและควรถูกลงโทษหรือไม่  

การใช้เกณฑ์ทางกฎหมาย แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยมองว่า กฎหมายที่ลงโทษ

ผู้กระท าความผิดต้องออกมาจากรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทนประชาชน ดังน้ัน เม่ือรัฐสภาออกกหมายที่

ก าหนดความผิดต้องออกมาแล้ว กฎหมายน้ันจะใช้บังคับได้ตามความประสงค์ของประชาชน 
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แม้ว่ากฎหมาย  ที่ก  าหนดความผิดฐานใหม่ข้ึนมาน้ันจะไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเลยกต็าม การใช้

เกณฑ์ทางกฎหมาย โดยยึดถือว่ารัฐสภาเห็นว่าการกระท าใดควรลงโทษ การกระท าน้ันเป็น

ความผิดอาญาอาจท าให้เกดิสภาวการณ์ที่เรียกว่ากฎหมายอาญาเฟ้อ ซ่ึงในปัจจุบันฝ่ายนิติบัญญัติ

จะก าหนดให้พฤติกรรมใด เป็นความผิดอาญา  โดยดูจากการกระท าน้ันต้องขัดกับความสงบ

เรียบร้อยของสงัคม (ปกป้อง  ศรีสนิท : 2559,19-21) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรบัโทษหนกัข้ึนเนือ่งจากเหตุฉกรรจ์ 

“เหตุฉกรรจ์” เป็นเหตุที่ท  าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนหรือเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากมิใช่การกระท าอย่างธรรมดาสามัญ แต่เป็นการกระท าความผิดที่มีความร้ายแรงมากข้ึน 

โดยประกอบด้วยพฤติการณ์และข้อเทจ็จริงต่างๆ หรือลักษณะที่ร้ายแรง หรือฉกรรจ์ ซ่ึงแสดงให้

เหน็ถึงความส าคัญของการกระท า ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดโดยมีเจตนาร้ายแรงเป็นพิเศษ 

หรือมีความองอาจเก่งกล้าอย่างแรงกล้าโดยขาดความเหลียวแลต่อประชาชนส่วนรวม หรือได้

กระท าผิดโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าพฤติการณ์หรือลักษณะของการกระท าผิดมี

ผลกระทบต่อประชาชนเพียงใด การก าหนดโทษกจ็ะสูงตามไปด้วย (ทวีพร คงแก้ว : 2553, 20)  

2.2.1 การก าหนดใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งรบัโทษหนกัข้ึนเนือ่งจากเหตุฉกรรจ์ 

การก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนเน่ืองจากเหตุฉกรรจ์น้ันมีที่มา          

จากแนวความคิดทางอาชญาวิทยาและแนวคิดในเร่ืองวัตถุประสงค์ของการ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าการ

ลงโทษมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยของแต่ละสังคม อีกทั้งการก าหนดโทษจะต้องได้สัดส่วน

กับความผิด เพราะสภาพแห่งความผิด อาจมีความร้ายแรงที่แตกต่างกัน หากมีการก าหนดโทษ

ตายตัวในความผิดกระท าการอุกฉกรรจ์ได้ โดยชะล่าใจ กฎหมายอาญาจึงได้มีการก าหนดให้มีการ

รับโทษหนักขึ้นเน่ืองจากเหตุฉกรรจ์มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ีความผิดอาญาได้มีการแบ่ง

ความผิดออกเป็นหลายระดับ ซ่ึงมีทั้งความผิดที่ร้ายแรงและความผิดที่ไม่ร้ายแรง ในความผิดที่

ร้ายแรงน้ัน อาจพิจารณาได้จากความเสยีหายหรือภยันตรายกับการถูกต าหนิหรือถูกประณามจาก

สงัคม (สมหมาย จันทร์เรือง : 2525,72) 

จะเหน็ได้ว่า ในปัจจุบัน แม้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะส่งเสริมการลงโทษแบบ

ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดกลับใจเป็นคนดี แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ 

อาชญากรรมในปัจจุบันนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงขึ้ นเร่ืองๆ การบัญญัติเหตุให้ผู้กระท าต้อง 

รับโทษหนักขึ้นตามพฤติการณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น อกีทั้งความรู้สึกของคนในสังคมกยั็งคงต้องการให้

อาชญากรได้รับผลร้ายจากการกระท าความผิด โดยจะต้องได้รับโทษหนักพอกับความร้ายแรง 

ที่ผู้กระท าได้ก่อ กฎหมายจึงมิอาจละทิ้งวัตถุประสงค์ในการแก้แค้นทดแทน หรือข่มขู่เพ่ือป้องกัน

อาชญากรรมได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ควบคู่กนัไปอย่างเหมาะสม  
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2.2.2 ปัจจยัในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ 

การก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายไทยในความผิดฐานต่างๆ มีปัจจัยหลาย

ประการที่น ามาพิจารณา ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นเหตุอันมีลักษณะพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรง     

ของการกระท า โดยอาจแบ่งปัจจัยในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ได้ดังน้ี 

(1) ความช่ัวร้ายของจิตใจ (Willenstrafrecht) เป็นการก าหนดโทษโดยค านึงจิตใจ

ของผู้กระท า หากผู้กระท ามีเจตนาที่ช่ัวร้าย หรือมีจิตใจที่ช่ัวร้ายมากกว่าปกติ  

(2) ตัวผู้กระท าความผิด โดยดูจากบทบาทของผู้กระท าความผิด ซ่ึงหากผู้กระท า

ความผิดน้ันมีบทบาทที่ส าคัญ เช่น เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ ในการะกระท าความผิด กจ็ะได้รับ

โทษหนักขึ้น หรือพิจารณาจากการกระท า โดยดูจากลักษณะของการกระท าว่ามีความร้ายแรงกว่า

ปกติหรือมีลักษณะของการกระท าที่อุกอาจหรือไม่ หรือกระท าโดยโหดร้ายทารุณ กระท าโดยมี

อาวุธหรือวัตถุระเบิด กระท าโดยไต่ตรองไว้ก่อน ข่มขืนโดยมีลักษณะเป็นการรุมโทรม เป็นต้น  

(3) ตัวผู้ถูกกระท าความผิด หรือตัวทรัพย์ที่ถูกกระท าความผิด โดยถ้าผู้ถูกกระท า

ความผิดน้ันเป็นผู้ที่อ่อนแอ หรือไร้ความสามารถที่จะป้องกันหรือต่อสู้กับผู้กระท าความผิดได้ 

หรือผู้กระท าความผิดอาศัยความอ่อนแอของเหย่ือในความสะดวกที่จะกระท าความผิด หรือ

พิจารณาจากความส าคัญของทรัพย์ที่ถูกกระท า 

(4) ความสัมพันธ์ของผู้กระท าความผิดกับผู้ถูกกระท าความผิด ได้แก่ ความสัมพันธ์     

ในฐานะที่ผู้ถูกกระท าความผิดเป็นบุพการี นายจ้าง ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน

ความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล 

กระท าอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจ โดยอาศัยความใกล้ชิด สนิทสนม หรืออาศัยอ านาจของผู้กระท าที่

มีต่อผู้ถูกกระท า  

(5) เหตุจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการก่อให้เกดิการกระท าความผิด เป็นเร่ืองทางจิตใจ

ของผู้กระท า เช่น ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ถ้าการกระท าความผิดเป็นการตระเตรียม

การ หรือเพ่ือปกปิดความผิด หรือเพ่ือหลีกเล่ียงให้พ้นจากความผิด  

(6) ลักษณะของการกระท าความผิด ซ่ึงวิธีการหรือลักษณะการกระท าความผิด

บางอย่างอาจแสดงถึงความรุนแรง เช่น การกระท าความผิดโดยมีอาวุธ หรือโดยการใช้ก าลัง

ประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท าความผิดกันหลายคน หรือก่อให้เกิดความสะดวกในการกระท า

ความผิด เช่น การกระท าความผิดโดยใช้ความเป็นมืออาชีพ หรือโดยการไตร่ตรองไว้ก่อน  

 (7) สถานที่ เพราะบางสถานที่เป็นสถานที่ส าคัญ หรือเป็นสาธารณสถาน เช่นความผิด

ฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ หรือสถานีรถไฟ ทา่อากาศยาน ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะ 

สถานที่ราชการ เป็นต้น  

(8) โอกาสในการกระท าความผิด เพราะโอกาสน้ันถือว่าเป็นการเอื้ อประโยชน์ต่อ      

การกระท าความผิด อันจะท าให้เป็นการกระท าความผิดสามารถท าได้สะดวกขึ้ น หรือมี
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ความส าเร็จมากขึ้ นเช่นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือเน่ืองจากผู้เสียหายขาดความระมัด หรือ

อาศัยโอกาสที่ประชาชนก าลังต่ืนกลัวภยันตรายทั้งยังเป็นการซ า้เติมความทุกข์ผู้ถูกกระท า 

นอกจากน้ีนักกฎหมายไทยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการก าหนดเหตุ

ฉกรรจ์ ได้แก่  1. แนวความคิดที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกเป็น 

2 ประเภท คือ 

1) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวเน่ืองกบัลักษณะของการกระท า  

2) เหตุฉกรรจ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม 

เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะของการกระท า เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ “ความยึดถือ

ในทางศีลธรรมของมนุษย์” จึงมีลักษณะเป็นข้อเทจ็จริงภายในเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด กรณีจึง

เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบภายใน เช่นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

ตามมาตรา 289 (4) เป็นการฆ่าภายหลังที่ผู้กระท าช่ังน า้หนักผลได้ผลเสียในการที่จะฆ่าบุคคล

อื่น และได้ตัดสินใจไปในทางฆ่าและได้ฆ่าตามที่ได้ตัดสินใจ หรือเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่า

ผู้อื่นโดยกระท าทารุณโหดร้าย ตามมาตรา 289 (5) เป็นการฆ่าโดยวิธีโหดร้ายกว่าปกติ ท าให้ผู้

ถูกฆ่าได้รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน จนถึงแก่ความตายด้วยความยากล าบาก เป็นต้น  เหตุ

ฉกรรจ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม เช่น เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเพ่ือตระเตรียม

การ เพ่ือความสะดวกในการที่จะกระท าความผิดอย่างอื่น เพ่ือปกปิดความผิดของตน เพ่ือจะเอา

หรือเอาไว้ซ่ึงประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท าความผิดอย่างอื่น หรือเพ่ือหลีกเหล่ียงให้พ้น

อาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระท าไว้ ตามมาตา 289 (6)(7) เป็นต้น (คณิต ณ นคร : 2553 

,100)  

2. แนวความคิดที่ 2 อาจารย์เสริม วินิจฉัยกุล ได้แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกไว้เป็น 4 ประเภท 

คือ 

1) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยลักษณะของผู้กระท า 

2) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยเจตนาของผู้กระท า 

3) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยวิธกีระท า 

4) เหตุฉกรรจ์ที่เกี่ยวด้วยมูลเหตุจูงใจ (เสริม วินิจฉัยกุล : 2482,100) 

จึงอาจสรุปได้ว่า “เหตุฉกรรจ์” หมายถึง พฤติการณ์หรือข้อเทจ็จริงประกอบ การ

กระท าความผิดอันเป็นมูลเหตุท าให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 

เช่น การกระท า ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า เจตนา มูลเหตุจูงใจ เป็นต้น การที่กฎหมายก าหนดให้เหตุ

ต่างๆ เช่นนี้ เป็นเหตุฉกรรจ์กเ็พ่ือแก้แค้นทดแทน และเพ่ือเป็นการขู่และยับย้ังอาชญากรรม   
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3 การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดเกี่ยวกบัเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

3.1 ประเทศองักฤษ 

ผู้กระท าจะมีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายของประเทศอังกฤษน้ัน 

ผู้กระท าจะต้องกระท าโดยเจตนาสอดใส่อวัยวะเพศของเขา (อวัยวะเพศชาย) เข้าไปในอวัยวะเพศ

หญิง ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น โดยผู้ถูกกระท าไม่ยินยอม และไม่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า

ผู้ถูกกระท ายินยอม (The Sex Offence Act 2003 : Sec. 1) ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าผู้กระท าความผิด

ฐานน้ีต้องเป็นชายเท่าน้ัน ส่วนผู้ถูกกระท าอาจเป็นหญิงหรือชายกไ็ด้ หรือคู่สมรสกไ็ด้ และแยก

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเดก็อายุต ่ากว่าสิบสามปี เป็นความผิดอีกฐานหน่ึง (The Sex 

Offence Act 2003 :  Sec. 5) และได้ก าหนดความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศโดยการสอดใส่ คือ

การที่ผู้กระท าเจตนาสอดใส่ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือวัตถุอื่นใดเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง

หรือทวารหนักผู้อื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยผู้กระท าไม่ยินยอม (The Sex Offence Act 

2003 :Sec. 2) ไว้เทยีบเท่ากับการข่มขืนกระท าช าเรา นอกจากน้ีกฎหมายประเทศอังกฤษจะให้

ความคุ้มครองผู้พิการทางจิตเป็นพิเศษ เพ่ือคุ้มครองบุคคลผู้มีความอ่อนแอซ่ึงอาจ  ถูกผู้กระท า

อาศัยความอ่อนแอของผู้ถูกกระท าได้ เพราะเห็นว่าผู้ถูกกระท าไม่สามารถปฏิเสธได้เน่ืองจาก

ความเจบ็ป่วยทางจิต แต่ผู้กระท าจะต้องรู้หรือคาดหมายได้ว่าผู้ถูกกระท ามีความเจบ็ป่วยทางจิต 

ซ่ึงท าให้ผู้ถูกกระท าไม่สามารถปฏเิสธได้ เพราะมีความบกพร่องทางจิต ไม่สามารถรับรู้ หรือเข้าใจ

ความหมายของการมีเพศสมัพันธ์ ประเทศองักฤษได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการก าหนดบทลงโทษผู้

ที่กระท าความผิดอาญา ในเหตุฉกรรจ์ ฐานความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา และความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราเดก็อายุไม่เกินสิบสามปี โดยผู้กระท าความผิดทั้งสองฐานต้องรับโทษสูงสุดไม่

เกนิโทษประหารชีวิต  

ทั้งน้ี ผู้กระท าอาจต้องรับโทษหนักขึ้ น หากมีเหตุฉกรรจ์ เช่น การข่มขืนกระท าช าเรา

เหย่ือ คนเดิมซ า้หลายคร้ัง หรือการข่มขืนกระท าช าเราเหย่ือหลายคน การข่มขืนกระท าช าเราโดยมี

การหน่วงเหน่ียวกักขัง โดยผู้ต้องหารู้ว่าตนเองอาจแพร่โรคติดต่อได้ โดยการรุมโทรม โดยการ

ล่อลวง หรือโดยการท าร้ายร่างกาย และมีเหตุเพ่ิมโทษได้หากผู้ต้องหาหล่ังน ้าอสุจิ มีการขมขู่ 

คุกคาม มีการมอมยา หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ มีการข่มขู่ไม่ให้แจ้งความ มีการหน่วงเหน่ียว

หรือกกัขัง ผู้ต้องหารู้ ว่าตนเองเป็นพาหะในการแพร่โรคติดต่อ หรือผู้เสยีหายเกดิการตั้งครรภ์หรือ

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์ 

3.2 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ ผู้ที่

ข่มขืนใจผู้อื่นให้มีการกระท าช าเรานอกสมรสกับบุคคลน้ันเองหรือกับบุคคลที่สาม โดยใช้ก าลัง

บังคับ ข่มขู่ว่าจะท าให้เกิดอันตรายอันใกล้จะถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรืออาศัยโอกาสที่ผู้เสียหาย
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ไม่มีทางสู้และอยู่ในภาวะจ ายอมของผู้กระท า และจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากมีเหตุฉกรรจ์ ได้แก่ 

เป็นการกระท าโดยผู้กระท าได้ล่วงประเวณีผู้เสียหายอย่างเสร็จสมบูรณ์ หรือเป็นการร่วมกัน

กระท าความผิดในลักษณะโทรมหญิง โดยมีผู้กระท าผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป และผู้กระท าจะต้องรับ

โทษหนักขึ้ นอีก หากกระท าโดยมีอาวุธ หรือเคร่ืองมือที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือมีเคร่ืองมือหรือ

ปัจจัยเพ่ือป้องกันหรือเอาชนะการขัดขืนของอีกบุคคลหน่ึงผ่านการใช้ก าลังหรือการข่มขู่ว่าจะใช้

ก าลัง หรือการกระท าเป็นเหตุให้ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายสาหัส และผู้กระท าจะต้องรับโทษหนัก

ขึ้ นอีก ถ้าผู้กระท าความผิดได้ใช้อาวุธหรือเคร่ืองมือที่เป็นอันตรายระหว่างก่อเหตุ หรือกระท า

ทารุณทางร่างกายผู้เสียหายอย่างรุนแรงจากการกระท าน้ัน หรือท าให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายถึง

แก่ชีวิตจากการกระท าน้ัน (German Criminal Code : Sec. 177) 

นอกจากน้ียังก าหนดความผิดส าหรับผู้กระท าการล่วงละเมิดบุคคลอีกบุคคลหน่ึงที่ไม่

สามารถขัดขืนได้ เน่ืองจากความป่วย หรือพิการทางจิตใจหรือ รวมถึงการติดยาเสพติด หรือ

ความผิดปกติด้านสติสมัปชัญญะ หรือพิการทางร่างกาย โดยการอาศัยประโยชน์จากความอ่อนแอ

ของผู้เสยีหาย เพ่ือกระท าการทางเพศต่อบุคคลน้ัน หรือยินยอมให้ตนเองถูกกระท าโดยบุคคลน้ัน 

หรือโน้มน้าวบุคคลน้ันให้กระท าทางเพศต่อบุคคลที่สาม หรือยินยอมให้บุคคลน้ันถูกกระท าโดย

บุคคลที่สาม และยังก าหนดว่า แม้เป็นการพยายามกระท าความผิดกต้็องได้รับโทษเช่นเดียวกัน 

และหากเป็นการกระท าร่วมกนัโดยบุคคลมากกว่าหน่ึงคน หรือการกระท าของผู้กระท าความผิดท า

ให้ผู้เสียหายอยู่ในความเสี่ยงต่อความเสียหายทางร่างกายอย่างรุนแรงหรือการสูญเสียส าคัญทาง

ร่างกาย หรือการพัฒนาทางอารมณ์ ผู้กระท าจะต้อง  ถูกระวางโทษไม่น้อยกว่า 2 ปี (German 

Criminal Code: Sec.179) อีกทั้งยังได้ก าหนดความผิดการกระท าช าเราผู้สืบสันดานซ่ึงมี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือผู้ซ่ึงกระท าช าเราบุพการีตามความเป็นจริง หรือกรณีการล่วง

ละเมิดทางเพศต่อผู้ซ่ึงอยู่ใต้การปกครอง การดูแล หรือให้การศึกษา ที่มีอายุไม่เกินสิบหกปี หรือ

สบิแปดปี หรือการกระท าต่อผู้ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่อผู้กระท าในหน้าที่การงาน การจ้าง

งาน (German Criminal Code: Sec.174)  เป็นต้น 

3.3 ประเทศฝรัง่เศส 

ส าหรับประเทศฝร่ังเศส จะเห็นได้ว่าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราจะต้องมีการ

ล่วงล า้ทางเพศ กล่าวคือ การล่วงล า้ทางเพศจะต้องมีการสอดใส่ (Penal Code: Article 222-23) 

อาจเป็นการร่วมประเวณีโดยวิธธีรรมชาติ ได้แก่ การใช้อวัยวะเพศชายสอดใส่ หรือล่วงล า้เข้าไปใน

ช่องคลอดของหญิง หรือเป็นการร่วมประเวณีโดยวิธผีิดธรรมชาติ ได้แก่ การใช้สิ่งอื่นใดล่วงล า้เข้า

ไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้เสยีหาย 

ทั้งน้ี ได้ก าหนดเหตุที่ท  าให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักข้ึน หากการข่มขืนกระท าช าเราน้ัน       

เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าพิการหรือทุพพลภาพถาวร หรือกระท าต่อผู้เยาว์ที่มีอายุต ่ากว่าสิบห้าปี 

หรือกระท าต่อบุคคลที่มีความอ่อนแอเน่ืองจากอายุ ความเจบ็ป่วย ความทุพพลภาพ ความพิการ

ทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการต้ังครรภ์ เป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ต่อผู้กระท าความผิด หรือ
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กระท าต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีตามความเป็นจริง หรือเป็นการกระท าต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีโดยการรับ

เป็นบุตรบุญธรรม หรือ โดยบุคคลใดๆ กต็าม ซ่ึงมีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท า หรือกระท าต่อบุคคล

ใดๆ โดยใช้อ านาจในต าแหน่งโดยไม่ชอบ หรือกระท าโดยบุคคลสองคนหรือมากกว่า ไม่ว่าจะโดย

การเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือกระท าโดยใช้อาวุธ หรือขู่เขญ็โดยใช้อาวุธ หรือกระท าโดยการ

โฆษณาหรือประกาศข้อความซ่ึงไม่เจาะจงตัวผู้รับสารเพ่ือชักน าให้เหย่ือได้ติดต่อกับผู้กระท า หรือ

กระท าอนัเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศของเหย่ือ (Penal Code : Article 222-24) 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม และครอบคลุมของเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และความผิดฐานกระท าช าเราเดก็ตามมาตรา 277 ของ

ประเทศไทยแล้วน้ัน ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

4.1 แกไ้ขเพิม่เติมเหตุฉกรรจ์ที่ก าหนดไวแ้ลว้แต่ยงัมีความไม่เหมาะสม คือการ

กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา 276 และการกระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ

ปืน หรือวัตถุระเบิด หรือใช้อาวุธ ตามมาตรา 277 โดยแก้ไขเป็น “การกระท าโดยมี หรือใช้อาวุธ 

หรือวัตถุระเบิด” เพ่ือขยายขอบเขตความรับผิดของผู้กระท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหากได้กระท า

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยมีหรือใช้อาวุธ ซ่ึงไม่ได้จ ากัดเฉพาะการมีหรือใช้อาวุธปืน

เทา่นั้น โดยให้รวมถึงอาวุธอื่นๆ ที่สามารถใช้ท าอนัตรายผู้ถูกกระท าได้  

4.2 ก าหนดเหตุฉกรรจเ์พิม่เติมในความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา ดังน้ี 

4.2.1 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าต่อบุพการี

เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 ทั้งน้ีไม่ต้องค านึงถึงความชอบ      

ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากบุพการีเป็นบุคคลที่ให้ก าเนิด อุปการะเล้ียงดูผู้กระท า ความกตัญญู การรู้

บุญคุณคน หรือรู้อุปการคุณที่ผู้อื่นท าให้ตน เป็นคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ บุพการีจึงควร

ค่าแก่ความเคารพ  

4.2.2 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าต่อบุคคลซ่ึงมี

สภาพความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม

มาตรา 276  กรณีกระท าต่อผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ซ่ึง

เป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ หรือควรจะรับรู้ต่อผู้กระท าความผิด เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมีความ

บกพร่อง ทางร่างกาย หรือจิตใจ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การข่มขืนกระท าช า เราบุคคล

เหล่านี้  ยังเป็นการซ า้เติมความเลวร้ายให้ผู้ถูกกระท ามากย่ิงข้ึน การที่ผู้กระท าลงมือกระท าผิดโดย

อาศัยสภาพความอ่อนแอของผู้กระท า แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความช่ัวร้าย ไม่มีความเมตตา

ปราณี ทั้งน้ี สภาพความอ่อนแอจะต้องเป็นที่ปรากฏหรือเป็นที่รับรู้ หรือควรจะรับรู้ต่อผู้กระท า

ความผิด 
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4.2.3 ก าหนดให้การกระความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่มีพฤติการณ์หรือลักษณะ         

การกระท าที่มีการทารุณ หรือทรมานโหดร้ายร่วมด้วย เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติการณ์ที่

ร้ายแรงแสดง  ให้เหน็ถึงความช่ัวร้ายของผู้กระท า ทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับ

ผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก  

4.2.4 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราในสถานที่สาธารณะ หรือ

สถานที่ที่ไม่สมควร ได้แก่ กรณีกระท าในสถานที่บูชาสาธารณ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือ 

ในยวดยานสาธารณะ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และ

มาตรา 277 เน่ืองจากสถานที่เหล่าน้ีล้วนเป็นสถานที่สาธารณะ ประชาชนพลุกพล่าน เป็นสถานที่

ที่ควรมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ การก่ออาชญากรรมทางเพศในสถานที่

เหล่านี้ ย่อมเป็นการไม่สมควร ทั้งเป็นการกระท าที่อุกอาจ  

4.2.5 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าโดยรู้ว่าตน

เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ซ่ึงสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เป็นเหตุฉกรรจ์ใน

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากผู้กระท าซ่ึงรู้อยู่แล้วว่า

ตนเป็นโรคร้ายแรงที่อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต และสามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ทางเพศสัมพันธ์ แต่

ยังลงมือก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่น แสดงให้เหน็ว่าผู้กระท ามีเจตนาจะให้ผู้ถูกกระท าได้รับ

เช้ือโรคเช่นตน หรือเพ่ือสนองความใคร่ของตนโดยไม่ค านึงว่าผู้ถูกกระท าจะได้รับเช้ือโรค ล้วน

ส่งผลเลวร้ายให้แก่ผู้ถูกกระท าเป็นอย่างมาก  

4.2.6 ก าหนดให้การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงได้กระท าโดย

ผู้ถูกกระท าได้มาพบผู้กระท าเพราะเหตุแห่งการโฆษณา ประกาศหรือกระท าด้วยประการใดให้

แพร่หลายซ่ึงข้อความแก่บุคคลทั่วไปทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันการใช้

อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่ อสารกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ า วันของประชาชน ท าให้การ

ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อความต่างๆ ท าได้รวดเร็ว และง่ายขึ้ น จึงเป็นช่องทางให้อาชญากรอาศัย

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่าน้ี โดยจะใช้การประกาศ หรือโฆษณาข้อความหลอกล่อ หรือชักจูง

เหย่ือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น พฤติการณ์ที่ล่อลวงเดก็ เยาวชนมาเพ่ือจะกระท า

อนาจาร หรือข่มขืนกระท าช าเราเป็นพฤติการณ์ที่มีลักษณะเป็นภัยต่อสงัคม  
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย 

(Legal Measures Concerning on The Micro Enterprises’Promotion) 

                                  

นฐัพล สุขบรรจง
1
    

รองศาสตราจารย ์ดร. ภูมิ โชคเหมาะ
2
 

 

1. บทน า
 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ันประเทศไทยได้พยายามส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “เอสเอม็อี : (SMES)”เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMES  มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาสนิค้า/บริการ/กระบวนการผลิต มีความเข้มแขง็และมีความคิดในเชิง

สร้างสรรค์และนวัตกรรม เมื่อธุรกิจดังกล่าวเข้มแขง็ กจ็ะสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ  

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า/บริการ สร้างทักษะฝีมือ สร้างเงินตราเข้าประเทศและสามารถสร้าง

ความย่ังยืนให้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทางที่

ดีขึ้น เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันมีบทบาทส าคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็น

จ านวนมากและสร้างมูลค่าการส่งออกป็นจ านวนมาก แต่กยั็งมีกลุ่ม SMES  ที่ไม่ได้จดทะเบียน

การค้าหรือทะเบียนพาณิชย์เป็นจ านวนมากที่ไม่เข้าข่ายความเป็น SMES   ตามที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง  เน่ืองจากวิสาหกิจใดกต็ามที่จะเป็น  SMES  ได้จะต้องมีหลักฐานแสดงการจ้างงาน

และ/หรือหลักฐานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ซ่ึงในทางปฎิบัติธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมักขาด

หลักฐานดังกล่าว เพราะกลุ่ม SMES เหล่าน้ียังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงไม่ด าเนินการจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัท เพราะกลัวว่าหากจดทะเบียนไปจะท าให้ต้องเสียภาษี  จึงท า

ให้ธุรกจิเหล่านั้นมักไม่ค่อยมาขอความช่วยเหลือหรือรับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ 

แต่เมื่ อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม 

พ.ศ.2543 แล้วจะเหน็ว่ามีเพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าน้ัน ไทยยังไม่ได้แยกย่อย

ไปถึงวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise : ME) ทั้งน้ีวิสาหกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็น

วิสาหกิจรายย่อย ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

วิสาหกจิรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินลงทุนต ่า ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีและการ

จัดการขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงจากการประชุมหารือร่วมกันจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้ให้ความหมายของวิสาหกิจรายย่อย  (Micro 

Enterprise : ME) คือ วิสาหกจิรายย่อยที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 5 คน และไม่ได้มีการจดทะเบียน

พาณิชย์ ซ่ึงท าให้วิสาหกิจรายย่อย ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและจากแหล่ง

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์                                                  

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์                                                                  
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เงินทุนต่างๆ อย่างเหมาะสม เน่ืองจากวิสาหกิจรายย่อยไม่เข้าข่ายความเป็น SMES ตามที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง  ดังน้ัน เพ่ือให้วิสาหกิจรายย่อยของไทยด ารงอยู่ต่อไปได้จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กับวิสาหกิจรายย่อยให้มีภูมิ คุ้มกันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการให้

ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและให้เกิดความต่อเน่ือง โดยการ

ที่ภาครัฐต้องหาหนทางให้วิสาหกิจรายย่อยเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับการ

ช่วยเหลือด้านต่างๆจากภาครัฐได้โดยง่ายกว่าที่เป็นอยู่  เพ่ือให้วิสาหกิจรายย่อยน้ีสามารถพัฒนา

ต่อไปได้อย่างย่ังยืนและช่วยให้เศรษฐกจิของประเทศเป็นไปในทางที่ดีข้ึนต่อไป 

 

2. ความหมาย/แนวคิดและวิวฒันาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย 

1) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อยของต่างประเทศ 

ประเทศต่างๆทั่วโลกน้ัน มีแนวคิดเกี่ยวกับค านิยามและการแบ่งประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยที่แตกต่างกัน โดยจะเน้นแนวคิดเกี่ยวกับค า

นิยามในเชิงสถิติเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจราย

ย่อย ในปัจจุบันเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญทั้งในระดับรัฐและองค์การระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากค านิยามของ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งในรายสาขาและครอบคลุมทุกขนาดขององค์กร อันเป็นสิ่ง

ส าคัญในการวัดความแขง็แกร่งของระบบเศรษฐกิจ มหภาค และวัดผลความส าเรจ็ในการด าเนิน

นโยบายด้าน SMEs ของประเทศ อีกทั้งความจ าเป็นในการ เปรียบเทียบข้อมูลสถิติของ SMEs 

ระหว่างประเทศเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างประเทศ อย่างไรกต็ามด้วยปัญหา

อุปสรรคด้านความแตกต่างของการก าหนดนิยามเกี่ยวกับขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย  ความหลากหลายของการก าหนดประเภทอุตสาหกรรม ท าให้เกิด

ปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม SMEs และปัญหาในการน าข้อมูลด้านสถิติไปใช้

งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศประสบกับปัญหา อีกทั้งข้อจ ากัด

ของศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ SMEs เอง ซ่ึงท าให้การจัดเกบ็และรายงาน

ข้อมูลถือเป็นภาระหน่ึงในด้านการบริหารจัดการขององค์กร (Administrative Burden) ท าให้

ข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs อาจไม่ชัดเจนและขาดความครอบคลุมเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาดังกล่าว 

จึงท าให้องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานภายในประเทศหลายแห่งที่เลง็เหน็ความส าคัญ

เกี่ยวกับค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย และการพัฒนา

ระบบการรายงานด้านสถิติข้อมูลให้มีความสอดคล้องเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันเพ่ือความ
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สะดวกในการเปรียบเทียบ ติดตามวัดผล โดยมีการเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลสถิติ

ของ SMEs มีความครอบคลุม และสามารถวัดผลส าเรจ็ของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

ดังที่ ได้กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญต่างๆเล็งเห็น

ความส าคัญของการก าหนดค านิยามของ SMEs และการพัฒนาระบบการเกบ็สถิติข้อมูลของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสอดคล้องสามารถเปรียบเทียบกันได้

ระหว่างประเทศ  มีการด าเนินความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  (SMEs)ในประเดน็ต่างๆ 

ร่วมกันทั้งภายใน  และระหว่างประเทศเพ่ือให้ข้อมูลสถิติของ SMEs สามารถน าไปวิเคราะห์

ผลส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ  หรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย

สามารถกระท าได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  อันสามารถน าไปสู่การพัฒนานโยบายทาง

เศรษฐกจิ  และสงัคมทเีกี่ยวข้องได้อย่างมีประสทิธิภาพเพ่ิมย่ิงข้ึน  

อย่างไรกต็ามการก าหนดหลักเกณฑ์ค านิยามและวิธีการก าหนดประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่ามีความแตกต่างกันมากในระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในประเดน็ด้านนิยามของ SMEs เน่ืองจาก  นิยามของ SMEs ในแต่ละประเทศมักสะท้อน

ถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ดังน้ันจึงพบว่า

ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดนิยามของ SMEs  และระดับเกณฑ์ต ่าสุด  และระดับเกณฑ์

สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในการเปรียบเทยีบข้อมูล

สถิติที่เกี่ยวข้องกบั  ในระดับระหว่างประเทศ 

ประเดน็ส าคัญอีกประการหน่ึงคือความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงเป็นนิยามทางด้านกฎหมาย (Legal 

Definition) และนิยามทางด้านสถิติ (Statistical Definition) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในขณะที่บางประเทศซ่ึงไม่มีความแตกต่าง ระหว่างนิยามทางด้านกฎหมาย และ

นิยามทางด้านสถิติ แต่พบว่าหลายประเทศยังมีความแตกต่างระหว่าง นิยามทั้งสองประเภท 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศซ่ึงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ส่วนใหญ่ นอกจากน้ันบาง

ประเทศยังไม่มีการก าหนดนิยามด้านกฎหมาย (Legal Definition) ซ่ึงลักษณะดังที่กล่าวมาท าให้

เกดิปัญหาในการเปรียบเทยีบระหว่างประเทศได้ 

ส าหรับในสหภาพยุโรปการก าหนดหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ใช้เกณฑ์ทั้งสิ้ น 4 ประการ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนิยามของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Commission Recommendation concerning 

the definition of micro,small and medium-sized enterprises – EU recommendation number 

2003/361/EC) ได้แก่ จ านวนพนักงาน (number of employees) ผลประกอบการหรือยอดขาย

ต่อปี (Annual Turn Over) และมูลค่างบดุลต่อปี (Annual Balance Sheet) โดยเกณฑ์ทั้งหมดที่

กล่าวมาต้องใช้ร่วมกนักบัเกณฑค์วามเป็นอสิระในการบริการจัดการ (Autonomous)  
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นอกจากปัญหาด้านการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดซ่ึงมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศแล้ว 

ระดับเกณฑ์ต ่าสุด และระดับเกณฑ์สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ที่แต่ละ

ประเทศใช้ในการก าหนดความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังมีความ

แตกต่างกันระหว่างประเทศอีกด้วย จากการศึกษาของ Ayyagari, Beck และ Asli Demirguc-

Kunt
 
 โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบเกณฑ์ด้านจ านวนพนักงาน (Number of Employees) ภายใน

องค์กร พบว่าประเทศต่างๆ มีการก าหนดนิยามของการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) โดยใช้จ านวนพนักงานซ่ึงมีการจ้างงานภายในองค์กรที่มีความแตกต่างกันมาก ซ่ึงพบว่า

มีเกณฑส์งูสดุตั้งแต่ 100 รายไปจนถึง 500  

จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้ น โดยค านึงถึง

สภาพความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการเชิงนโยบาย และ

การเมืองซ่ึงอาจท าให้ความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามของ SMEs ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก

ไม่สามารถด าเนินการได้ในเชิงปฏบัิติ แต่ความพยายาม ในการสร้างเกณฑ์ และก าหนดนิยามให้

สอดคล้องกันมากย่ิงขึ้นจะสามารถเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทยีบสถานการณ์ของ SMEs และ

การวัดผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อ SMEs สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากยิ่งขึ้น 

2) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อยของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543  ได้ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาขนาดของ SMEs จากจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแล้ว จะเป็นวิสาหกิจขนาดใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวงก าหนด

จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ไว้

คือ 

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึง วิสาหกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในกิจการ

ไม่เกนิ 200 ล้านบาท หรือมีการจ้างงานไม่เกนิ 200 คน 

ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  

“ SMEs ”  ย่อมาจากค าว่า “ Small and Midium Enterprises ” ในภาษาอังกฤษ 

และเรียกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่า “ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ”  

สาเหตุที่ใช้ค าว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะ SMEs น้ันครอบคลุม

กิจการทั้งภาคผลิต ภาคธุรกิจการค้า และธุรกิจบริการ ค าว่า “ วิสาหกิจ ” จึงเป็นค ากลางที่แทน
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ความหมายโดยรวมของกจิการทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว ซ่ึงสามารถขยายความและแสดงตัวอย่างเพ่ือให้

เกดิความเข้าใจมากขึ้น ดังน้ี 

1) กิจการผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาจรวมถึง การ

ผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะกจิการแปรรูปการเกษตร 

2) กิจการบริการ เป็นกิจการที่สนับสนุนธุรกรรมการผลิต การค้า และการอ านวย

ความสะดวกต่อการผลิต การค้า และการบริโภค เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การซ่อมบ ารุง 

การเกบ็รักษา การขนส่ง บริการเสริมสวย เป็นต้น 

3) กจิการการค้า ประกอบด้วย การค้าส่งและค้าปลีก ซ่ึงรวมถึงการน าเข้าและส่งออก 

อน่ึง ตัวช้ีวัดทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วน้ี เป็นตัวช้ีวัดที่เปิดโอกาสให้กิจการที่ก  าลัง

ก่อตั้งหรือจัดตั้งใหม่ๆ ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกิจการในรูปนิติบุคคลและมีการช าระค่าหุ้นจ านวน

หน่ึงแล้ว แต่ยังไม่มีการลงทุนหรือยังไม่มีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเป็นของกิจการ และยังไม่มีการ

จ้างแรงงาน ให้ได้มีอกาสเป็นเจ้าของกิจการ SMEs ตามนิยาม และสามารถย่ืนขอรับการส่งเสริม

สนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ 

ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกจิการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่า

สินทรัพย์ถาวร เข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของ

วิสาหกจิขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนกาน

จ้างงาน หรือมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑพิ์จารณา 

 

3.  มาตการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง

วิสาหกิจรายย่อย 

1) มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง

วิสาหกจิรายย่อยของต่างประเทศ 

จากการศึกษา พบว่า แนวทางที่ประเทศต่างๆ ได้ด าเนินการต่อวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย ที่ส าคัญมีดังน้ี 

1. ประเทศญ่ีปุ่น น้ันมี พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้ืนฐานของ

ญ่ีปุ่น ค.ศ. 1999 (Small and Midium-sized Enterprise Basic Act 1999) เป็นกฎหมายหลัก 

ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยการ

สร้างหลักการ พ้ืนฐาน นโยบายพ้ืนฐาน และพ้ืนฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริม SMEs 

และเพ่ือรัฐและหน่วยงาน ของภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Public Entities) น าไปใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีนโยบายต่างๆ เช่น 

การพัฒนาและการเจริญเติบโตของความเป็นอิสระของ SMEs ในวงกว้างเพ่ือความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมีชีวิตชีวา (Greater Economic Vitality) การส่งเสริม SMEs ให้มีการแข่งขัน

กนัในตลาด สนับสนุนความพยายามให้มีการช่วยตัวเองส าหรับนวัตกรรมธุรกิจและยืนขึ้นโดยเรว็ 
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(Start-up) ส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) สนับสนุน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ การ

จัดการทรัพยากรที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Management Resources) การส่งเสริมให้ยืนขึ้ น

โดยเรว็ (การบริการข้อมูล การฝึกอบรม โครงการจัดหาอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน) มีการ

วิจัยและพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิมเงินทุนให้สูงขึ้ น ผ่านกลไกของหุ้น

และพันธบัตร (Fund Raisingthrough Stocks,Bonds) การเสริมสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการให้

เข้มแขง็ (Strengthening of Management Base) การยกระดับทรัพยากรการบริหารจัดการให้

สงูขึ้น (Enhancement of Management Resources) เหล่านี้  เป็นต้น 

2. สาธารณรัฐอินเดีย นโยบายส่งเสริม SMEs ในอินเดีย เป็นแรงจูงใจในการเพ่ิม

ปริมาณการผลิตของหน่วยผลิตขนาดเล็ก (Small-scale Enterprises) ทั้งมีการลดภาษี

สรรพสามิต และการเพ่ิมส ารอง (Reservation) ของสินค้าให้เป็นรูปแบบ License กับรัฐบาล แต่

ปัญหาที่ตามมาคือ สนิค้าที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง

ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากน้ีแล้วผู้ผลิตขนาดเล็กต้องจัดการกับปัญหา 

licensing policy ต้นทุนด้านแรงงานเพ่ิมสงูข้ึนและที่ส าคัญมีการเพ่ิมภาษีสรรพสามิต เม่ือผู้ผลิตมี

ขนาดใหญ่ข้ึน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการยากที่ผู้ผลิตขนาดเล็กจะประสบความส าเร็จเป็น

ผู้ผลิตขนาดใหญ่ ฉะน้ันเพ่ือเป็นการช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถด ารงต่อไปได้อย่าง

ย่ังยืน รัฐจึงได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่วิสาหกิจรายย่อย โดยมีกฎหมายหลัก

คือ The Micro,Small and Midium Enterprises Development Act,2006  

กฎหมายน้ีเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองวิสาหกจิรายย่อย ขนาดเลก็และขนาดกลาง  

โดยในกฎหมายได้มีการระบุถึงวิธีการต่างที่เกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือและรายละเอียดไว้ใน

ด้านต่างๆไว้ดังต่อไปน้ี รัฐบาลจะมีมาตรการส าหรับโปรโมช่ันและการพัฒนาในการท าให้วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย สามารถยกระดับในการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่

ได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อยจะได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ คือ การพัฒนาทักษะฝีมือของ

แรงงาน การช่วยเหลือจัดการวิธีบริหารงาน การช่วยยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนการต่างๆ ให้

การสนับสนุนด้านการตลาด อ านวยความสะดวกในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนเพ่ือน ามากู้ยืมได้สะดวกย่ิงขึ้ น มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม วิสาหกจิรายย่อย มีการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล วิธีการบริหารกองทุน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียังมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม วิสาหกจิรายย่อย หรือที่เรียกว่ากระทรวง MSMEs ที่ได้ต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 2006 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี การตลาด เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 

โครงการส่งเสริมการจ้างงาน มีนโยบายในการอุดหนุนด้านภาษี เช่น ยกเว้นการเกบ็ภาษีเงินได้ 

รวมทั้งมีโครงการต่างๆที่คอยช่วยเหลืออีกมากมาย เช่น โครงการเครดิตการันตี 

(Credit Guarantee Scheme) โดย The Credit Guarantee Fund Trust ท าหน้าที่เป็นผู้การันตีเงินกู้

ให้กับสถาบันการเงินโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตแห่งชาติ อีกทั้งมี
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แผนการส่งเสริมการส่งออกให้กับ MSMEs โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกให้แก่สินค้า

ที่มาจาก MSMEs โดยรัฐจะเน้นเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการส่งออก เช่น เร่ืองการ

สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางทะเล การ

พัฒนาทางรถไฟ ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีก่อนและหลัง

การเกบ็เกี่ยวเป็นต้น   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกฎหมายหลักคือ RA 9501: Magna Carta for 

Micro,Small and Medium Enterprises of 2008 ซ่ึงมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลือ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกจิรายย่อย ดังน้ี 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4-8 ปี หลังจากน้ันจัดเกบ็ภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ 

- ยกเว้นภาษีน าเข้าในสนิค้าทุน ช้ินส่วนอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ 

- ยกเว้นภาษีเงินได้ของประเทศและของท้องถิ่น 

- ได้รับคืนภาษีหากซ้ือสิ้นค้าทุนภายในประเทศ 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ทา่เทยีบเรือ ภาษีส่งออก ภาษีน าเข้าและค่าธรรมเนียม 

- ค่าลดหย่อนทางภาษีส าหรับรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน 

- ค่าลดหย่อนส าหรับงานที่เกี่ยวกบัสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน 

4. สหพันธรัฐมาเลเซีย มีกฎหมายหลักคือ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และมาตรการ

ทางภาษีเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ด้วยการไม่ต้องส่งงบประมาณการเพ่ือช าระภาษี

ล่วงหน้าส าหรับสองปีแรก โดยให้ช าระตอนสิ้ นปีได้เลย และก าหนดอัตราอากร แสตมป์ไว้เป็น

พิเศษส าหรับเงินกู้ยืมของ SMEs และก าหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทที่จัดต้ังข้ึน 

ตามกฎหมายมาเลเซียที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านริงกิต ดังน้ี รายได้ 5 แสนริงกิ

ตแรกจัดเกบ็ใน อตัราร้อยละ 20 รายได้ส่วนที่เกนิ 5 แสนริงกติ จัดเกบ็ในอตัราร้อยละ 25 

2)  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ประเทศไทย 

โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ น้ันเป็น

กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แต่ยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การ

จัดการ การตลาด และการเงิน ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับ

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการลงทุน การบริการ และการค้า จึงท าให้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบภาวะที่ ต้องแข่งขันกับกิจการค้าท านองเดียวกันมาก

ย่ิงขึ้น ทั้งระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศทดังน้ันเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแขง็ มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงสมควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน 

รวมทั้งมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ซ่ึงกฎหมายหลักที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี  

มีส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คอยท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ในด้านต่างๆ เช่น ด าเนินการในการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน อุดหนุน ร่วมทุน ร่วมกิจการในเร่ืองที่

เกี่ยวกับการ ส่งเสริม SMEs ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ก าหนด  ช่วยเหลือ 

อุดหนุน ร่วมทุนในกิจการ SMEs หรือกลุ่ม SMEs เพ่ือการก่อตั้ง การขยาย กิจการ การวิจัยและ

พัฒนา และการส่งเสริมประสิทธิภาพโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม   

SMEs และคณะกรรมการส่งเสริม SMEs เหน็ชอบ การพัฒนาจัดตั้งตลาดทุนส าหรับ SMEs การ

พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร การส่งเสริมด้านการตลาด การส่งเสริมด้านการวิจัยและการ

พัฒนาเทคโนโลยี การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เร่ืองอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการก่อตั้ง การ

ขยายกจิการ SMEs ให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ เป็นต้น 

 

4. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย 

จากสถิติข้อมูลของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แล้วจะเหน็ได้

ว่า วิสาหกิจรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่มีจ านวนมากสุดในประเทศไทย โดยมีจ านวนประมาณร้อยละ 

96 ของจ านวน วิสาหกจิทั้งประเทศ แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 กลับแบ่งวิสาหกิจออกเป็น 2 ประเภทคือ วิสาหกิจขนาดกลางและ

วิสาหกิจขนาดย่อม ซ่ึงในกฎกระทรวงฯได้ แบ่งประเภทวิสาหกิจจากจ านวนการจ้างงานและ

สินทรัพย์ถาวร โดยวิสาหกิจขนาดย่อมน้ัน ถ้าเป็นภาคการผลิต หรือการให้บริการ จะมีการจ้าง

งานไม่เกิน 50 คน ถ้าเป็นการค้าส่งจะไม่เกิน 25 คน และค้าปลีกจะไม่เกิน 15 คน แต่ไม่ได้

ก าหนดจ านวนการจ้างงานข้ันต ่าไว้ ในขณะที่วิสาหกิจรายย่อยตามความหมายของส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทไีด้ประชุมหารือกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายคือ วิสาหกิจ

ที่มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน จึงท าให้เหน็ได้ว่าวิสาหกิจรายย่อยยังมีระยะห่างกับวิสาหกิจขนาด

ย่อมอยู่พอสมควร ฉะน้ันการที่กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้แบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีก

ประเภทหน่ึง ย่อมท าให้วิสาหกจิรายย่อยไม่สามารถ ประกอบกจิการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดย่อม

ได้ เน่ืองจากได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายในระดับเดียวกัน ทั้งที่ความเป็นจริง

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอยู่คนละระดับกนั  

ในขณะที่ต่างประเทศได้แบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหน่ึง เน่ืองจาก

วิสาหกิจรายย่อยเป็นวิสาหกิจที่มีจ านวนมากที่สุดในแต่ละประเทศเหล่าน้ัน ฉะน้ันเพ่ือที่รัฐจะได้

ให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจรายย่อยได้อย่างเต็ม ซ่ึงการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนแก่

วิสาหกจิแต่ละประเภทน้ันจะมีความแตกต่างกนัแล้วแต่ประเภทของวิสาหกจิ โดยวิสาหกิจรายย่อย

มักจะได้รับสทิธปิระโยชน์ในด้านต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะวิสาหกิจ
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รายย่อยเป็นกิจการขนาดเลก็ที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆเป็นอย่างมากจึงสมควรได้รับการ

ช่วยเหลือต่างๆ เช่น 

- สาธารณรัฐอนิเดีย มีการแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจรายย่อย 

(MSME)  ออกมาตามจ านวนการจ้างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 2-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม 

10-49 คน วิสาหกิจขนาดกลาง 50-249 คน
43
 ซ่ึงรัฐกจ็ะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่วิสาหกิจราย

ย่อย เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือของ แรงงาน ช่วยเหลือวิธีบริหารจัดการงาน ช่วยยกระดับ

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ สนับสนุนด้านการตลาด มีนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ท  าให้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนได้โยง่าย นโยบายสทิธพิิเศษต่างๆทเีป็นประโยชน์และท าให้เกิดการ พัฒนามากย่ิงขึ้น เป็น

ต้น 

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจราย

ย่อย   ออกมาตามจ านวนการจ้างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 1-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม 10-99 

คน วิสาหกจิขนาดกลาง 100-199 คน
44
 โดยรัฐจะให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 4-8 ปี หลังจากน้ันจัดเกบ็ภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ ยกเว้นภาษีน าเข้าในสินค้าทุน ช้ินส่วน

อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ได้รับคืนภาษีหากซ้ือสิ้นค้าทุนภายในประเทศ ค่าลดหย่อนทางภาษี

ส าหรับรายจ่ายค่าจ้างแรงงาน ค่าลดหย่อนส าหรับงานที่เกี่ยวกบัสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 

จากตัวอย่างของสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย แล้วจะ

เหน็ว่าประเทศเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับวิสาหกิจ รายย่อย เน่ืองจากเป็นวิสาหกิจจ านวนมากที่สุด

ของประเทศและก่อให้เกดิการจ้างงานเป็นจ านวนมาก หากรัฐสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน

ให้วิสาหกจิรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแขง็และยั่งยืนสามารถยืนหยัดแข่งขันกับวิสาหกิจอื่น

ได้ เศรษฐกิจของประเทศก็จะเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี  ประเทศเหล่าน้ีจึงให้ความ ส าคัญกับ

วิสาหกจิรายย่อยเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยน้ันวิสาหกิจรายย่อยกเ็ป็นวิสาหกิจที่มีจ านวน

มากที่สุดในประเทศ แต่วิสาหกิจรายย่อยของไทยน้ันกฎหมายกลับไม่ได้แบ่งออกมาอีกประเภท

หน่ึงและไม่ได้รับการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเพียงพอ เน่ืองจากวิสาหกิจรายย่อยของ

ไทยเกือบทั้งหมดไม่ได้จดทะเบียน พาณิชย์ ทะเบียนการค้า เน่ืองจากกลัวว่าจะต้องเสียภาษี จึงท า

ให้ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในด้านต่างๆได้ 

ฉะน้ันหากประเทศไทยต้องการให้วิสาหกิจรายย่อยมาเข้าสู่ระบบโดยจดทะเบียน

พาณิชย์ ผู้เขียนเหน็ว่าควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 โดยแบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหน่ึง และออก

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจรายย่อย และภาครัฐ

กอ็อกมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆแก่วิสาหกิจรายย่อย โดยให้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างเช่น ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล 

5-7 ปีส าหรับวิสาหกิจที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงให้สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน ดังเช่นประเทศต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น กจ็ะท าให้วิสาหกิจรายย่อย
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ของไทยเข้ามาสู่ระบบมากย่ิงขึ้ น รัฐกจ็ะสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ วิสาหกิจราย

ย่อยกจ็ะมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและเข้มแขง็จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

เศรษฐกจิของไทยกจ็ะดีขึ้นเป็นล าดับต่อไป 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยของไทยน้ัน ผู้เขียนเหน็ว่า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงก าหนด

จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

น้ันยังไม่ได้มีการแบ่งแยกวิสาหกจิรายย่อยออกมาอกีประเภทหน่ึง จึงท าให้มาตรการต่างๆที่รัฐได้

ด าเนินการออกมาน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาให้แก่วิสาหกจิรายย่อยได้ 

ด้วยข้อสรุปดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิสาหกจิรายย่อยดังน้ี 

(1) ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยเพ่ิมค าว่า รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยไปในมาตรา 4 จากเดิมที่ว่า “ 

วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ได้แก่วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” โดยเพ่ิมเป็น “ วิสาหกิจ

ขนาดกลางหรือขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ได้แก่วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่า

สนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมเติมให้วิสาหกิจรายย่อยน้ันแยกออกมาเป็นอีกประเภทหน่ึง เช่นเดียวกับประเทศตัวอย่างที่

ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้น ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาวิสาหกจิรายย่อยในประเทศไทยได้ 

(2) ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและ

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 เดิมน้ันข้อ 1 วิสาหกิจ

ขนาดย่อม ได้แก่ กจิการที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ และข้อ 2 วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการ

ที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ โดยออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ว่า “ 

วิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน ไม่เกิน 5 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

ไม่เกิน 20 ล้านบาท” ซ่ึงจะเป็นการช่วยแก้ปัญหากับวิสาหกิจรายย่อยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

และสามารถแบ่งแยกประเภทและลักษณะของวิสาหกิจรายย่อยให้ออกมาอย่างชัดเจน เพ่ือที่

ภาครัฐจะได้หามาตรการมาส่งเสริมวิสาหกจิรายย่อยให้ดีขึ้นเป็นล าดับต่อไป 

หากภาครัฐด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมกฎหมายได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น รัฐกค็วร

ออกมาตรการมาส่งเสริม ช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับ ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

อินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีที่

ดีกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท การ

ยกเว้นการเสยีภาษีนิติบุคคลในช่วงแรกๆ การให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
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โดยง่าย ให้ความช่วยเหลือในด้านกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบ้ียในอัตราพิเศษ เป็นต้น กจ็ะท าให้

วิสาหกิจรายย่อยของไทยที่มีจ านวนมากที่สุดของประเทศน้ัน เข้ามาด าเนินการจดทะเบียนให้

ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้ นเป็นล าดับ และจะท าให้วิสาหกิจรายย่อยน้ัน สามารถได้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเตม็ที่ ตรงตามเจตนารมย์ของรัฐ

ที่ต้องการจะส่งเสริม SMEs ให้เจริญเติบโตเข้มแขง็และก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความย่ังยืน ซ่ึงจะ

ท าให้เศรษฐกจิของประเทศดีขึ้นเป็นล าดับต่อไปด้วย 

 

บรรณานุกรม 

ภมูิ โชคเหมาะ และคณะ, โครงการวิจยัเรือ่ง การจดัท าร่างประกาศกระทรวงก าหนดกิจการอื่น

ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2543 (เสนอต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,พ.ศ. 

2558). 

สุวัจน์ ลิปตพัลลพ.บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs. 

วารสารธุรกจิ, 2 มีนาคม 2542. 

สวัุจน์ ลิปตพัลลพ. ทิศทางของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ. วารสาร

บริหารธุรกจิฉบับพิเศษ. มีนาคม 2542. 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2553) รายงานสถานการณวิ์สาหกิจราย

ย่อย (Micro Enterprise) ปี 2553 

ส านักข้อมูลและวิจัย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ ์

SMEs ปี 2557 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2557)  

สุมาลี วงษ์วิทติ และคณะ,รายงานการวิจัยเร่ือง โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ

องค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกจิตามมาตรา 40.พ.ศ. 2557 
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การเยียวยาผูเ้สียหายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการจ่ายเงินค่าปรบั          

กึง่หนึง่แก่ผูเ้สียหายในคดีลิขสิทธ์ิ  

  

เบญจพล  เอี่ยมประเสริฐ
1
  

  ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน
2  

  

บทคดัย่อ  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น

ความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เม่ือมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึน ในทางแพ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ได้

บัญญัติถึงการเยียวยาผู้เสยีหายไว้กว้างๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 แต่

มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้เสียหายไว้ จึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในเร่ืองละเมิดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย และในทางอาญา

เป็นเร่ืองการลงโทษผู้กระท าความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยวัตถุประสงค์การลงโทษทั้ง

ในทางแพ่งและทางอาญามีความแตกต่างกัน แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76 

ได้บัญญัติถึงการเยียวยาผู้เสยีหายในผลแห่งละเมิด โดยให้จ าเลยมีสทิธไิด้รับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงใน

คดีอาญา ซ่ึงเป็นการน าเอาความเสียหายในทางแพ่งมาใช้ปะปนกับการลงโทษผู้กระท าความผิด

ในทางอาญา ซ่ึงมีผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การที่ท  าให้ผู้เสียหายได้รับเงิน

ค่าปรับมากกว่าความเสียหายที่แท้จริง การส่งเสริมให้มุ่งคดีอาญามากกว่าการด าเนินคดีในทาง

แพ่ง และมีผลให้เกดิการแสวงหาผลประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าว เป็นต้น  

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจ่ายเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงแก่

ผู้เสยีหายในคดีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 กล่าวคือ ประการแรก 

ปัญหาการลงโทษปรับในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงโทษ และประการที่สอง

ปัญหาการเยียวยาผู้เสยีหาย โดยน าโทษปรับในทางอาญามาก าหนดเป็นค่าสินไหมทดแทนในการ

ก าหนดความเสยีหายทางแพ่งจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ซ่ึงเป็นการน าเอากฎหมายแพ่งและกฎหมาย

อาญามาใช้ปะปนกัน ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษในทางอาญาและการเยียวยาความเสียหาย

ในทางแพ่ง   

จากการศึกษาพบว่า คดีละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายได้บัญญัติบทลงโทษผู้กระท าความผิด

ไว้ค่อนข้างรุนแรงเม่ือเทียบกับกฎหมายลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น พระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย

การค้า พระราชบัญญัติสิทธิบัตร แต่มีเฉพาะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เท่าน้ันที่มีหลักการเยียวยา

ผู้เสียหาย ที่ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึง  โดยกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันล้วนมี

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความยากในการพิสูจน์ถึงความเสียหายเช่นเดียวกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กลับมีการเยียวยา

ผู้เสยีหายแตกต่างกนั  

กรณีดังกล่าวมีผลท าให้การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

คดีละเมิดลิขสิทธิ์ในทางอาญา รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและผู้เสียหายไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการย่ืนฟ้อง ผู้เสยีหายเพียงแต่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่าน้ัน จึงมีผลท าให้

ผู้เสยีหายมุ่งที่จะด าเนินคดีอาญาเป็นหลักมากกว่าด าเนินคดีในทางแพ่ง เพราะย่ิงด าเนินคดีอาญา

มากกจ็ะได้รับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงเป็นจ านวนมากเช่นกัน ทั้งที่ความเสียหายที่แท้จริงจะมีเพียงใดก็

ตาม มีผลท าให้ผู้เสยีหายมุ่งด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์รายย่อยมากกว่ารายใหญ่เพราะสามารถ

ด าเนินคดีได้โดยง่าย ส่วนใหญ่จะให้การรับสารภาพ ท าให้คดีเสร็จอย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ละเมิด

ลิขสิทธิ์รายใหญ่ เช่น โรงงานผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จะตามจับกุมได้ยาก และหากจับได้กจ็ะสู้

คดี จึงท าให้การละเมิดลิขสทิธิ์ยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ียังพบว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ เพราะ

เจ้าของลิขสทิธิ์สามารถมอบสทิธใินตัวผลงานให้แก่ผู้อื่น หรือมอบอ านาจในการด าเนินคดีแก่ผู้อื่น

ได้    จึงท าให้มีกลุ่มบุคคลที่ซ้ือสทิธจิากเจ้าของลิขสทิธิ์หรือเข้ารับสิทธิในการด าเนินคดี โดยได้รับ

ผลประโยชน์จากค่าปรับกึ่งหน่ึงเป็นค่าตอบแทนในการด าเนินคดี ซ่ึงคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็น

ความผิดอันยอมความได้หากผู้กระท าความผิดยอมจ่ายเงินกจ็ะไม่ถูกด าเนินคดี โดยเงินจ านวน

ดังกล่าวกมิ็ได้ตกอยู่แก่ผู้เสียหายที่แท้จริง และมีผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การใช้ก าลัง

ข่มขู่ผู้กระท าความผิดให้เกดิความเกรงกลัว เพ่ือยอมจ่ายเงิน การเข้าค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เป็นต้น ถึงแม้การละเมิดลิขสทิธิ์จะมีความผิดตามกฎหมาย แต่การด าเนินคดีจะต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ  

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ ได้แยกคดีแพ่งและคดีอาญาออกจาก

กันโดยชัดเจน มิได้มีกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในการรับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงในคดีอาญา การ

ด าเนินคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้ นน้อยมากและการฟ้องผู้กระท าความผิดใน

คดีอาญากระท าได้โดยหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน เอกชนไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ว ส่วนในทางแพ่งจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่

ก ว้ างกว่าโดยการชดใช้ ค่ า เสียหายที่ เกิด ข้ึน  ผู้ เสียหายสามารถเ รียก ร้องค่า เสียหาย 

(Damages) ตามที่เกดิขึ้นจริง และเรียกร้องผลก าไร (Profits) ได้ ซ่ึงภาระการพิสูจน์ของโจทก์จะ

ท าได้ยาก ดังน้ัน ศาลจะสั่งให้จ าเลยน าสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ มาให้ตรวจสอบ หรือจะ

อนุญาตให้โจทก์ตรวจตราคัดลอกสมุดบัญชีกไ็ด้ และประเทศญ่ีปุ่นสามารถเรียกร้องผลก าไรได้

เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  

ดังน้ัน จึงควรเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ยกเลิกการจ่ายเงิน

ค่าปรับกึ่งหน่ึงแก่ผู้เสียหายในคดีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 และ
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เสนอว่าควรมีมาตรการอื่นเพ่ือมาเสริม คือ มาตรการในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ มา

ปรับใช้ในคดีแพ่ง เน่ืองจากประเทศไทยจะก าหนดค่าเสียหายคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองละเมิด ซ่ึงจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 

และคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การละเมิดลิขสิทธิ์ท  าให้เสียหายในทรัพย์สิน การ

น าสบืถึงความเสยีหายกระท าได้โดยยาก การใช้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุด และ

อีกมาตรการคือ การปรับตามจ านวนเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประท าความผิด เพ่ือน ามา

ปรับใช้กบัการก าหนดอตัราโทษที่ได้สดัส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด เป็นอัตราโทษที่สะท้อน

มูลค่าความเสียหายของปริมาณการละเมิดลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ศาลสามารถก าหนดโทษให้เหมาะสม 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง  

 

1. บทน า  

การลงโทษทางอาญาน้ันมีแนวคิดแตกต่างจากการลงโทษในทางแพ่ง โดยการลงโทษ

ทางแพ่งน้ันเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายลักษณะละเมิด ที่มีมาจากหลักศีลธรรม พัฒนาจาก

การลงโทษมาสู่การเรียกค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงการกระท าให้ผู้อื่นเสียหายน้ันมีความทับซ้อนกัน

ระหว่างความรับผิดทางอาญาโดยรัฐลงโทษผู้กระท าความผิดโดยค านึงถึงส่วนรวมกับความรับผิด

ทางแพ่งที่เยียวยาความเสียหายโดยค านึงถึงปัจเจกบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแพ่ง เพ่ือ

เยียวยาความเสยีหายที่แท้จริง  ส่วนในทางอาญาการลงโทษเป็นไปเพ่ือป้องปรามมิให้ประชาชน

ประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมของประชาชน ในด้าน

การตีความหรือปรับใช้จะต้องตีความตามเจตนารมณ์กฎหมาย ในทางอาญาตีความอย่างเคร่งครัด 

เน่ืองจากบทลงโทษน้ันกระทบกระเทอืนต่อสทิธขิั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ันการลงโทษทางแพ่งจะต้อง

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการถูกท าละเมิด แต่ทางอาญาการก าหนดโทษเป็นไปตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซ่ึงการลงโทษ

ปรับเป็นโทษอย่างหน่ึงในทางอาญา ซ่ึงการก าหนดโทษปรับจะต้องใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมเพ่ือ

ก าหนดโทษปรับตามฐานความผิดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และเมื่ อศาลมี

ค าพิพากษาปรับ เงินค่าปรับจากจ าเลยต้องตกแก่รัฐทั้งหมดเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ  

กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญา  ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเร่ืองพิพาท

ระหว่างเอกชนกับเอกชนซ่ึงเป็นความผิดทางเศรษฐกิจ  แต่กฎหมายให้อ านาจผู้เสียหายในการ

ด าเนินคดีโดยใช้ทรัพยากรของรัฐในการด าเนินคดีแก่ผู้เสียหายที่เป็นเอกชนด้วยกัน  ซ่ึงมีผลท า

ให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการก าหนด

ค่าเสยีหายตามกฎหมายแพ่ง แต่น าเอาผลจากคดีในทางอาญามาก าหนดค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นการน า

กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญามาบังคับใช้ปะปนกัน ท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน

ความเสยีหายไม่ตรงตามความเสยีหายจริง เป็นได้ทั้งมากเกินจริง หรือน้อยเกินจริง และปัญหาว่า

เงินค่าปรับกึ่งหน่ึงควรตกแก่ใคร เน่ืองจากผู้เสียหายสามารถให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้หลายทอดและ      
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ผู้ได้รับสิทธิในลิขสิทธิ์ ล้วนเป็นผู้เสียหายทั้งสิ้ น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึนแล้วการ

เยียวยาในทางอาญาจะให้สทิธแิก่ใคร  ซ่ึงยังเป็นปัญหาในทางปฏบัิติ  

การละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเกิดข้ึนมาอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่ารัฐบาลและ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พยายามวางมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา แต่กดู็เหมือนว่าปัญหาการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากพิจารณาจากการด าเนินคดีผู้กระท า

ความผิดในคดีลิขสิทธิ์ที่ข้ึนสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะพบว่า

จ านวนคดีอาญาสูงกว่าคดีแพ่งมากในแต่ละปี  สัดส่วนในการฟ้องคดีแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทย

มุ่งเน้นการด าเนินคดีอาญาเป็นหลัก ในขณะที่หลักเกณฑข์องอนุสญัญาระหว่างประเทศในประเทศ

ต่างๆ ล้วนเน้นการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยการฟ้องคดีแพ่งเป็นส าคัญ   ส่วนการ

ด าเนินคดีอาญาเป็นเพียงมาตรการเสริมเฉพาะผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่เท่าน้ัน  ซ่ึงปัญหา

ดังกล่าวเกดิจาก การที่รูปแบบและขอบเขตการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ

ไทยยังกว้างกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ในเร่ืองการด าเนินคดีอาญาที่กฎหมายเยียวยาผู้เสียหายโดยให้

จ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึง  แก่ผู้เสยีหายแทนการใช้สทิธใินทางแพ่ง ท าให้ให้ผู้เสียหายมุ่งด าเนินคดีอาญา

แก่ผู้กระท าความผิดรายย่อยที่เป็นความผิดเพียงเลก็น้อยแทนที่จะมุ่งเน้นด าเนินคดีแก่ผู้กระท า

ความผิดรายใหญ่ ก่อให้เกิดปัญหาในการก าหนดค่าเสียหาย กล่าวคือ ค่าปรับกึ่งหน่ึงน้ีเป็น

ค่าเสียหายในทางแพ่งแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโทษในทางอาญามีผลท าให้ จ าเลยต้องชดใช้

ค่าเสียหายทางแพ่งด้วยโทษทางอาญา  การบัญญัติดังกล่าวได้มีผลทางกฎหมายเป็นการก าหนด

ค่าเสียหายเชิงลงโทษในบางกรณีด้วย โดยมีสภาพบังคับทางอาญาอันเป็นการชักจูงให้ผู้เสียหาย

ด าเนินคดีอาญาแก่จ าเลยจนเกินความจ าเป็น ซ่ึงปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลในด้านต่างๆ 

ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีผู้ร่วมกระท าผิดหลายคน กรณีดังกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับค่าปรับกึ่ง

หน่ึงที่ผู้กระท าผิดแต่ละคนช าระตามค าพิพากษา ผู้กระท าผิดมีมากคนเท่าใด จ านวนค่าปรับที่

เจ้าของลิขสทิธิ์จะได้รับกจ็ะมีจ านวนมากข้ึนเทา่น้ัน  ซ่ึงย่อมได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความเป็นจริง 

จึงเป็นจ านวนที่ท่วมค่าเสียหายที่แท้จริงของโจทก์ นอกจากน้ีบทบัญญัติดังกล่าว ยังก่อให้เกิด

ปัญหาในการจูงใจให้ฟ้องคดีอาญามากกว่าการด าเนินคดีแพ่งเพราะถ้าไม่เร่ิมด้วยคดีอาญาย่อม

ไม่ได้รับค่าปรับกึ่งหน่ึงตามค าพิพากษา มีผลท าให้ศาลรับภาระในฟ้องคดีอาญามากเกินความ

จ าเป็น และปัญหาการท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว    รวมทั้งการ

ก่อให้เกดิการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคลที่รับซ้ือสทิธมิาจากผู้เสียหายเพ่ือรับมอบอ านาจ

มาด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และรับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงเป็นผลประโยชน์ตอบแทน โดยเน้น

การด าเนินคดีอาญาให้ได้ปริมาณมากๆ เพ่ือจะได้รับเงินค่าปรับที่สูง  มีผลท าให้มีการใช้

กระบวนการยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ มีผลท าให้ก่อให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่กระบวนการยุติธรรม  
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2. แนวคิดและทฤษฎีว่าเกีย่วกบัการลงโทษ  

2.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษในคดีอาญา  

หากพิจารณาจากโทษ กฎหมายอาญาย่อมมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะท าให้บรรลุ ซ่ึง

วัตถุประสงค์อย่างน้อย 6 ประการ คือ   

1. การแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพ่ือแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเป็น แนวคิดของส านักอาชญาวิทยาปฏฐิานนิยม (Positive School) ซ่ึงเช่ือ

ในเร่ืองเกี่ยวกับเจตจ านงก าหนด (Determinism) เพราะถูกกดดันจากปัจจัยต่างๆ การที่มนุษย์

กระท าผิดไม่ได้เกิดขึ้ นจากเจตนจ านงอิสระ ซ่ึงปัจจัยที่มากดดันให้มนุษย์กระท าผิดอาจมาจาก

ปัจจัยภายในตัวมนุษย์เอง เช่น ปัจจัยทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ หรือมาจากปัจจัยภายนอก 

เช่น สภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีต่างก็มีส่วนก่อให้เกิด

อาชญากรรมข้ึน การลงโทษตามแนวความคิดน้ีจึงไม่ได้เน้นลงโทษผู้กระท าผิดเพียงอย่างเดียว แต่

เหน็ว่าการลงโทษควรหาสาเหตุของการก่ออาชญากรรม เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วกพ็ยายามแก้ไข

สาเหตุของอาชญากรรมน้ันเสีย เพ่ือให้ผู้กระท าผิดไม่กลับไปกระท าผิดอีก   ซ่ึงการที่จะแก้ไข

ผู้กระท าผิดได้น้ันจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลหรือมีการจ าแนก

ผู้กระท าผิด เพ่ือที่จะได้หาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแต่ละรายให้

เหมาะสม มุ่งหมาย เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด และไม่กระท าความผิดอกีเพ่ือปรับปรุงความ

ประพฤติ ของผู้กระท าความผิดกจ็ะท าให้บุคคลน้ันสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้  

2. การเหน่ียวร้ัง (Restraint) คือ กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายที่จะเหน่ียวร้ัง บุคคล

มิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงวัตถุประสงค์ในข้อน้ีไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

และไม่จ าเป็นที่จะต้องลงโทษผู้กระท าความผิดแต่มีความมุ่งหมายที่จะควบคุมผู้กระท าความผิด

มากกว่า  

3. การข่มขู่หรือยับย้ัง (Deterrence) การลงโทษตามแนวความคิดน้ีเป็นแนวความคิด

ของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ซ่ึงเช่ือว่า การที่คนกระท าผิดเพราะไม่เกรงกลัว

ตัวกฎหมายหรือมีการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอเพราะผู้ที่จะกระท าความผิดมีการเจตจ านงอิสระ

ในการกระท าความผิด (Free Will) ที่จะเลือกกระท าผิดหรือไม่กไ็ด้ การที่เขาเลือกกระท าผิด

เพราะเหน็ว่าเขาได้รับประโยชน์จากการกระท าผิดมากกว่าผลร้ายที่เขาจะได้รับ ดังน้ันการลงโทษ

ตามแนวความคิดน้ีจึงเหน็ว่า ต้องลงโทษผู้กระท าผิดอย่างหนักให้เขด็หลาบไม่กล้ากระท าผิดซ า้ 

และเป็นเย่ียงอย่างให้กับผู้ที่คิดจะกระท าผิดได้เหน็ว่าการกระท าความผิดน้ันไม่คุ้มค่ากับการถูก

ลงโทษ
3
  เพราะการถูกลงโทษก่อให้เกดิความเจบ็ปวดและไม่ก่อผลดีหรือประโยชน์ต่อผู้กระท าผิด

เลย และเม่ือผู้กระท าผิดเหน็ว่าการกระท าความผิดของเขาน้ันจะน ามาแต่ผลร้ายเขาจะหลีกหนีไม่

กระท าผิด  
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4. การเป็นสัญลักษณ์ (Symbolism) การบังคับใช้กฎหมายอาญาเป็นการยืนยันที่

สังคมยอมรับและสิ่งที่สังคมคัดค้าน บุคคลปกติยอมทราบว่ากฎหมายเป็นสัญลักษณ์ของสังคม

และทราบว่าจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษหากฝ่าฝืนกฎหมาย    

5. การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสกระท าผิด (incapacity) การลงโทษตามแนวความคิดน้ี

เช่ือว่า การที่อาชญากรกระท าความผิดได้เพราะมีโอกาสในการกระท าความผิด ถ้าไม่ไห้

โอกาส  อาชญากรจะไม่กระท าผิด การลงโทษเป็นการตัดโอกาสของอาชญากรในการกระท า

ความผิดซ า้ในอนาคต โดยวิธีการลงโทษเพ่ือตัดโอกาสในการกระท าความผิดน้ันมีหลายวิธี เช่น 

การลงโทษจ าคุกเป็นเวลานานๆ เม่ืออาชญากรอยู่ในเรือนจ าแล้ว ย่อมไม่มีโอกาสที่จะกระท าผิด

ซ า้ได้อีก หรือการลงโทษโดยวิธีตัดความสามารถของการประกอบอาชญากรรม เช่น การตัดมือ 

ตัดเท้า เพ่ือไม่ให้อาชญากรเหล่าน้ีสามารถประกอบอาชญากรรมที่เคยท าได้อกี หรือแม้กระทั้งการ

ตัดอาญากรที่มีความอันตรายที่ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงออกจากสังคมไปอย่างถาวร โดยการ

เนรเทศ การจ าคุกตลอดชีวิตหรือการประหารชีวิต  

6. การแก้แค้นทดแทน (Retribution) เป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่มีมาแต่ในยุค

สังคมดั้งเดิม ซ่ึงแต่เดิมน้ันเมื่อมีการกระท าความผิดขึ้นมาแล้ว จะมีการแก้แค้นกันไปมาระหว่าง

คนในสังคม แม้การแก้แค้นน้ันจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกต็าม
4
    ซ่ึงการแก้แคนทดแทนความผิดที่

ได้ก่อข้ึนน้ีกพิ็จารณาจากความร้ายแรงของความผิดที่ได้ก่อข้ึนว่าร้ายแรงเพียงใด เช่น หากฆ่าคน

ตายกต้็องถูกฆ่าให้ตายตกไปตามกนั แต่เมื่อมีการสถาปนารัฐขึ้นมาแล้ว เมื่อมีการกระท าความผิด

จะปล่อยให้คนในสงัคมแก้แค้นทดแทนกันเอง กจ็ะน ามาซ่ึงความแค้นเคืองต่อกันที่ไม่อาจจะหาที่

สิ้นสุดได้ และเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อ่อนแอไม่สามารถแก้แค้นได้ รัฐจึงเข้าไปจัดการกับ

การกระท าความผิดโดยการก าหนดให้การกระท าใดการกระท าหน่ึงเป็นความผิดและต้องถูก

ลงโทษ ซ่ึงการลงโทษน้ันถือเป็นการแก้แค้นทดแทนผู้เสียหาย การลงโทษในยุคน้ีจึงมักเป็นการ

ลงโทษที่ร้ายแรงให้สาสมกบัความผิดที่ได้ก่อข้ึนมาแล้วเท่าน้ันโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงผลที่จะได้รับ

จากการลงโทษในอนาคต
5
  เช่น การประหารชีวิต ตัดมือ ตัดขา ซ่ึงการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน

น้ีสอดคล้องกบัความรู้สกึของผู้เสยีหายและคนในสงัคมมากที่สดุเพราะการที่รัฐลงโทษผู้กระท าผิด

อย่างสาสมกบัความผิดถือเป็นการชดเชยความรู้สกึเครียดแค้นของผู้เสยีหายและสังคม  

2.2 วตัถุประสงคก์ารลงโทษปรบั  

การก าหนดโทษปรับไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย แต่เดิมกเ็พ่ือให้มีการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดอาญาส าหรับคดีความผิดเลก็น้อย ต่อมาแนวความคิดในเร่ืองการลงโทษ

ได้เปล่ียนแปลงไป โดยรัฐจะลงโทษผู้กระท าความผิดเพ่ือปิดกั้นอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับสังคมซ่ึง

เป็นอันตรายที่ไม่รุนแรงมากนัก และเพ่ือเป็นการทดแทนโทษที่ได้กระท าต่อเสรีภาพ ชีวิตหรือ

ร่างกาย โดยกฎหมายเหน็ว่าขนาดของความผิดที่ผู้กระท าได้รับเม่ือเทียบกับบทลงโทษแล้วไม่มี

ความจ าเป็นถึงกับต้องจ ากัดเสรีภาพด้วย นอกจากน้ีการลงโทษจ าคุกหรือกักขังมีขึ้ นเพ่ือให้

ผู้กระท าความผิดเกิดความหลาบจ า อย่างไรกต็าม การลงโทษจ าคุกในระยะเวลาอันสั้นอาจไม่

311



เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดเกดิความหลาบจ าเพราะเมื่อผู้กระท าความผิดถูกตราหน้าจาก

สงัคมท าให้เกดิปมด้อยและเมื่อออกจากคุกบุคคลน้ันกอ็าจท าให้สังคมได้รับความเดือดร้อน
6
 โดย

การกระท าความผิดซ า้อีกได้เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวไม่เกิดความหลาบจ าในการได้รับโทษจ าคุก

ระยะสั้นดังที่กล่าวมาแล้ว ในทางตรงกันข้ามการจ าคุกระยะสั้นอาจท าให้ผู้กระท าความผิดเรียนรู้

วิธีการก่ออาชญากรรมใหม่ๆ ในคุกกเ็ป็นได้และน าสิ่งที่เรียนรู้ดังกล่าวกลับมาท าร้ายสังคมโดย

การกระท าความผิดซ า้  

ดังน้ัน ในการกระท าความผิดอาญาในคดีเลก็น้อย  จ าเลยหรือผู้ต้องหาจึงไม่ควรได้รับ

โทษจ าคุก จึงมีการเสนอโทษปรับ ซ่ึงเป็นการลงโทษในทางทรัพย์สินและเป็นทางออกที่ดีที่สุดใน

การหลีกเล่ียงโทษจ าคุกระยะสั้นและที่ส าคัญยังเป็นการป้องปราม (Deterrence) มิให้ผู้ถูกลงโทษ

กระท าผิดขึ้นอกีและท าให้บุคคลอื่นเกดิความย าเกรงด้วย
7
   

  

3.  แนวทางการเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีลิขสิทธ์ิและหลกักฎหมาย  

3.1 ค่าสินไหมทดแทนตาม พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 64   

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 มาตรา 64
8
 สามารถแยกประเภทของความ

เสยีหายออกเป็น 3 ประเภท คอื  

(1) ค่าเสียหายตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความ

เสยีหาย  

(2) ค่าเสยีหายจากการสญูเสยีประโยชน์และ  

(3) ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นในการบังคับตามสทิธิ  

ค าว่า “ค่าเสยีหายตามจ านวนที่ศาลเหน็สมควร”น้ี กฎหมายให้เป็นอ านาจของศาลใน

การที่จะใช้ดุลพินิจก าหนดให้ใช้เพียงใดกไ็ด้ตามที่ศาลเหน็สมควร แต่แม้กฎหมายจะได้ก าหนดให้

เป็นอ านาจของศาลกต็าม กม็ิใช่ว่าศาลจะก าหนดตามความพอใจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ศาลต้อง

ก าหนดไปตามความเสียหายที่แท้จริงที่เป็นผลโดยตรงมาจากการละเมิดของจ าเลย ทั้งน้ีเพราะ

กฎหมายใช้ค าว่า “ตามจ านวนที่ศาลเหน็สมควร โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย” 

ดังน้ัน ถ้าความเสยีหายที่เกดิข้ึนไกลกว่าเหตุและไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระท าละเมิดของจ าเลย 

ศาลจะพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายน้ันไม่ได้ เช่น โจทก์จัดท า

กล่องพิเศษบรรจุปากกา ท าให้ต้องเพ่ิมทุนการผลิตอีกด้ามละ 21 สตางค์ เพ่ือป้องกันมิให้เสีย

ลูกค้า ไปเป็นเร่ืองที่โจทก์ลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการจูงใจผู้บริโภคและให้สินค้าของโจทก์

จ าหน่ายได้ดีข้ึน เป็นเร่ืองปกติธรรมดาของการค้าขาย ไม่แน่ชัดว่าเป็นความเสียหายที่เป็นผล

โดยตรงจากการท าละเมิดลิขสทิธิ์ของจ าเลย โจทกจึ์งไม่อาจเรียกค่าเสยีหายในส่วนน้ีได้  
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3.2 ค่าปรับที่ไดช้ าระตามค าพิพากษาจ านวนกึ่งหนึ่ง ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.

2537 มาตรา 76  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 มีเจตนารมณ์จะให้ค่าปรับที่ได้ช าระ

ตามค าพิพากษาจ านวนกึ่งหน่ึงเป็นค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากในการพิสูจน์ความเสียหาย เน่ืองจากการฟ้องคดีละมิดลิขสิทธิ์น้ัน โจทก์จะต้อง

พิสจูน์ถึงการกระท าอนัเป็นการละเมิด รวมทั้งจ านวนความเสยีหายที่โจทก์ได้รับว่าเป็นจ านวนมาก

น้อยเพียงไร และมีความเสียหายเพียงใด ซ่ึงการก าหนดค่าเสียหายเป็นเร่ืองยากที่จะพิสูจน์ว่า

ผลประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างไร และมีความเสียหายเพียงไร 

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งกส็ูงมาก กฎหมายจึงบัญญัติ มาตรา  76 เพ่ือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ เหล่าน้ี ค่าปรับน้ีจึงมีลักษณะ 2 ประการ คือ เป็นทั้งโทษทางอาญาและเป็นค่าเสียหาย

ในทางแพ่งด้วย ซ่ึงค่าปรับน้ีอาจจะน้อยกว่าหรือเทา่กบัหรือมากกว่าความเสยีหายที่โจทก์ได้รับจริง

กไ็ด้ หากจ านวนค่าปรับที่โจทกไ์ด้รับน้ันเทา่กบัหรือมากกว่าจ านวนความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริง 

ผลทางกฎหมายคือ เป็นการตัดสิทธิมิให้โจทก์น าคดีไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง

อีก  แต่ถ้าจ านวนค่าปรับที่ได้รับน้ันน้อยกว่าจ านวนความเสียหายที่แท้จริง โดยผลของ

มาตรา 76 โจทกมี์สทิธทิี่จะฟ้องเรียกค่าเสยีหายส าหรับส่วนที่เกนิจ านวนเงินค่าปรับน้ีได้  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการ

ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ คงบัญญัติไว้เพียงกว้างๆ ซ่ึงมีบัญญัติไว้ใน

มาตรา 64 ซ่ึงศาลจะใช้หลักในเร่ืองการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ส่วนในทางอาญา

กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ได้รับค่าปรับกึ่งหน่ึงตามมาตรา 76 ซ่ึงผู้ร่างได้ให้เหตุผลในการบัญญัติ

กฎหมายมาตราน้ีว่า  

“เพราะการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีแพ่งหลายกรณีกระท าได้ยากมาก ท าให้ทางปฏบัิติ

โจทก์ได้รับค่าเสียหายน้อยมาก จึงก าหนดโทษปรับในความผิดต่างๆไว้ให้สูงเพ่ืออาจแบ่งใ ห้แก่

เจ้าของลิขสทิธิ์ได้ แต่ทั้งน้ีไม่ตัดสทิธทิางแพ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะไปฟ้องเพ่ิมเติมภายหลังอกี”  

จากเหตุผลในการร่างและถ้อยค าในตัวบทมาตรา 76 น้ี เห็นได้ว่าค่าปรับที่ได้ช าระ

ตามค าพิพากษาจ านวนกึ่งหน่ึงที่ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ น้ัน กฎหมายประสงค์จะให้เป็น

ค่าเสียหายในทางแพ่งแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังน้ัน จึงอาจแยกได้ว่า ค่าเสียหายที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะ

ได้รับในกรณีถูกละเมิดลิขสทิธิ์น้ัน มีได้ 2 กรณี คือ  

(1) การได้รับค่าเสียหายในรูปส่วนแบ่งค่าปรับโดยผลแห่งการด าเนินคดีอาญา 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 ที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับค่าเสียหายใน

รูปส่วนแบ่งค่าปรับในคดีละเมิดลิขสทิธิ์ในการด าเนินคดีอาญา ไม่ว่าด้วยการฟ้องเองหรือร้องทุกข์

ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีและพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง กฎหมายบัญญัติบังคับไว้ให้ศาล

ต้องจ่ายค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษาจ านวนกึ่งหน่ึงให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ จะใช้ดุลพินิจ

เป็นอย่างอื่นมิได้ โดยค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ก  าหนดให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ น้ีหมายถึงเฉพาะแต่
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ค่าปรับที่จ าเลยได้ช าระตามค าพิพากษาแล้วเทา่น้ัน หากคดีดังกล่าวจ าเลยช าระค่าปรับไม่ครบถ้วน 

เช่น ศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับจ าเลย 20,000 บาท จ าเลยมีเงินช าระค่าปรับเพียง 10,000 

บาท ส่วนอีก 10,000 บาท จ าเลยไม่มีเงินช าระจึงต้องถูกบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 29 และมาตรา 30 กล่าวคือ อาจถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะน้ันจะต้องถูกกักขัง

แทนค่าปรับในอัตรา 500 บาทต่อหน่ึงวัน (และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลาย

กระทงห้ามกักขังเกินก าหนด 1 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับต้ังแต่ 200,000 บาทขึ้น

ไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีกไ็ด้) เช่นน้ี เจ้าของ

ลิขสิทธิ์จะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับเพียง 5,000 บาทเท่าน้ัน แม้ว่าจะยึดทรัพย์สินของจ าเลยมาใช้

ค่าปรับได้ครบถ้วนกต็าม ทั้งน้ีเพราะถ้อยค าตามตัวบทก าหนดไว้ชัดแจ้งให้ศาลจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึง 

เฉพาะจากค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษาแล้วเทา่น้ัน  

(2) การได้รับค่าเสยีหายโดยการด าเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าปรับ

กึ่งหน่ึงที่ได้รับโดยผลแห่งการด าเนินคดีอาญา นอกจากบัญญัติให้ค่าปรับที่ได้ช าระตามค า

พิพากษาจ านวนกึ่งหน่ึงตกได้แก่เจ้าของลิขสทิธิ์ มาตรา 76 ยังบัญญัติเอาไว้ด้วยว่า  

“.................แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการกระทบกระเทอืนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของ

ลิขสิทธิ์ได้รับแล้วน้ัน” ตามบทบัญญัติดังกล่าวน้ีหมายความว่า เม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับค่าปรับที่

ได้ช าระตามค าพิพากษาจ านวนกึ่งหน่ึงแล้ว หากความเสียหายเน่ืองจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์หมด

สิ้นไปแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์กไ็ม่อาจจะฟ้องคดีส่วนแพ่งเรียกค่าเสียหายได้อีกต่อไป แต่หากความ

เสยีหายที่เจ้าของลิขสทิธิ์ได้รับมีมากกว่าค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ได้รับน้ัน เจ้าของลิขสิทธิ์กมี็สิทธิที่จะฟ้อง

คดีส่วนแพ่งเรียกค่าเสียหายส่วนที่ เกินจากค่าปรับกึ่ งหน่ึงที่ ได้รับมาน้ันได้อีกบทบัญญัติ

มาตรา 76 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองค่าเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าวข้ึน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาความยากในการพิสูจน์ค่าเสียหายให้ศาลเหน็ โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในรูป

ส่วนแบ่งค่าปรับในคดีอาญาไปเลย ไม่ต้องฟ้องเรียกร้องทางแพ่งอีกคดีหน่ึง และเพ่ือให้ค่าปรับมี

จ านวนมากพอที่จะแบ่งให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ร่างกฎหมายจึงได้บัญญัติเพ่ิมอัตราค่าปรับในบท

ก าหนดโทษแต่ละมาตราให้สูงขึ้ น และก าหนดโทษปรับขั้นต ่าเอาไว้ด้วย อย่างไรกด็ี แม้ว่าจะ

ก าหนดมาตรการดังกล่าวเอาไว้กต็าม แต่แท้ที่จริงแล้วในทางปฏบัิติ ปรากฏว่าการจ่ายเงินค่าปรับ

กึ่งหน่ึงแก่เจ้าของลิขสิทธิ์กลับก่อให้เกิดปัญหาในด้านอื่นๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.

2537 มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายเอาไว้เป็นการ

เฉพาะ คงบัญญัติไว้เพียงกว้างๆดังกล่าวแล้ว จึงท าให้เกิดปัญหาขึ้นว่าการเรียกร้องค่าเสียหายว่า

จะอาศัยหลักเกณฑใ์ดมาใช้บังคับ  
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4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ  

การจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึงให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นหลักเกณฑ์พิเศษที่กฎหมายให้ศาล

จ่ายเงินค่าปรับที่จ าเลยต้องช าระตามค าพิพากษาอนัเป็นโทษทางอาญา หลักดังกล่าวเท่ากับว่าเมื่อ

ศาลจะลงโทษปรับแก่จ าเลยคร่ึงหน่ึงของค่าปรับตกเป็นของแผ่นดิน และอีกคร่ึงหน่ึงจะตกแก่

เจ้าของ กรณีปัญหาจึงมีว่า ที่ศาลจะก าหนดค่าปรับให้จ าเลยช าระน้ัน จะต้องสัมพันธ์กับความ

เสียหายของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่ เพราะถ้าถือว่าค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ศาลต้องจ่ายให้แก่เจ้าของ

ลิขสิทธิ์นับเป็นส่วนหน่ึงของความเสียหายแล้ว จ านวนค่าปรับกึ่งหน่ึงที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับกไ็ม่

ควรเกินกว่าความเสียหายที่ตนได้รับตามความเป็นจริง เพราะถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์มีโอกาสได้รับ

ค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ศาลจ่ายให้เกินกว่าความเสียหายที่ตนได้รับตามความเป็นจริงแล้ว น่าจะไม่

ถูกต้อง และอาจจะท าให้เจ้าของลิขสทิธิ์ใช้ตัวบทกฎหมายในเร่ืองการที่ศาลต้องจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึง

ให้แก่ตนไปในทางที่มิชอบได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ก าหนดให้จ่ายค่าปรับที่ได้รับช าระ

ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นจ านวนกึ่งหน่ึง ซ่ึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 76 ดังน้ี ค่าปรับที่ได้ช าระตาม

ค าพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นจ านวนกึ่งหน่ึง แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึง

สทิธขิองเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าปรับที่

เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับแล้วน้ัน กรณีศาลจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึงให้เจ้าของลิขสิทธิ์น้ัน มีปัญหาว่ากรณีที่

ศาลจะก าหนดค่าปรับให้จ าเลยช าระน้ัน จะต้องสัมพันธ์กับความเสียหายของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

หรือไม่ เพราะถ้าถือว่าค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ศาลต้องจ่ายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์นับเป็นส่วนหน่ึงของ

ความเสยีหายแล้ว จ านวนค่าปรับกึ่งหน่ึงที่เจ้าของลิขสทิธิ์ได้รับกไ็ม่ควรเกนิกว่าความเสียหายที่ตน

ได้รับตามความเป็นจริง เพราะถ้าเจ้าของลิขสทิธิ์มีโอกาสได้รับค่าปรับกึ่งหน่ึงที่ศาลจ่ายให้เกินกว่า

ความเสยีหายที่ตนได้รับตามความเป็นจริงแล้ว น่าจะไม่ถูกต้องและอาจจะท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้

บทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองการที่ศาลต้องจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึงให้แก่ตนไปในทางที่มิชอบได้   

ในส่วนที่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76 บัญญัติให้ศาลสั่งจ่าย

ค่าปรับกึ่งหน่ึงช าระให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ไม่กระทบกระเทอืนถึงสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ในทางแพ่งส าหรับส่วนเกินจ านวนค่าปรับที่ได้รับแล้วน้ันเห็นว่า บทบัญญัติน้ีมีผลดี คือ การ

เยียวยาความเสยีหายก าหนดได้ง่ายและเป็นจ านวนที่แน่นอน และไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่สามารถเรียก

ค่าเสยีหายได้ในคดีแพ่ง การเยียวยาสามารถกระท าได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่คดีอาญาจ าเลยจะให้การ

รับสารภาพ การด าเนินกระบวนพิจารณาสามารถพิพากษาได้ในวันฟ้อง อีกทั้งผู้เสียหายได้รับการ

เยียวยาโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เพราะคดีอาญารัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีซ่ึงต่างจาก

คดีแพ่งที่ต้องสู้กันในศาลและมีการน าสืบถึงความเสียหายแม้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหายที่จะ

ได้รับค่าเสียหายจากคดีอาญาโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้อง

พิสูจน์ความเสียหายจริงกต็าม แต่หลักในการลงโทษในทางอาญากับหลักในการชดใช้ค่าเสียหาย

ในทางแพ่งควรจะต้องแยกจากกันโดยเดด็ขาด เพราะการที่จะบัญญัติให้รวมกันอยู่น้ีอาจเกิด

ปัญหา เช่น ในการใช้ดุลพินิจของศาลหากศาลลงโทษจ าคุกอย่างเดียวผู้เสียหายกไ็ม่ได้ค่าปรับซ่ึง
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เป็นส่วนหน่ึงของผู้เสยีหาย ต้องไปฟ้องคดีแพ่งเอง คร้ันจะลงโทษปรับกอ็าจไม่เหมาะสมกับโทษที่

จ าเลยควรได้รับ ดังน้ัน การลงโทษผู้กระท าความผิดในทางอาญาโดยให้ค่าปรับเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าเสียหายในทางแพ่งน้ัน อาจถูกมองไปได้ว่าเหมาะสมกับโทษที่จ าเลยควรได้รับในทางอาญา

หรือไม่ นอกจากน้ีโทษปรับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์น้ันในปัจจุบันได้ก าหนดโทษข้ันต ่าและโทษข้ันสูง

ไว้ด้วย ดังน้ันถ้าศาลลงโทษปรับและจ่ายค่าปรับกึ่งหน่ึงโดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

อย่างคดีละเมิดธรรมดา หากค่าปรับน้ันน้อยกว่าความเสียหายที่แท้จริง  กนั็บว่าถูกต้อง เพราะ

ผู้เสยีหายสามารถไปฟ้องเป้นคดีแพ่งเพ่ิมเติมได้ แต่ถ้า ค่าปรับกึ่งหน่ึงน้ันมากกว่าความเสียหายที่

แท้จริงแล้ว น่าจะไม่ต้องตามหลักเร่ืองละเมิดที่ ผู้เสียหายไม่ควรได้ค่าเสียหายเกินกว่าความ

เสียหายที่แท้จริง ความแตกต่างของกฎหมายอาญา และกฎหมายละเมิดในประเดน็ส าคัญกค็ือ 

คดีอาญาเป็นเร่ืองที่เป็นความผิดต่อสังคมกระทบกระเทือนต่อรัฐส่วนคดีละเมิดเป็นเร่ือง

ผู้เสียหายคือ เอกชนสามารถเรียกร้องให้มีการชดใช้เยียวยาเพ่ือให้ความเสียหายน้ันหมดสิ้นไป 

และโทษทางอาญานั้นเป็นการปราบปรามให้เขด็หลาบเพ่ือมิให้มีผู้กระท าเช่นนั้นอกี   

แต่การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนในทางละเมิดน้ัน โดยทั่วไปมิใช่โทษแต่เป็นการเยียวยา

เพ่ือให้ผู้เสยีหายกลับคืนใกล้เคียงกบั สภาพเดิมมากที่สดุ เทา่ที่จะมากได้  

อย่างไรกต็าม การกระท าอนัเดียวกนัอาจเป็นทั้งความผิดอาญา และละเมิดพร้อมกันก็

ได้ ถ้าเข้าลักษณะที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ และขณะเดียวกันกเ็ป็นความผิดในทางละเมิดด้วย 

ซ่ึงผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญา และฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีแพ่งไปพร้อมๆ กันกไ็ด้ แต่ทั้งน้ี

ต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46, 47 และภายใต้

บทบัญญัติ มาตรา 51
9
 ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง เช่น กรณีละเมิดมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คู่กรณีที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการละเมิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก

ได้  

การลงโทษทางอาญามิได้มุ่งเฉพาะแต่ชีวิต และร่างกายของผู้กระท าผิดเท่าน้ัน แต่ยัง

รวมถึงทรัพย์สินของผู้กระท าผิด เช่น โทษปรับ และริบทรัพย์สิน ดังเช่น กรณีชดใช้ค่าเสียหาย

ในทางแพ่งด้วย แต่ทั้งสองกรณีแตกต่างกันตรงที่ว่า ในทางอาญาน้ัน ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดที่

ถูกริบ หรือปรับน้ันตกเป็นของรัฐ ส่วนในทางละเมิดค่าเสียหายซ่ึงมาจากทรัพย์สินของผู้กระท า

ละเมิดน้ันตกเป็นของผู้เสียหายมิได้ตกเป็นของรัฐและหากเป็นกรณีจ าเลยเคยกระท าความผิดใน

คดีละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อนและอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 มาตรา 73 ด้วยแล้ว จะเห็นว่าหากศาลลงโทษปรับ ค่าปรับกึ่งหน่ึงที่

ผู้เสียหายได้รับจากการที่ศาลระวางโทษเป็นสองเท่าน้ีไม่น่าจะสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดข้ึน

แต่อย่างใด นอกจากน้ีอาจเป็นช่องทางให้ผู้เสียหายอาศัยคดีอ าญาเป็นข้อต่อรองเรียก

ผลประโยชน์จากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่ตนได้รับโดยแท้จริง จึงควรแยก

เร่ืองค่าเสียหายในทางแพ่งออกจากดุลพินิจในการลงโทษผู้กระท าความผิดในทางอาญา โดยแก้
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กฎหมายให้ค่าปรับในคดีอาญาตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมด โดยให้ผู้เสียหายไปฟ้องเรียก

ค่าเสยีหายเป็นคดีแพ่งแยกออกจากคดีอาญา  

วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ บ ท ก า ห น ด โ ทษต า ม ก ฎหม า ย ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ท ย กั บ

ต่างประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น พบว่า 

กฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ ได้แยกคดีแพ่งและคดีอาญาออกจากกันโดยชัดเจน มิได้มี

กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในการรับเงินค่าปรับกึ่งหน่ึงในคดีอาญา การด าเนินคดีอาญาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้ นน้อยมากและการฟ้องผู้กระท าความผิดในคดีอาญากระท าได้โดย

หน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน เอกชนไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับประเทศ

ต่างๆที่พัฒนาแล้ว ส่วนในทางแพ่งจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กว้างกว่าโดยการชดใช้

ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย (Damages) ตามที่เกิดข้ึนจริง และ

เรียกร้องผลก าไร (Profits) ได้ ซ่ึงภาระการพิสูจน์ของโจทก์จะท าได้ยาก ดังน้ัน ศาลจะสั่งให้

จ าเลยน าสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ มาให้ตรวจสอบ หรือจะอนุญาตให้โจทก์ตรวจตราคัดลอก

สมุดบัญชีกไ็ด้ และประเทศญ่ีปุ่นสามารถเรียกร้องผลก าไรได้เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  

  

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

จากการศึกษาและวิเคราะห์กรณีปัญหาข้างต้น การที่กฎหมายบัญญัติให้จ่ายเงิน

ค่าปรับกึ่งหน่ึงแก่ผู้เสยีหายในคดีลิขสทิธิ์น้ัน ก่อให้เกดิผลเสยีในหลายๆ ด้านมากกว่าผลดี จึงควร

ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว เพราะแม้ต้นร่างในการบัญญัติมีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยาก

ในการพิสูจน์ความเสียหายจากการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่โจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงการกระท าอัน

เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งจ านวนความเสียหายที่โจทก์ได้รับว่าเป็นจ านวนหรือความเสียหาย

เพียงใด เป็นเร่ืองยากที่จะพิสูจน์ว่ามีการกระทบกระเทือนผลประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าได้รับ

อย่างไร อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่งกส็ูงมาก ซ่ึงเป็นผลดีแก่ตัวผู้เสียหายในการได้รับ

ความคุ้มครอง แต่การที่มีบทบัญญัติดังกล่าวกลับก่อให้เกิดปัญหาในด้านอื่นๆ และเป็นการ

คุ้มครองผู้เสียหายเกินสมควรโดยไม่ค านึงถึงความเสียหายที่แท้จริง ในอดีตน้ันการบัญญัติ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากการกดดันจากประเทศมหาอ านาจเพ่ือให้ได้รับความ

คุ้มครองซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นรายใหญ่ๆ ทั้งสิ้น ซ่ึงจะเอื้ อประโยชน์ต่อตัว

ผู้เสยีหายเป็นอย่างมาก และท าให้เกิดปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏบัิติ อีกทั้งยังเป็นช่องว่าง

ของกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลผู้ที่ไปซ้ือสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ซ่ึงมิใช่

เจ้าของลิขสิทธิ์เลย แต่กระท าการรีดไถเรียกเงินจากผู้ประกอบการ   โดยกล่าวอ้างว่าเป็นบริษัท

ดูแลลิขสทิธิ์เพลง เรียกค่าปรับแลกกับการที่จะไม่ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ หรือแอบอ้างเสนอ

ให้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมหน่ึง ซ่ึงด าเนินการคุ้มครองสมาชิก โดยมีเง่ือนไขว่าจะด าเนินการ

ทุกขั้นตอนเพ่ือให้สมาชิกพ้นจากข้อกล่าวหา ซ่ึงต้องเสียค่าสมัครสมาชิก และสมาคมดังกล่าวจะมี

การด าเนินการหลายระดับ ตั้งแต่จัดกลุ่มบุคคลเข้าไปก่อกวน ส่งนักเลงมาไล่ตี ส่งทนายความเข้า
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มาช่วยเหลือเจรจาต่อรองค่าปรับกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือว่ิงเต้นกับต ารวจเจ้าของพ้ืนที่ ซ่ึง

ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก มิได้รับการช่วยเหลือหรือพ้นข้อกล่าวหาแต่

อย่างใด ซ่ึงประเดน็ต่างๆล้วนเป็นปัญหาที่ส าคัญ ดังน้ัน นอกจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าว

แล้ว และเสนอว่าควรมีมาตรการอื่นเพ่ือมาเสริมดังต่อไปนี้   

1. ควรใช้มาตรการในการเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใช้แทนในคดีแพ่ง ด้วย

เหตุที่ว่าการก าหนดค่าปรับคร่ึงหน่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจัดเป็น

มาตรการเยียวยาความเสียหายในทางอาญา ในขณะที่การก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษก็มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการลงโทษเช่นกัน ซ่ึงถือเป็นมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งอย่างหน่ึง 

อกีทั้งค่าเสียหายเชิงลงโทษยังมีความเหมาะสมย่ิงกว่าค่าปรับด้วยเหตุที่ว่า การก าหนดค่าเสียหาย

เชิงลงโทษ ศาลต้องค านึงถึงความประพฤติของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ แต่การก าหนดค่าปรับ 

ศาลสามารถก าหนดให้ได้ทุกกรณีที่เป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความผิดของ

ผู้กระท าแต่อย่างใด ดังน้ัน การน าค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรับใช้แทนค่าปรับ ยังสามารถสร้าง

ความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายได้อย่างลงตัวที่สดุ   

2. ควรน าวิธีการลงโทษโดยเรียกค่าเสียหายตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากการกระท าความผิดมาใช้เพ่ือเป็นการเยียวยาผู้เสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์  ให้มีความ

เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่มีผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย

จากการกระท าดังกล่าวสามารถเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน 2 จ านวนด้วยกัน คือ โดยการ

เรียกร้องค่าเสียหาย (Damages) ตามที่เกิดข้ึนจริง และการเรียกร้องผลก าไร (Profits) ตามที่ผู้

ก่อละเมิดได้รับประโยชน์จากการกระท าละเมิด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากลในการคุ้มครอง

ผู้เสยีหายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการก าหนดค่าเสียหายในจ านวนที่เป็นผลก าไร 

จากการน าสบืของคู่ความ เน่ืองจากการละเมิดลิขสทิธิ์ในคราวหน่ึงอาจถูกจับเพียงเลก็น้อยแต่จาก

พฤติการณ์นอกจากน้ีจ าเลยอาจกระท าละเมิดลิขสิทธิ์หลายคร้ังจนมีก าไรจ านวนมาก การเปิด

โอกาสให้ผู้เสียหายได้พิสูจน์ถึงก าไรที่ผู้กระท าความผิดได้รับโดยศาลเป็นผู้กล่ันกรองจะย่ิงเป็น

การอ านวยความยุติธรรมมากย่ิงขึ้น  

นอกจากน้ี ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายลิขสิทธิ์มากข้ึน และควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม

กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา  ให้ปฏบัิติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  
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บทคดัย่อ 

การบังคับโทษเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้องมีความเป็นเสรีนิยม มีความ

เป็นประชาธิปไตย และต้องกระท าเพ่ือสังคม กล่าวคือ ความเป็นเสรีนิยมน้ันจะต้องยกระดับผู้ต้องขังให้

เป็นประธานของการบังคับโทษ มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง
1
 สิทธิธรรมชาติที่

บุคคลทุกคนพึงมีเช่นเดียวกันคือสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง ซ่ึงต่อมาเรียกสิทธิประเภทน้ีว่า “สิทธิ

มนุษยชน” (Human rights) อันครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังซ่ึงเป็นมนุษย์และพลเมืองของ

ประเทศผู้หน่ึงจึงควรได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เน่ืองจาก

สภาวะแห่งความศักด์ิศรีของมนุษย์เช่นน้ี ย่อมถือว่าด ารงอยู่ในมนุษย์ทุกคนและไม่อาจถูกลิดรอนหรือ

ท าลายลงได้ ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือตัวเขาเองหมายความว่า แม้มนุษย์จะมีพฤติกรรมที่ดูไร้ศักด์ิศรีไร้คุณค่า 

(Undignified Behavior) ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเขายังคงมีอยู่มิได้ถูกลิดรอนลงด้วย ดังน้ันจึงต้อง

เคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสทิธมินุษยชนของบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังด้วยเช่นเดียวกนั
2
 

การปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าน้ันคือการกระท าหรือการด าเนินงานทุกอย่างแก่ผู้ต้องขัง ซ่ึง

มิได้มุ่งแต่เพียงการลงโทษอย่างเดียวแต่รวมถึงการฟ้ืนฟู แก้ไข ให้โอกาสทางสังคมทุกประเภทที่จะ

ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมใช้ชีวิตเช่นพลเมืองผู้เคารพกฎหมาย และท ามาหาเล้ียงชีพได้ไม่เป็น

ภาระของสังคมอีก โดยใช้เรือนจ าเป็นสถานที่คุมยังในทางการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ ซ่ึงตามแผนปฏบัิติราชการของกรมราชทณัฑใ์นปัจจุบัน
3
 

จากการศึกษาปัญหาสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงเพราะการ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ ผู้ต้องขังพึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายบังคับโทษ สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

                                                   

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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พุทธศักราช 2479 มาตรา 33
4
 และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555
5
 ก าหนดให้สิทธิ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดทั่วไปเป็นการเย่ียมแบบผ่านสิ่งกีดขวาง ซ่ึงการเย่ียมที่เป็นสิ่งปกติของ

เรือนจ าโดยทั่วไป และเป็นรูปแบบการเย่ียมญาติของผู้ต้องขังแบบด้ังเดิมที่จะจัดให้มีห้องเย่ียม แต่มีสิ่งกีด

ขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเย่ียม สิ่งกีดขวางดังกล่าวอาจเป็นลูกกรงทั้งสองด้านห่างกันเวลาพูด

ต้องตะโกนคุยกัน หรือผ่านตาข่ายช้ันเดียว หรือผ่านกระจกโดยเจาะรูให้พูดถึงกันได้ นอกจากน้ียังมีการ

เย่ียมโดยน่ังคุยคนละด้านของกระจกแล้วพูดผ่านโทรศัพท์ผู้ได้รับให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องพูด

ภาษาไทยและออกเสยีงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และในกรณีเรือนจ าจัดให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุย

ผ่านเคร่ืองมือสื่อสาร ผู้ได้รับอนุญาตให้เย่ียมติดต่อจะต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา 

บันทกึเสยีง และตัดการสื่อสาร หากเหน็ว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ซ่ึงการปฏิบัติดังกล่าว

ไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขัง ไม่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับและ

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขัง

สมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล 

ส าหรับสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาดในต่างประเทศ กล่าวคือ สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ส่วนในการเฝ้าควบคุมน้ันเป็นการควบคุมโดยเฝ้ามองทางสายตา 

หากมีการควบคุมการสนทนาต้องมีเหตุจ าเป็นและพิจารณาเป็นรายกรณีไปเท่าน้ัน ส่วนสหรัฐอเมริกาการ

เย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไป สามารถสมัผัสตัวกนัได้แต่เป็นไปตามข้อก าหนด ใน

การเฝ้าควบคุมน้ันใช้กล้องวงจรปิดและการเฝ้าควบคุมทางสายตาของเจ้าหน้าที่ การเฝ้าควบคุมการ

สนทนาต้องเป็นเหตุจ าเป็นเทา่นั้น อนัแสดงให้เหน็ว่า สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ได้ให้

ความส าคัญสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ต้องขังในการด าเนินการส่วนบุคคลและต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

กฎหมายบังคับโทษ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบังคับกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการ

ติดต่อกบับุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกจิการหรือติดต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555 

ในส่วนสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดทั่วไป ให้ได้รับการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น

และการเฝ้าควบคุมโดยการเฝ้าระวังทางสายตา ส่วนการควบคุมการสนทนาน้ันให้ใช้เมื่อจ าเป็นเท่าน้ัน

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักสากลด้วย 

 

 

                                                   
                

4
 พระราชบญัญัตริาชทณัฑ ์พุทธศักราช 2479 มาตรา33 

                
5
 ข้อบงัคบักรมราชทณัฑว่์าด้วยการเย่ียมและการตดิต่อกบับุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขงัและการเข้าดูกจิการ

หรือตดิต่อการงานกบัเรือนจ า พ.ศ. 2555 
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1.บทน า 

ภารกจิของกรมราชทณัฑใ์นการด าเนินการบังคับโทษจ าคุก
6
ตามค าพิพากษาของศาลมิได้เป็นเพียง

การควบคุมผู้ต้องถูกบังคับโทษไม่ให้โอกาสกระท าความผิด หรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมได้อีกเท่าน้ัน 

แต่ภารกจิที่ส าคัญที่สดุคือการปรับปรุงแก้ไขลักษณะนิสัยของผู้กระท าผิดให้ได้อย่างถาวร เพราะการบังคับโทษ

จ าคุกเป็นมาตรการเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงเท่านั้นแต่สังคมเรียกร้องและคาดหวังความรับผิดชอบของกรม

ราชทณัฑ์ที่จะคืนสมาชิกของสังคม ผู้น าครอบครัว บิดา มารดา หรือบุตร เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบ

และไม่เป็นภาระสังคมส่วนรวมอีกต่อไปในอนาคต ภายใต้ภาระหน้าที่ดังกล่าวพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในส่วนการบังคับโทษจ าคุกของไทยที่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ที่

ต้องถูกบังคับโทษจ าคุกตั้งแต่แรกรับตัวผู้ต้องขังเข้าในเรือนจ าและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติตามขั้นตอน

ของการบังคับโทษจ าคุกจนถึงกระบวนการปฏิบัติในการปล่อยตัวผู้ซ่ึงต้องถูกบังคับโทษจ าคุกพ้นจากการถูก

บังคับโทษไปจากเรือนจ า ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าถ้าสังคมน ากฎหมายไปใช้เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของ

ผู้กระท าความผิดตามกระบวนการข้ันตอนเป็นที่เช่ือได้ว่าบุคคลน้ันสมควรจะแก้ไขหรือสามารถกลับตนเป็นคน

ดีที่เคารพกฎหมายได้เน่ืองจากความผิดเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงของสังคม
7
 กล่าวคือ ต้องไม่ท าลาย

บุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับหลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานสากลอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการบังคับโทษ  

สทิธกิารได้รับการเย่ียมจากบุคคลภายนอกหรือจากญาติพ่ีน้องถือเป็นหลักส าคัญประการหน่ึง

ที่คุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเดด็ขาดเม่ือบุคคลอยู่ในระหว่างคุมขังของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เพราะญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครัวของผู้ต้องขังเดด็ขาดนับเป็นส่วนส าคัญในการที่จะช่วยอบรมแก้ไข

ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ต้องขังเดด็ขาด เพ่ือให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุข หากผู้ต้องขังเดด็ขาด

มีญาติหรือครอบครัวให้ความสนใจหรือห่วงใยมาเย่ียมจะสามารถท าให้ผู้ต้องขังเดด็ขาดมีที่ยึดเหน่ียวและ

ช่วยประคับประครองจิตใจทั้งยังช่วยคลายความเครียด ความกังวลที่เกิดข้ึนระหว่างถูกคุมขังเดด็ขาดใน

เรือนจ า
8
 

สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดทั่วไปที่ผู้ต้องขังได้รับยังไม่เปิดโอกาสแก่ผู้ต้องขังหรือให้

การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคลเท่าที่ควร เน่ืองจากวิธีปฏิบัติใน

การได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดทั่วไปเป็นไปโดยผ่านสิ่งกีดกั้นและการสื่อสารระหว่างผู้เย่ียมกับผู้รับเย่ียม

เป็นไปอย่างยากล าบาก อีกทั้งระหว่างการสนทนาต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รับฟังการสนทนาและตัดการสื่อสาร

ได้หากเหน็ว่าการสนทนาน้ันไม่เหมาะสม โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงหากใช้ไปในทางกล่ันแกล้ง ถือว่าสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ในขณะเดียวกันเน้ือหาของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
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ธานี  วรภัทร์.(2558).  กฎหมายราชทณัฑ.์ (พิมพ์คร้ังที่1).  กรงุเทพฯ:  วิญญูชน.หน้า 54.            

                 
7
 จิตต ิตงิศภัทย์.  (2515).  ค าอธบิายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1.  หน้า 6. 

               
8
 นัทธ ี จิตสว่าง.  (2540).  หลักทณัฑปฎบิตัิ.  หน้า 89. 
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ยังขาดสทิธกิารได้รับการเย่ียมที่ชัดเจน ซ่ึงเป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล

ตามหลักสากลที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับในเร่ืองสิทธไิด้รับการเย่ียม 

 

2.หลกัการแนวคิดการบงัคบัโทษจ าคุก สิทธิไดร้บัการเยีย่มของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด 

การบังคับโทษจ าคุกหรือจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษเป็นการพัฒนาแนวคิดในอดีตในการ

ลงโทษเข้ามาสู่ยุคใหม่ที่มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์มาก มุ่งที่จะปรับเปล่ียนบ าบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ืองต่างๆ เป็น

เหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคม

ปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าคนลักษณะดังกล่าวน้ีไปปรับปรุงแก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิต

และพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑม์าตรฐานคนปกติในสงัคมน้ันๆได้
9
 เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีการด ารงชีวิตใน

อนาคตโดยปราศจากการกระท าผิดและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นการคุ้มครองสงัคม
10

 

ในส่วนของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ได้มีการ

บัญญัติเอาไว้ใน ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948: 

UDHR)
11
 ข้อ 12.บุคคลใดๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัวใน

เคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและช่ือเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความ

คุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวน้ัน ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการ

ปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง(The Mandela rules)
12
ข้อ 1. ผู้                                                

    มี     ธรรม                                                                              

                      ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของผู้ต้องขังและ               เป็น

จุดประสงค์หลักเสมอ ข้อ 3. การจ าคุก หรือบทลงโทษอื่นที่ใกล้เคียงกัน เป็นการตัดขาดผู้ต้องขังจากโลก

ภายนอก ซ่ึงรวมถึงความเป็นความจริงที่ผู้ต้องขังน้ันถูกดึงออกมาจากโลกที่เคยอาศัยอยู่ ทางเรือนจ า

จะต้องไม่ท าการแทรกแซง หรือ กระท าซ่ึงเป็นการซ า้เติมผู้ต้องขังในกรณีดังกล่าว ข้อ 58 (1)ผู้ต้องขังควร

ที่จะได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเพ่ือนและครอบครัวภายใต้การควบคุม a)ควรสื่อสารด้วยการเขียน พูดคุย 

และทางอื่นๆ b)การเข้าเย่ียม (2)การเย่ียม สิทธิน้ีควรได้รับและผู้ต้องขังหญิงควรได้รับสิทธิเท่ากับ

ผู้ต้องขังชาย ทัณฑสถานและสถานที่ควรเตรียมพร้อมเร่ืองความปลอดภัย หลักการเพ่ือการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or 

                                                   
                

9
 ธานี  วรภัทร์.   (2553).  กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก. (พิมพ์คร้ังที่ 1)  

กรงุเทพมหานคร:  วิญญูชน. หน้า37. 

                
10

 กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษและบงัคบัวิธเีพ่ือความปลอดภัยที่จ ากดัเสรีภาพ ค.ศ. 1976 สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนัณ ีมาตรา 2. 

                
11

 Universal Declaration of Human Rights. 1948:UDHR 

                
12

 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Mandela Rules) 2015.  

323



 5 

Imprisonment 1988)
13
 ข้อ 19 ผู้ที่ถูกคุมขังหรือจ าคุกพึงมีสทิธไิด้รับการติดต่อเย่ียมเยือน โดยเฉพาะจาก

คนในครอบครัวของตนและพึงได้รับโอกาสอย่างพอเพียงในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกตามเง่ือนไข

และข้อบังคับที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายก าหนดไว้ เมื่อ

พิจารณาสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดของไทยยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลดังกล่าว ปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948:UDHR) ข้อก าหนดมาตรฐาน

ขั้นต ่าส าหรับการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง (the mandela rules) และหลักการเพ่ือการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูก

คุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment 

1988) จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากประเทศไทยน าหลักสากลดังกล่าวมาเป็นแนวหลักในการปฏิบัติใน

เร่ืองสทิธไิด้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาด 

 

3.สิทธิการได้รับการเยี่ยมของผู ้ต้องขังเด็ดขาด ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ 

สิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 

มาตรา 33 ได้ก าหนดว่าให้ผู้ต้องขังได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จากทนาย ตามที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งน้ีภายใต้

ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้  และภายใต้ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ .ศ. 2555 การเย่ียมแบบ

ผ่านสิ่งกดีขวางการเย่ียมแบบน้ีเป็นการเย่ียมที่เป็นสิ่งปกติของเรือนจ าโดยทั่วไป และเป็นรูปแบบการเย่ียม

โดยจัดให้มีห้องเย่ียม แต่มีสิ่งกีดขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเย่ียม ต้องพูดภาษาไทยและออก

เสียงให้ดังพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ และในกรณีเรือนจ าจัดให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเคร่ืองมือ

สื่อสาร ผู้ได้รับอนุญาตให้เย่ียมติดต่อจะต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา บันทกึเสียง และ

ตัดการสื่อสาร หากเหน็ว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม ในส่วนของการเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น

หรือการเย่ียมแบบสัมผัสเป็นไปตามนโยบายและข้อก าหนดของกรมราชทณัฑ์ เป็นไปในโอกาสพิเศษ ใน

การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นน้ันจะจัดเป็นเพียงในรูปแบบงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดข้ึน ซ่ึงหน่ึงปีจะเกิดข้ึน

ไม่กี่คร้ังและก าหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับการเย่ียมแบบไม่มีส่งกีดกั้นไว้ด้วย การเย่ียมแบบ

สุดท้ายคือการเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงโครงการหรือข้อบังคับ สามารถใช้ได้กับ

เรือนจ า หรือ ทณัฑสถานที่มีความพร้อมในทุกองค์ประกอบที่ท  าการเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ ์

เม่ือเทียบอัตราส่วนกับเรือนจ าทั่วประเทศซ่ึงถือว่าน้อยมากกับการได้รับการเย่ียมโดยครอบครัวและมี

                                                   
                

13
 Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment 1988 
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เพศสมัพันธ ์ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่าปัญหาในเร่ืองสทิธไิด้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดน้ันยังไม่สอดคล้องกับ

หลักมาตรฐานสากล 

ในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี เย่ียมโดยไม่มีสิ่งกดีกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปซ่ึงเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 23 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญาควรที่จะ “ผู้ต้องขังจะได้รับการการันตี

สทิธพ้ืินฐานในการติดต่อ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เรือนจ ามีอ านาจที่จะควบคุมข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการบังคับโทษภายใต้เหตุผลที่จ าเป็น นอกจากน้ี เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนผู้ต้องขังในการรักษา

ความสัมพันธ์ที่เป็นการสนับสนุนความมุ่งหมายในการบังคับโทษ”
14
 ในส่วนของการเฝ้าควบคุมระหว่าง

การเย่ียม ใช้การควบคุมทางสายตา จะใช้การควบคุมฟังการสนทนากต่็อเม่ือมีความจ าเป็นอย่างย่ิงยวด

และต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ส่วนการเย่ียมแบบผ่านสิ่งกีดกั้นกต่็อเม่ือมีเหตุผลที่ชัดแจ้งว่าการจะเกิด

ผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาปรับปรุงผู้ต้องขังหรืออาจมีผลเสียต่อความมั่นคงหรือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในเรือนจ า ในทางกฎหมายอ านาจในการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ในการประเมิน

เหตุผลความจ าเป็นในการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นรายกรณีด้วยความระมัดระวัง
15
 การเย่ียมแบบสุดท้าย

คือการเย่ียมแบบครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์ มีสองประเภท ประเภทแรกการบังคับโทษแบบเปิด ใช้การ

พักโทษ หรือ การปล่อยตัวช่ัวคราว  ซ่ึงเป็นการกระท าผิดเล็กน้อยตามกฎหมายอาญาของผู้ต้องขัง 

ประเภทที่สองคือการบังคับโทษแบบปิด ใช้การเย่ียมระยะยาว ส าหรับผู้ต้องขังที่กระท าผิดกฎหมายอาญา 

ที่มีอัตราโทษสูง ซ่ึงไม่สามารถการบังคับโทษแบบเปิดได้ ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้รับการเย่ียมจาก

ครอบครัว การเย่ียมจึงจัดให้มีห้องพิเศษที่มีทางเข้าเฉพาะและผู้มาเย่ียมจะไม่ถูกพบเหน็โดยผู้ต้องขังอื่น 

มุมมองของการเปิดโอกาสให้มีความสัมพันธ์ทางเพศในพ้ืนที่เรือนจ ามีผลที่อ่อนไหวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ

สถานการณ์ ดังน้ัน การเย่ียมระยะยาวควรจะถูกก าจัดส าหรับผู้ต้องขังภายในการบังคับโทษแบบปิด ซ่ึงจะ

เหน็ได้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ันเคารพศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
16
เป็นอย่างมาก ในเร่ืองสิทธิ

ได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดโดยให้ตัวผู้ต้องขังเป็นประธานในการบังคับโทษน่ันเองเป็นไปตามสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ต้องขังสมควรในการด าเนินการส่วนบุคคล
17
ตามหลักสากลที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับในเร่ือง

สทิธไิด้รับการเย่ียม 

ในสหรัฐอเมริกา การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นเป็นการเย่ียมของนักโทษทั่วไปส่วนใหญ่ที่ได้รับ

การเย่ียม การเข้าเย่ียมอนุญาตให้นักโทษที่จะน่ังร่วมกับผู้เข้าเย่ียมได้ แต่มีการจ ากัดการสัมผัส การเย่ียม

เหล่าน้ีเกดิข้ึนในห้องเย่ียมขนาดใหญ่ใช้ร่วมกนักบัผู้ต้องขังอื่นๆอกีมากมาย และผู้เข้าเย่ียมคนอื่นๆด้วย มี

การเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง ห้องเย่ียมจะมีกล้องเฝ้าระวังโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจ าให้บริการ โดยปกติกาย

ควบคุมอย่างน้อยเจ้าหน้าที่หน่ึงคนจะน่ัง ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จะเดินไปทั่วห้อง ซ่ึงมักจัดให้แก่ผู้ต้องขัง

                                                   
                

14
 BT-Drs. 7/918, S .57. 

                
15

 Vgl. Calliess/Müller-Dietz  2002 , § 27 Rn. 3 sowie oben § 6 Rn. 21 ff.; problematisch  LG  

Regensburg  ZfStrVo 1981, 58: zum  Kennenlernen  eines  Gefangenen  mit  ,,neurotischer  Charakterstruktur” 

                   16 Rosenhayn, 2004, S. 167 ff. 
                

17
 BVerfG, ZtStrVo  1996. S. 175 
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ได้เข้าเย่ียมเป็นส่วนตัวและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจ าน้อยที่สุด
18
โดยสมาคมการราชทณัฑ์แห่ง

สหรัฐอเมริกา ก าหนดมาตรฐานสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังไว้ ว่าข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสาร

ของผู้ต้องขังควรถูกจ ากัดเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งของเรือนจ าและ

ความปลอดภัยหรือเพ่ือปกป้องสาธารณะ
19
 ส่วนรูปแบบการเย่ียมผ่านสิ่งกีดกั้น หรือ ผ่านกระจกกั้น

ระหว่างผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษที่สูงและผู้เข้าเย่ียมในเรือนจ าความม่ันคงสูงเพ่ือควบคุมความปลอดภัยใน

เรือนจ าและควบคุมผู้ต้องขังในส่วนของการฟังการสนทนาก าหนดมาตรฐานสิทธิในการเย่ียมผู้ต้องขังไว้ว่า

เจ้าหน้าที่เรือนจ าอาจมีอ านาจในการฟังการสนทนาเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะการสนทนาที่

อาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือความมั่นคงและปลอดภัยของเรือนจ า ส่วนการเย่ียม

โดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์จะเกิดข้ึนในเรือนจ าเอกชน ซ่ึงผู้ต้องขังได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับ

โทษทางกฎหมายอาญา และมีความสมัครใจที่จะใช้เรือนจ าเอกชน เพราะเรือนจ าดังกล่าวต้องเสียค่าใช่จ่าย 

ซ่ึงจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนอพาร์ทเมนต์แต่อยู่ในบริเวณเรือนจ า เหน็ได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกาน้ัน

ให้ความส าคัญกับเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องเดด็ขาดเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่

ผู้ต้องขังสมควรจะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ ์

พุทธศักราช 2479 มาตรา 33 และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่า ด้วยการเ ย่ียมและการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ .ศ. 2555  จะเหน็ปัญหา

ในทางปฏบัิติในเร่ืองสิทธิได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดอย่างชัดเจน ผ่านการเย่ียมแบบมีสิ่งกีดกั้น 

การเย่ียมโดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัส และ การเย่ียมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์น้ัน 

เป็นการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ต้องขังในเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาดและยังไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในเร่ืองสิทธิการได้รับการเย่ียมของผู้ต้องขังเดด็ขาด ผู้เขียนขอ

เสนอแนะในการให้ความคุ้มครองสิทธิเร่ืองได้รับการเย่ียมตามกฎหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้มี

ความเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเกิดผลจริงขึ้ นในทางปฏิบัติ เพ่ือให้

ผู้ต้องขังสามารถได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการได้รับการเย่ียมตามศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ช่วยให้

ความสัมพันธ์ของครอบครัวยังคงแนบแน่นมากย่ิงข้ึน และ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะมีผลต่อการกลับเข้าสู่

สงัคมของผู้ต้องขัง 

การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติและมาตรฐานสากลเพ่ือให้มีการ

ก าหนดหลักประกนัในการคุ้มครองสทิธขิองผู้ต้องขังในเร่ืองได้รับการเย่ียมไว้อย่างชัดเจน เพราะบางกรณี

                                                   
                   18 Norman  A  Carlson , Karen  M . Hessbb  and  Christine  M . H . Orthmann.  (1998). Corrections  in the 

21 Century. P . 360. 
                

19
 John  W . Palmer.  (1985). Constitutional Rights of Prisoners.  Pp. 181-182 
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กฎหมายบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในเร่ืองได้รับการเย่ียมไว้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือไม่มี

การบัญญัติ รับรองสทิธบิางประการของผู้ต้องขังในเร่ืองการได้รับการเย่ียมจึงควรแก้ไข ดังน้ี  

1.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด โดยให้สิทธิกับ

ผู้ต้องขังเดด็ขาด ที่ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาไม่เกนิ 10 ปี กระท าความผิดคร้ังแรกคดีเดียว ให้มีสิทธิ

ได้รับการเย่ียมแบบสมัผัส 

2.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัสโดยผ่านเรือนจ าดังต่อไปน้ี เรือนจ าพิเศษ เป็นเรือนจ าที่รับ

ผู้ต้องขังประเภทเดียวกบัเรือนจ าส่วนภมิูภาค ซ่ึงในพ้ืนที่น้ันไม่มีเรือนจ าส่วนภมิูภาคต้ังอยู่ เรือนจ าพิเศษมี

อ านาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี จนถึงจ าคุกไม่เกิน 15 ปี เรือนจ าจังหวัด  ผู้ต้องขังที่

ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปี และ เรือนจ าอ าเภอ เป็น ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี จนถึง

จ าคุกไม่เกนิ 15 ปี  

3.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือการเย่ียมแบบสัมผัส โดยมีเกณฑ์พิจารณาส าหรับผู้ต้องขังเดด็ขาดดังต่อไปน้ี เป็น

ผู้ต้องขังตั้งแต่ช้ันดีขึ้ นไป ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระท าความผิดคร้ังแรกคดีเดียว 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยได้รับสิทธิในการเย่ียมแบบสัมผัส

เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง  

4.  ควรมีข้อบังคับกรมราชทณัฑว่์าด้วยเร่ืองของการเย่ียมผู้ต้องขังเดด็ขาด ควรได้รับการเย่ียม

โดยไม่มีสิ่งกดีกั้นหรือการเย่ียมแบบสมัผัส โดยการเฝ้าควบคุมระหว่างการเย่ียมเป็นแบบสัมผัสน้ันควรใช้การ

ควบคุมแบบ การเฝ้าควบคุมทางสายตา และใช้ระบบกล้องวงจรปิด หากมีความจ าเป็นหรืออาจจะ

กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของเรือนจ าสามารถควบคุมการเย่ียมโดยการฟังการสนทนา โดยพิจารณาเป็น

รายกรณีไป   

5. ให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ปฏบัิติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามข้อเสนอแนะข้างต้น เพ่ือ

เป็นการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ต้องขังที่ควรจะได้รับในเร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังใน

เร่ืองการได้รับการเย่ียมดังกล่าว  
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง

กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย อันได้แก่ หลักนิติรัฐ หลัก

ภารกิจของรัฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน และศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ด าเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินการของสมาคมกฬีาในประเทศไทยได้อย่างย่ังยืน 

จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมกีฬาใน

ประเทศไทย 3 ประการได้แก่ ประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังสมาคมกีฬาและ

สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสมาคม

กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย และประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย เน่ืองจากการจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพในปัจจุบันต้องได้รับการ

จัดตั้งเป็นสมาคมกฬีาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียก่อนจึงจะมีสิทธิในการจดแจ้งเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายทั้งสามประการข้างต้นท าให้การพัฒนาสมาคมกีฬา และการ

ส่งเสริมกฬีาในประเทศไทย ท าให้เกดิการพัฒนาที่ล่าช้ากว่านานาประเทศ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดย

ก าหนดให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกจิกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมกีฬา ให้เป็นอ านาจของผู้ว่า

การการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติ ในก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงให้มีการก าหนดให้การ

กีฬาแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ตลอดจนควร

เหน็ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้มีการก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจ้งการด าเนินการเพ่ือเป็นสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกฬีาอาชีพก าหนด โดยน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชน ตลอดจนน าข้อกฎหมายของต่างประเทศในส่วนของสมาคมกีฬามาปรับใช้กับกฎหมาย

ของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนได้อย่างย่ังยืน สบืต่อไป 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน า 

1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดต้ังสมาคมกีฬาและสมาคมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

สมาคมกีฬา คือ สมาคมที่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและได้จดทะเบียนจัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการด าเนินการอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพ่ือสร้างนักกีฬาให้เล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ส่วนสมาคมกีฬาอาชีพ คือ สมาคม

กีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬา

อาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากฬีา นักกฬีา และบุคลากรทางกฬีาสู่การเป็นอาชีพ นอกจากน้ียังมีสมาคม

กีฬาบางประเภทที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนจัดต้ังเป็นสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพ โดยเป็นสมาคมที่จัดต้ัง

ข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่

จัดต้ังข้ึนเพ่ือท ากิจกรรมด้านกีฬาหรือออกก าลังกาย ทั้งน้ีกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีอาจจะเป็นสมาคมกีฬาที่เป็น

จ าพวกกฬีาพ้ืนบ้านที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ น่ันเอง 

ส าหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และการจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ถือได้ว่าเป็น

การสร้างภาระให้กับหน่วยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพน้ันมีข้ันตอนในการจัดต้ังที่หลาย

ข้ันตอน โดยต้องเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงการที่จะเป็นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้น้ันจะต้องมีการจัดต้ังสมาคมตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม และสมาคมน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการ

แข่งขันกฬีาพร้อมกบัมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และใช้ค าว่าสมาคมกีฬาได้อย่างถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังน้ันจึงท าให้สมาคมที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬา 

และสมาคมกฬีาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการด าเนินการที่หลายข้ันตอนกว่าจะเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้ 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

ในปัจจุบันการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยน้ัน แบ่งการก ากับ

ดูแลออกเป็นสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมจะ

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการบริหารงานของสมาคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ

สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และการก ากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการจัดการแข่งขันกีฬาโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อีก

ทั้งสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และได้รับการสนับสนุน 

ส่งเสริมสมาคมกฬีาอาชีพ และการจัดการแข่งขันกฬีาอาชีพโดยกองทุนส่งเสริมกฬีาอาชีพ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน สมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียน

กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซ่ึงอยู่ภายใต้

การก ากบัดูแลของการกฬีาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน่ืองจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน

สมาคมกีฬาที่ไม่ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หรือการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยยังไม่ได้รับเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยน้ัน ในการก ากับดูแล

จะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมกฬีาอาชีพในประเทศไทย 

ปัจจุบันกฬีาอาชีพ หมายความว่า กฬีาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและ

มีนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด ซ่ึงในปัจจุบันกีฬาที่ได้รับการประกาศใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้เป็น

กีฬาอาชีพมีอยู่ 13 ชนิด ได้แก่ กอล์ฟ จักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ โบว์ล่ิง เจต็สกี จักรยานยนต์ 

แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล โดยที่การส่งเสริมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยเพ่ือให้กีฬาประเภทน้ันมีการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ และนักกีฬาอาชีพมีรายได้จากการเล่นกีฬา 

อีกทั้งในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีความเป็นมือ

อาชีพให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศที่ได้มีการพัฒนากฬีาต่างๆ ให้มีความเป็นอาชีพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ ง

สมาคมกฬีาอาชีพเป็นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสยีก่อน ซ่ึงในกระบวนของการจดทะเบียนของ

สมาคมเพ่ือเป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องน้ันเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ

สมาคมกีฬาไหนและไม่รับสมาคมกีฬาไหนไว้ดูแล โดยทั้งน้ีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็

พิจารณารับเฉพาะกฬีาที่ได้รับความนิยมหรือกฬีาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ส่งผลท าให้สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทน้ันไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาคมกีฬาหรือ

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สมาคมกฬีาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกฬีา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกฬีาน้ัน ไปสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือ

เป็นอาชีพ ต่อไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมายมหาชนที่เกีย่วกบัการด าเนินการของสมาคม

กีฬาในประเทศไทย 

 2.1 นติิรฐั 
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ค าว่า “นิติรัฐ” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า “Rechtsstaat” ค าว่า “Rechtsstaat” 

ประกอบขึ้ นจากค าสองค า คือ ค าว่า Recht ที่แปลว่า กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันค าๆน้ีสามารถแปลว่า 

“สิทธิ” ได้ด้วย) และค าว่า Staat ที่แปลว่า รัฐ แต่ค าสองค าน้ีเม่ือมารวมกันแล้วได้กลายเป็นค าศัพทท์าง

นิติศาสตร์ในระบบกฎหมายเยอรมันซ่ึงยากจะหาค าในภาษาต่างประเทศที่แปลแล้วให้ความหมายได้ตรง

กบัค าในภาษาเดิม ต าราที่เขียนเป็นภาษาองักฤษจ านวนหน่ึงได้ใช้ค าๆน้ีทบัศัพทภ์าษาเยอรมันโดยไม่แปล 

ในทางวิชาการไม่ว่าจะแปลค าว่า Rechtsstaat ว่าอย่างไรกต็าม ประเดน็ส าคัญย่อมอยู่ที่ความหมายอันเป็น

แก่นแท้ของหลักการน้ี กล่าวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐน้ัน กฎหมายจะต้องไม่เปิดโอกาส

ให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ภายใต้กฎหมายบุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน และบุคคลจะต้อง

สามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนท าอะไรหรือไม่ให้ตนท าอะไร ผลร้ายอัน

เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือที่จะบุคคลได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 

แนวความคิดพ้ืนฐานดังกล่าวน้ีย่อมจะก่อให้เกิดหลักต่างๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เช่น หลักไม่มี

ความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการห้ามลงโทษซ า้ซ้อน หลักการ

ห้ามตรากฎหมายย้อนหลังก าหนดโทษแก่บุคคล เป็นต้น  ซ่ึงผู้วิจัยขอยกหลักกฎหมายที่ ดี ซ่ึงเป็น

สาระส าคัญข้อหน่ึงในหลักนิติรัฐ ดังน้ี 

กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกับหลักแห่งความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ในรัฐ

ประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแห่งความได้สัดส่วน” เป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปและเป็นหลักการพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร แต่กม็ีค่าบังคับเท่ากับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ทั้ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ จึงต้องเคารพและปฏบัิติตามหลักการน้ี จะกระท าการใด

ขัดแย้งกบัหลักแห่งความได้สดัส่วนนี้มิได้ 

หลักแห่งความได้สัดส่วนประกอบไปด้วยหลักการย่อย ๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแห่งความ

เหมาะสม หลักแห่งความจ าเป็น และหลักแห่งความได้สดัส่วนในความหมายอย่างแคบ 

(1) หลักแห่งความเหมาะสม เป็นหลักการที่บังคับว่าในบรรดามาตรการต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจก าหนดเพ่ือไปจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได้ ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่สามารถด าเนินมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

เช่น ป้องกนัการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกจิ มาตรการน้ันต้องอยู่ในวิสัยที่จะขจัดความไม่เป็นธรรมใน

การแข่งขันได้จริงๆ หรือในกรณีหากกฎหมายมี เจตนารมณ์จะตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ

ประชาชนในด้านใดด้านหน่ึง เช่น รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรการน้ัน

กต้็องอยู่ในวิสัยที่จะป้องกันมิให้เกิดการจลาจล สงครามการเมือง หรือความเสื่อมโทรมทางจิตใจของ

ประชาชนได้จริงๆ เป็นต้น หากมาตรการใดไม่สามารถท าให้จุดประสงค์ที่ต้ังไว้ปรากฏเป็นจริงข้ึนมาได้

โดยแน่แท้ หรือท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักแห่งความเหมาะสม

และไม่มีผลใช้บังคับ หรือกฎหมายฉบับใดไม่เป็นไปตามหลักแห่งความเหมาะสม กฎหมายฉบับน้ันย่อม

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
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(2) หลักแห่งความจ าเป็น หมายความว่า ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงล้วนแต่

สามารถท าให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจส าเรจ็ลุล่วงไปได้ แต่ทว่าแต่ละ

มาตรการมีผลกระทบกระเทอืนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแตกต่างกัน ฝ่ายปกครองต้อง

ตัดสินใจเลือกออกมาตรการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากน้อยที่สุดและบรรลุ

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้มากที่สุด ความคิดเป็นรากฐานของหลักการน้ีมีอยู่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้าย

สองสิ่งที่จ าเป็นต้องเลือก บุคคลต้องเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยกว่า” ดังน้ันฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

เท่าน้ัน การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม 

(3) หลักแห่งความได้สัดส่วนอย่างแคบ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดภาวะสมดุลข้ึนระหว่าง

ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้ นแก่เอกชนหรือสังคมส่วนรวม กับประโยชน์อันมหาชนจะพึงได้รับจากการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการใดมาตรการหน่ึงที่ฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับ ดังน้ันจึงบังคับให้ฝ่าย

บริหารต้องท าการช่ังผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการที่ตนต้ังใจจะออกมาใช้บังคับแก่ราษฎร 

มาตรการใดกต็ามที่เหน็ได้ชัดว่าหากได้ลงมือบังคับการให้เป็นไปตามน้ันแล้ว จะยังให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนน้อยมาก ไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแก่เอกชนหรือสังคมส่วนรวม ฝ่ายบริหารต้องห้าม

ไม่ให้ใช้ออกมาบังคับ ถึงแม้มาตรการน้ันจะเหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการให้ความประสงค์ของ

กฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้กต็ามเมื่อบังคับตามหลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบกัน

เคร่งครัดแล้ว ในกรณีที่มีมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับได้ทุก

มาตรการ ก่อความเสียหายแก่เอกชนหรือสังคมโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที่มหาชนพึงได้รับ ฝ่าย

บริหารต้องละเว้นจากการใช้อ านาจกระท าการอย่างใด ๆ เลยที่เดียว 

2.2 หลกัภารกิจของรฐั 

ปัจจุบันด้วยระบบการปกครองของรัฐสมัยใหม่ รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ซ่ึงเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหน่ึงของรัฐสมัยใหม่ที่ต้องจัดท าให้แก่ประชาชน โดยภารกิจของรัฐกับการ

บริการสาธารณะ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของรัฐ  อีกทั้งยังเป็นมาตรการทาง

สังคมและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงภารกิจของรัฐสมัยใหม่ที่สามารถแยก

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ภารกจิที่รัฐทุกรัฐจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือการด ารงอยู่ของรัฐ ภารกจิน้ีจึงเป็นภารกิจ

ที่เน้นสาระส าคัญของความเป็นรัฐที่เรียกว่า ภารกจิหลักของรัฐ และภารกิจที่รัฐอาจจะกระท ากไ็ด้ไม่กระท า

กไ็ด้ที่เรียกว่า ภารกจิล าดับรอง 

ภารกจิล าดับรองของรัฐ 

ภารกิจรองของรัฐ หมายถึง ภารกิจที่จะท าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหรือได้

มาตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย์ เป็นภารกิจด้านท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

จึงเป็นงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐน่ันเอง โดยรัฐอาจท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ รัฐอาจ
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มอบหมายให้ปัจเจกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏบัิติกต็าม 

แต่กไ็ม่ถือว่าภารกิจรองของรัฐเป็นเง่ือนไขของอ านาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท า

ภารกจิของรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั 

การส่งเสริมและควบคุมก ากบัเศรษฐกจิ 

การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจในด้านสวัสดิการ

สังคมน้ันท าให้รัฐไม่อาจที่จะปฏเิสธการหารายได้เพ่ือไว้ใช้ปฏิบัติภารกิจเหล่าน้ันได้ แหล่งรายได้ที่ส าคัญ

ที่สดุของรัฐกคื็อ ภาษีอากร เราอาจกล่าวได้ว่ารัฐสมัยใหม่เป็น “รัฐภาษีอากร” การที่รัฐจะเข้าไปหารายได้

โดยด าเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพ่ือมุ่งแสวงหารายได้ตลอดจนผลก าไรน้ัน มีข้อจ ากัดอยู่มากทั้ง

ในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกจิแบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ันรัฐจึงต้องพยายามส่งเสริมให้

ระบบเศรษฐกจิเจริญเติบโต เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรอนัเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ 

ในการด าเนินการเพ่ือควบคุมก ากบัเศรษฐกจิน้ัน รัฐอาจกระท าได้โดยก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็น

กรอบในการด าเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งก าหนด

กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม เช่น การตรากฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันการผูกขาด นอกจากน้ันรัฐยังอาจเข้าไปด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือก ากับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกจิได้อกีด้วย เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

2.3 นติิบุคคลในกฎหมายมหาชน 

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐไปกระทบสทิธขิองประชาชน และอาจถูก

ประชาชนฟ้องโต้แย้งค าสั่งของตนเอง รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิที่มีจุดประสงค์เพ่ือประชาชน คดีพิพาทที่

เกิดจากองค์กรเหล่าน้ีต้องข้ึนศาลปกครอง เพราะเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในมหาชน ใน

ขณะเดียวกัน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อาจจะเป็นนิติบุคคลในทางแพ่งกไ็ด้ เพ่ือให้สามารถไปท านิติ

กรรมทางแพ่งได้ องค์กรใดกแ็ล้วแต่ที่ใช้อ านาจของรัฐ ถ้าองค์กรน้ันมีอ านาจในการสั่งการใช้มาตรการ

ต่างๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนอาจใช้สิทธิทางศาลได้ โดยฟ้องร้องให้ศาล

ตรวจสอบยกเลิกค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย องค์กรใดกแ็ล้วแต่ที่ใช้อ านาจของรัฐ ถ้าองค์กรน้ันมีอ านาจ

ในการสั่งการ ใช้มาตรการต่างๆ ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพ ทรัพย์สิน ของประชาชน ประชาชนอาจใช้สิทธิ

ทางศาลได้ โดยฟ้องร้องให้ศาลตรวจสอบ ยกเลิกค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการสถาปนาความเป็น

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนขึ้น  

นิติบุคคลมหาชนเมื่อจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าวกต้็องกระท า

โดยกฎหมายมหาชนด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรกด็ี ในบรรดานิติบุคคลมหาชนด้วยกันน้ันอาจมีฐานะไม่เท่า

เทยีมกนักไ็ด้ เช่น กระทรวงจะมีฐานะเหนือกว่ากรม เป็นต้น 

แนวความคิดในการแยกนิติบุคคลเป็นสองประเภทข้างต้นนั้นได้รับการยอมรับในกฎหมายไทย

โดยสังเกตได้จากการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม บรรพ 1 ใน พ.ศ. 

2535 น้ัน ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมที่มีการบัญญัติไว้ใน

กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่การยกเลิกดังกล่าวกไ็ม่มีผลกระทบต่อสถานะความเป็นนิติ
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บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม แต่อย่างใด เพราะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 ซ่ึงเป็นกฎหมายมหาชนบัญญัติให้เป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว การยกเลิกดังกล่าวน้ี ท าให้เหน็ว่า มีการ

พยายามแยกแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่จัดต้ังนิติบุคคลเอกชนกับกฎหมายจัดต้ังนิติบุคคลมหาชน

ออกจากกัน เพราะเมื่อกระทรวง ทบวง กรม เป็นองค์กรในทางกฎหมายมหาชน จึงไม่เหมาะสมที่จะ

ก าหนดสถานะความเป็นนิติบุคคลไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็นกฎหมายเอกชน  

ส าหรับประเทศไทยน้ันยอมรับเร่ืองนิติบุคคลมหาชน โดยถือว่าหน่วยงานใดจะมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลมหาชนหรือไม่ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีการบัญญัติให้หน่วยงานน้ันเป็นนิติ

บุคคลหรือไม่ ถ้ามีกเ็ป็นนิติบุคคล ถ้าไม่มีกไ็ม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  

 

3. มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย 

3.1 สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีองค์กรผู้ที่ท  าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบักฬีา ได้ดังน้ี 

1) สมาคมกีฬา (association sportive) เกิดข้ึนจากสัญญาที่จัดท าข้ึนระหว่างบุคคลสองบุคคล

ขึ้นไปเพ่ือแบ่งปันความรู้และไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร สาระของสัญญาจะถูกก าหนดขึ้นในสาร

จัดต้ังสมาคมที่จดทะเบียน ณ ที่ว่าการจังหวัด  หากสมาคมกีฬาต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

จากรัฐ ต้องได้การรับรอง  ตามประมวลกฎหมายกฬีา การรับรองดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบว่าสาร

จัดต้ังสมาคมรับรองการด าเนินการอย่างเป็นประชาธปิไตย การบริหารงานที่โปร่งใส และการเปิดโอกาสให้

ชายและหญิงเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้อย่างเทา่เทยีมกนั 

2) สหพันธ์กีฬา (Fé dé ration sportive) เป็นองค์กรที่ก่อต้ังข้ึนโดยการรวมตัวของสมาคมกีฬา 

บริษัทกีฬา บุคคลธรรมดา หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการประกอบกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่จัดการ

ประกอบกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นอิสระ โดยคณะผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดย

สมาชิก (ยกเว้นสหพันธ์กีฬาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย) แบ่งออกเป็น สหพันธ์กีฬาปกติ สหพันธ์กีฬาที่

ได้รับการรับรองจากรัฐ และสหพันธก์ฬีาที่เป็นตัวแทนของรัฐ  

การจดแจ้งของสโมสรหรือสมาคมกฬีาอาชีพ 

การจัดตั้งสมาคมกีฬา (Association sportive) ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรวมกลุ่มทาง

กีฬาในระยะเร่ิมต้นจะอยู่ในรูปของสมาคมกีฬา ซ่ึงยังไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาก าไร ในกรณีที่

สมาคมกีฬาต้องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ ต้องได้รับการรับรอง ตามประมวลกฎหมาย

กฬีา การอนุญาตดังกล่าวเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของสมาคมน้ันต้ังอยู่ 

3.2 ประเทศองักฤษ 

องค์กรก ากบัดูแลแห่งชาติ (National Governing Body : (NGB)) 

ในประเทศอังกฤษจะมีองค์กรเอกชนท าหน้าที่ก  ากับดูแลกีฬาแต่ละประเภทเรียกว่า“องค์กร

ก ากบัดูแลแห่งชาติ” ซ่ึงองค์กรดังกล่าวจะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบจะ

335



8 

 

เป็นไปตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษ “องค์กรก ากับดูแลแห่งชาติ” มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

ก ากบัดูแลกฬีาดังน้ี 

(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสมาคม 

(2) ให้การสนับสนุนกฎและข้อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ (ปรับหรือห้ามทมี

หรือสโมสรลงแข่งขัน) 

(3) ให้การสนับสนุนด้านกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวมถึงการ

ให้การสนับสนุนสโมสรท้องถิ่น ตลอดจนดูแลทมีระดับชาติและโปรแกรมการฝึกสอนกฬีา 

(4) ก าหนดทศิทางและโครงสร้าง 

(5) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โค้ช อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ 

(6) จัดการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่นระดับโลก 

หรือระดับยุโรป ระดับภายในประเทศ เช่น พรีเมียร์ลีค และ League Cup 

(7) ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 

(8) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกบักองทุน 

(9) ก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินการที่ชัดเจนส าหรับสโมสรและนักกีฬาเกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือในการพัฒนากฬีาประเภทน้ัน ๆ 

(10) ให้การสนับสนุนและการรับรองสโมสร 

อาจกล่าวได้ว่ากฬีาทุกประเภทจะมี “องค์กรก ากบัดูแลแห่งชาติ” (NGB) ก ากบัดูแล 

3.3 เครือรฐัออสเตรเลีย 

ส าหรับหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการควบคุมและก ากบัดูแลการกฬีาในเครือรัฐออสเตรเลีย 

1) คณะกรรมาธกิารกีฬาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (the Australian Sport Commission: ASC) 

คณะกรรมาธิการกีฬาแห่งออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานของรัฐบาล อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 

(Department of Health) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1985 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการ

กีฬาแห่งออสเตรเลีย (the Australian Sports Commission Act 1989) มีคณะกรรมาธิการที่ได้รับการ

แต่งต้ังจากรัฐบาลท าหน้าที่ในการบริหารงานโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกฬีา  

2) สถาบันกีฬาแห่งชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS) มีบทบาทในการฝึกสอน

และพัฒนามาตรฐานกีฬาระ ดับสู ง  โดยมีหน้าที่ ห ลักส า คัญในการ เ ป็น ผู้น า ในการก าหนด 

กลยุทธเพ่ือให้เกิดการมาตรฐานกีฬาระดับสูงขึ้ น อันรวมถึงการสร้ างและน าเสนอแผนงานกีฬา             

ในระดับชาติ, เตรียมตัวนักกีฬาให้พร้อมกับการแข่งขันในระดับโลก ผ่านทางการจัดหาผู้ฝึกสอน               

การดูแลเร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาและการรักษาโรค การวางแผนการแข่งขัน การดูแลสวัสดิภาพของ

นักกีฬา ตลอดจน การหารายการแข่งขันเพ่ือให้นักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมฝีมือ และยังเป็นหน่วยงาน  ที่

สนับสนุนให้เกดิการค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกฬีา 
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3)  สมาคมกฬีา (Sport Organization)  

สมาคมกีฬาในประเทศออสเตรเลียเป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการกีฬา

ประเภทใดประเภทหน่ึง  ซ่ึง ส่วนใหญ่จัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม  (the Associations 

Incorporation Act 2009) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) National Sporting Organization (2) 

State Sporting Organizations (3) Regional Sporting Organizations (4) Community Sporting Clubs 

3.1.4 ประเทศแคนาดา 

หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการควบคุมและก ากบัดูแลการกฬีาในประเทศแคนาดา 

1) กระทรวงวัฒนธรรม (the Department of Canadian Heritage)   

กระทรวงวัฒนธรรม มีวิสัยทศัน์ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้สัมผัสกับความ

ร ่ารวยทางวัฒนธรรมอนัหลากหลายของประเทศ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและช่ืนชมในประวัติศาสตร์ มรดก

ทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชนของประเทศ และมีการวางเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาทางวัฒนธรรมใน

อนาคตโดยการสนับสนุนให้ใช้ภาษาราชการ 2 ภาษา การสนับสนุนทางด้านศิลปะ และ การกีฬา ทั้งในทาง

ตรงและทางอ้อม โดยการก าหนดนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ

การกฬีา 

2) การกฬีาแห่งแคนาดา (Sport Canada)  

   การกีฬาแห่งแคนาดา เป็นหน่วยงานย่อยที่อยู่ใต้แผนกการท างานด้านพลเมือง 

และ อัตลักษณ์ของพลเมือง (the Citizenship and Canadian Identity sector) แห่งกระทรวงวัฒนธรรม 

โดยมีรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล และมีอธิบดี (director general) การกีฬาแห่ง

แคนาดาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยหน้าที่หลักของการกีฬาแห่งแคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 

ด้าน คือ งานด้านก าหนดนโยบายทางการกฬีา (sport policy) และงานด้านการจัดท ากิจกรรมทางการกีฬา 

(sport programs) โดยการกีฬาแห่งแคนาดามีเป้าหมายหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเท่าน้ัน 

ไม่ได้มุ่งถึงการสร้างการมีส่วนร่วมทางการกฬีาของประชาชนทั่วไป  

 3.5 มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสมาคมกีฬาของประเทศไทย 

 จากการศึกษา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบว่า กฎหมายได้

ก าหนดให้สมาคมกีฬาจะมีขึ้ นได้กแ็ต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี และสมาคม

กีฬาต้องมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงให้มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล โดยให้จัดตั้งส านักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาขึ้ นใน กกท. เพ่ือควบคุมการจดทะเบียนเป็น

สมาคมกฬีาทั่วราชอาณาจักร และท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานครส่วน

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงาน กกท. จังหวัด ท าหน้าที่เป็นส านักงานทะเบียน

สมาคมกีฬาประจ าจังหวัด และให้ผู้ว่าการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา

และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร และให้ผู้อ านวยการส านักงาน กกท. จังหวัดหรือผู้

ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ าจังหวัด ตลอดจนให้คณะกรรมการประกาศ
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ก าหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 

 อน่ึง ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558 ได้

ก าหนดให้สมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้ย่ืนแบบการจดแจ้ง

ต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ 4 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

  (1) หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพและ

รายช่ือกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซ่ึงออกโดยผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตาม

กฎหมายไม่เกนิหกเดือนนับแต่วันออกหนังสอืรับรองน้ัน 

  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารประจ าตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกฬีาอาชีพ 

  (3) รูปถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4.6 เซนติเมตร คร่ึงตัว

หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ านวนสองรูป 

  (4) รายช่ือและจ านวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความ

ดูแลพร้อมส าเนาสญัญาจ้าง 

  (5) แผนที่แสดงที่ต้ังของสมาคมกีฬาอาชีพ 

  (6) ระเบียบหรือข้อบังคับสมาคมกฬีาอาชีพ 

 อย่างไรกต็าม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมได้ก าหนดให้การ

ก่อตั้งสมาคมเพ่ือกระท าการใดๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มา

แบ่งปันกนั ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี และในการจดทะเบียน

น้ันจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันย่ืนค าขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้

รับค าขอจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับแล้วจะต้องพิจารณาว่าข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน

หรือความม่ันคงของรัฐ และเมื่อสมาคมได้จดทะเบียนแล้วกจ็ะมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการด าเนนิการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย 

 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ                

ในประเทศไทย 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแยกสมาคมกฬีาและสมาคมกฬีาอาชีพออกจากกัน โดยสมาคมกีฬา

จะอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากกองทุนกีฬาแห่งชาติเพ่ือ

พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขัน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในส่วนของสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน จะเป็นองค์กรที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

โดยให้สโมสรกีฬาอาชีพส่งนักกีฬาอาชีพเข้าท าการแข่งขันในประเภททมี และนักกีฬาอาชีพประเภทเด่ียว

เข้าแข่งขัน ซ่ึงกีฬาอาชีพน้ันนักกีฬาอาชีพต้องเล่นกีฬาเป็นอาชีพและได้รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬา 
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ทั้งน้ีมีสมาคมกฬีาอกีจ าพวกหน่ึงที่ไม่ได้รับรองและได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยกบักองทุนกฬีาแห่งชาติ ซ่ึงสมาคมกฬีาประเภทน้ีอาจยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยต่อไปอาจได้รับความนิยมและบรรจุเข้าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติได้ในอนาคต 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการจัดต้ังสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน จะต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ือง

ของสมาคม และสมาคมกฬีาน้ันจะต้องมาขอย่ืนค าร้องจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬากับนายทะเบียนของการกีฬา

แห่งประเทศไทยเพ่ือที่จะได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและ

กองทุนกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น้ัน แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่ง

ประเทศไทย” ส าหรับสมาคมกฬีาอาชีพน้ันในการจดแจ้งด าเนินการต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ

น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการจัดต้ังเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการ

กฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงจะจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งน้ีสมาคมกีฬา

ที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่สามารถจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา

อาชีพได้ 

 อน่ึง ส าหรับการจัดตั้งสมาคมกฬีา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และการจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ัน ถือได้ว่าเป็น

การสร้างภาระให้กับหน่วยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพน้ันมีข้ันตอนในการจัดต้ังที่หลาย

ข้ันตอน โดยต้องเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็น

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซ่ึงการที่จะเป็นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้น้ันจะต้องมีการจัดต้ังสมาคมตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม และสมาคมน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการ

แข่งขันกฬีาพร้อมกบัมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือขึ้ นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา และใช้ค าว่าสมาคมกีฬาได้อย่างถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังน้ันจึงท าให้สมาคมที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬา 

และสมาคมกฬีาอาชีพจึงมีข้ันตอนของการด าเนินการที่หลายข้ันตอนกว่าจะเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้  

 นอกจากน้ี การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีอ านาจในการก าหนดให้ทุกสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และอยู่ภายใต้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด และการกีฬา

แห่งประเทศไทยกมี็สิทธิที่จะรับสมาคมกีฬาที่ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกองทุนกีฬาอาชีพ จึงท า

ให้สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม บางสมาคมที่จัดกลุ่มกันเพ่ือ

รวมตัวกันออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาประเภทน้ัน ถึงแม้กีฬาประเภทน้ันจะไม่ได้รับความ

นิยมภายในประเทศกต็ามไม่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยเหตุที่ว่าไม่
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อยู่ในความดูแลของการกีฬาประเทศไทย และไม่ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

กฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น่ันเอง 

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมี

หลายขั้นตอน ทั้งการจัดตั้งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬา

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะส่งผลต่อการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทย เน่ืองจากท าให้การพัฒนาสมาคมกฬีาไปสู่สมาคมกีฬาอาชีพมีหลายขั้นตอน ท าให้เกิดผลเสีย

ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมกฬีาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ อีกทั้งนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬา

ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ล่าช้าอีกด้วย ดังน้ันหากยังไม่มีการแก้ไขขั้นตอนในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพจะส่งผลท าให้การพัฒนาระบบกีฬาในประเทศไทยไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบการกีฬาในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และย่ังยืนใน

อนาคต 

 4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ         

ในประเทศไทย 

 ส าหรับการก ากบัดูแลสมาคมกฬีาและสมาคมกฬีาอาชีพน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงาน

หรือการด าเนินกจิการด้านกฬีา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการบริหารงานของสมาคมกฬีาเอง การจัดการแข่งขัน

กีฬาของสมาคมกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่มีการแข่งขันให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งน้ีในการก ากับดูแลกเ็พ่ือให้สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬา

อาชีพด าเนินกจิการด้านกฬีาภายใต้ของพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเร่ือง

สมาคมกีฬาส าหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ว่าด้วยเร่ืองสโมสร

กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพส าหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยทั้งหมดน้ีจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

การกฬีาแห่งประเทศไทย  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน

ประเทศไทยน้ัน สมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้จดแจ้งต่อนายทะเบียน

กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซ่ึงอยู่ภายใต้

การก ากบัดูแลของการกฬีาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน่ืองจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน

สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ด้านการกฬีา แต่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2558 หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศ

ไทยน้ัน ในการก ากบัดูแลจะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 นอกจากน้ี หลักการในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาของแต่ละหน่วยงานกม็ีการก ากับดูแลสมาคม

กีฬาที่แตกต่างกัน โดยสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม
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การก ากับดูแลจะเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในการก ากับดูแลน้ันจะเป็นการ

ก ากับดูแลในเร่ืองของการบริหารงานและการจัดการสมาคมให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมเท่าน้ันไม่รวมไปถึงการก ากับดูแลในเร่ืองของการจัดการแข่งขันกีฬา ส่วน

การก ากับดูแลสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการด าเนินงานของสมาคมกีฬา และได้รับการก ากับดูแลในเร่ืองการจัดการ

แข่งขันตลอดจนการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในส่วนของสมาคมกีฬาที่ จดแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นกีฬาอาชีพตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมกฬีาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลเร่ืองการด าเนินงานของสมาคม

กีฬาอาชีพ และได้รับการก ากับดูแลในเร่ืองการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

พร้อมทั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ซ่ึงทั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพกยั็งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของการกฬีาแห่งประเทศไทย อกีด้วย 

 อน่ึง แนวทางในการก ากบัดูแลสมาคมกฬีาและสมาคมกีฬาอาชีพที่แตกต่างกันน้ัน ส่งผลต่อการ

พัฒนาด้านกีฬาและสมาคมกีฬาในประเทศไทย เน่ืองจากสมาคมที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคมจะถูกก ากับดูแลเฉพาะการด าเนินงานของสมาคมเท่าน้ันและไม่ได้รับ

การสนับสนุนในเร่ืองของการจัดการแข่งขันหรือการพัฒนากฬีาชนิดน้ันๆ ตามกฎหมายการกีฬาและอีกทั้ง

สมาคมกีฬาในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์การก ากับดูและน้ัน หากเป็นสมาคม

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนสมาคมกีฬาที่ จัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลกเ็ป็น

หน้าที่ของสมาคมกีฬาจังหวัด จะเหน็ได้ว่าหลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬาทั้งหมด

ในประเทศไทยเกิดความเหล่ือมล า้กัน เพราะหลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลน้ันมีด้วยกันสอง

ส่วน และวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกม็ีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลและ

ส่งเสริมสมาคมกฬีา ท าให้การก ากบัดูแลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนากฬีา 

 ดังน้ัน การที่ประเทศไทยแยกการก ากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไม่ให้หน่วยงานที่ก  ากับดูแลในเร่ือง

ของกจิการด้านกีฬาทั้งหมดในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลน้ัน ท าให้หลักเกณฑ์และเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแล

สมาคมกฬีาทั้งหมดภายในประเทศน้ัน เกิดความเหล่ือมล า้และวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลสมาคมกีฬา

กม็ีความแตกต่างกันออกไปในสาระส าคัญของการก ากับดูแลและการส่งเสริมกีฬา จึงส่งผลเสียต่อการ

ด าเนินกิจการด้านกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไปถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาภายในประเทศ เน่ืองจากบางสมาคมกีฬาไม่ได้รับการก ากับดูแลและการสนับสนุนจากกองทุนกีฬา

เพ่ือพัฒนาสมาคมกฬีาของตัวเอง ท าให้ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบและโครงสร้างของสมาคมกีฬาที่

ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมกฬีาได้อย่างแท้จริง 

 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย 

 ส าหรับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความส าคัญอย่างย่ิง เพราะนอกจากนักกีฬาจะ

เล่นกฬีาเพ่ือสขุภาพ หรือการเล่นกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้นักกฬีาเล่นกฬีาเป็นอาชีพ 
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และเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาอีกด้วย เน่ืองจากนักกีฬาอาชีพในปัจจุบันจะได้รับค่าตอบแทนจาก

การเล่นกีฬาเป็นอาชีพ ซ่ึงแตกต่างจากการเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศซ่ึงรายได้จะได้จากเงินรางวัลในการ

แข่งขันและเงินอดัฉีดจากสมาคมเทา่น้ัน ดังน้ันรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬา

แห่งประเทศไทยจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในประเทศไทยให้เป็นกีฬาอาชีพ ซ่ึงปัจจุบันกไ็ด้มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่เป็นกฎหมายในการก าหนดชนิดกีฬาอาชีพ และก าหนด

หลักเกณฑใ์นการบริหารงานของสมาคมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการจด

แจ้งของนักกฬีาอาชีพ  บุคลาการทางกฬีาอาชีพ และสมาคมหรือสโมสรกฬีาอาชีพ อกีด้วย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสมาคม

กีฬาอาชีพเป็นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้น้ัน ต้องเป็นสมาคมที่ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสียก่อน ซ่ึงในกระบวนของการจดทะเบียนของ

สมาคมเพ่ือเป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องน้ันเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ

สมาคมกีฬาไหนและไม่รับสมาคมกีฬาไหนไว้ดูแล โดยทั้งน้ีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็

พิจารณารับเฉพาะกฬีาที่ได้รับความนิยมหรือกฬีาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เท่าน้ัน ส่งผลท าให้สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทน้ันไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาคมกีฬาหรือ

สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรือสมาคมกีฬาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สมาคมกฬีาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกฬีา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกฬีาน้ัน ไปสู่ความเป็นเลิศและเพ่ือ

เป็นอาชีพ ต่อไป 

 นอกจากน้ี ในกรณีที่ชมรมหรือสมาคมกฬีาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า

ด้วยเร่ืองของสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียนตามตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

และไม่ได้รับรองให้เป็นสมาคมกีฬาโดยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่สามารถที่จะจดแจ้ง

เป็นสมาคมกีฬาอาชีพได้เลย เน่ืองจากสมาคมกีฬาที่จะจดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นสมาคม

กีฬาอาชีพน้ันจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงน้ันกห็มายความว่าต้อง

เป็นสมาคมกฬีาที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เทา่นั้น ฉะน้ันจึงเหน็

ได้ว่าสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม ถ้าไม่ได้จด

ทะเบียนให้เป็นสมาคมกฬีาที่ถูกต้องตามกฎหมายกไ็ม่มีสิทธิที่จะจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะไม่มี

หลักเกณฑท์างกฎหมายที่ให้อ านาจสมาคมกีฬาประเภทดังกล่าวไปจดแจ้งเป็นสมาคมกฬีาอาชีพได้เลย 

 อน่ึง การไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้อ านาจสมาคมกีฬาที่จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเร่ืองของสมาคม สามารถจดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 น้ัน เพราะการรับเป็น

สมาคมกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยในการ

พิจารณารับสมาคมกีฬาต่างๆ เข้ามาอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สมาคมกีฬา

เหล่าน้ีไม่ได้รับการส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม

สมาคมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ดังน้ันการไม่มีหลักเกณฑ์
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ในทางกฎหมายที่จะให้จดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬา ท าให้การพัฒนาสมาคมกีฬามีการ

พัฒนาเป็นสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยน้อยมาก และท าให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านกีฬาอาชีพใน

ประเทศน้อยมากเช่นเดียวกนั 

 ดังน้ัน การที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดต้ังสมาคมกีฬาอาชีพ

ที่แน่นอนชัดเจนในการที่จะให้สมาคมกฬีาย่ืนจดแจ้งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ

น้ัน ส่งผลท าให้การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจ านวนน้อย เน่ืองจากส่วนมากที่คณะกรรมการกีฬา

อาชีพให้จดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพน้ันกม็ีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซ่ึงปัจจุบันกีฬาในประเทศได้รับความ

นิยมมากมายหลายชนิด และผู้ปกครองกส็นับสนุนบุตรหลานในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลัง

กาย เล่นเพ่ือความเป็นเลิศ หรือเพ่ืออาชีพ ทั้งน้ีหากประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจด

แจ้งสมาคมกฬีาอาชีพให้มีความชัดเจน จะท าให้การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยเกิดความล่าช้าและมี

สมาคมกีฬาอาชีพที่จะพัฒนากีฬาอาชีพจ านวนน้อย ทั้งน้ียังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบของกีฬาใน

ประเทศไทยอกีด้วย ตลอดจนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา

เพ่ือความเป็นเลิศ และเพ่ืออาชีพ น้ันเอง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ใน

หมวด 6 เร่ืองสมาคมกฬีา ในเร่ืองดังน้ี 

 ข้อ 1. ในส่วนที่ 1 เร่ืองการจัดต้ังสมาคม เหน็ควรให้มีการก าหนดให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินกิจกรรม และส่งเสริมกีฬา ให้อ านาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

การกีฬาแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬา

แห่งประเทศไทย 

 ข้อ 2. ในส่วนที่ 4 เร่ืองการก ากับดูแลสมาคมกีฬา เห็นควรให้มีการก าหนดให้การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวในการมีอ านาจก ากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกบัสมาคมกฬีาในประเทศไทย 

(2) ให้การสนับสนุนกฎและข้อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ   

(3) ให้การสนับสนุนด้านกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ของ

สมาคมกีฬา รวมถึงการให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาและสโมสรกีฬาท้องถิ่น ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติ 

และโปรแกรมการฝึกสอนกฬีา 

(4) ก าหนดทศิทางและโครงสร้างของการด าเนินกจิการของสมาคมกฬีา 

(5) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมปริมาณ โค้ช อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ 

(6) จัดการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่นระดับ

โลก หรือระดับทวีป ระดับภายในประเทศ  
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(7) ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่สมาคมกีฬา 

(8) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกบักองทุนกฬีา 

(9) ก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินการที่ชัดเจนส าหรับสมาคมและนักกีฬาเกี่ยวกับการ

ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนากฬีาประเภทน้ันๆ 

(10) ให้การสนับสนุนและการรับรองสมาคมกฬีาทุกชนิด 

อน่ึง ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ใน

หมวด 2 เร่ืองสโมสรกฬีาอาชีพและสมาคมกฬีาอาชีพ ดังน้ี  

ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการจดแจ้งการด าเนินการเพ่ือเป็นสโมสร

กฬีาอาชีพและสมาคมกฬีาอาชีพ ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกฬีาอาชีพก าหนด 
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มาตรการทางดา้นกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพือ่ควบคุม 

การปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต ์

 

ปิยพร  ศรีพรสวรรค์
*
 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ รอดจันทร์
**
 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาถึงมาตรการทางด้านกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ว่ามีความเหมาะสมในการจัดเกบ็ภาษี มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและจากรถยนต์หรือไม่ เพียงใด สอดคล้องกับแนวคิดมาตรการแรงจูงใจทางภาษีใน

การแก้ไขปัญหามลพิษหรือไม่ เพียงใด 

 จากการศึกษาพบว่าการก าหนดประเภทสนิค้าและบริการ เพ่ือจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1. ควบคุมหรือจากัดการบริโภคเน่ืองจากเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 2. มีลักษณะฟุ่มเฟือย 3. เป็นสินค้าที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากกิจการของรัฐ 4. หลัก

เบ็ดเตล็ด เช่น เมื่อรัฐต้องการรายได้เพ่ิมหรือเพ่ือควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่วนใหญ่การ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการของไทย มีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น 

ส าหรับการใช้มาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น การ

ยกเว้น หรือการลดหย่อนภาษี ย่อมส่งผลโดยอ้อมก่อให้เกิดแรงจูงใจกับผู้ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมและผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษที่เกิดข้ึน ซ่ึงแม้การให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะทาให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในการจัดเกบ็ แต่รัฐกไ็ด้ประโยชน์ตอบ

แทนคืนมา คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่

เกิดข้ึน อีกทั้งในการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์แบบใหม่ ที่หันมาใช้ภาษีสรรพสามิตในการ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยค านวณจากอตัราการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศน้ัน ได้

มีปัญหามากมายหลายประการอนัควรด าเนินการแก้ไข 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่าควรมีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของมาตรการใน

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์เพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยควรมีการก าหนดอัตรา

การปล่อยก๊าซฯที่แน่นอนและชัดเจนเพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี อีกทั้งในส่วนของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศควรมีการก าหนดมาตรการในการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตจากการปล่อยกา๊ซฯออกสู่อากาศ โดยขยายฐานภาษีในการจัดเกบ็ เพ่ิมประเภทของ

                                                   
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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สินค้าหรือบริการให้มากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ เป็นต้น อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจทางภาษีให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น เช่น การยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีในอัตราสูงให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ที่น าผลิตภัณฑ์เก่านากลับมาใช้ผลิตใหม่ (Recycle)  หรือ ผู้ประกอบการที่มีการน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาใช้ในการผลิต เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดแรงจูงใจ และ

ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกดิข้ึน และควรพิจารณาให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่

มากกว่าเดิม หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราสูง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภคหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษ อีกทั้ง ผู้วิจัยยังเหน็ว่าควรพิจารณา

ปฏิรูประบบภาษีโดยบัญญัติกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้ นโดยเฉพาะเพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีทั้ง

ระบบรวมอยู่ในภาษีสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษที่ เกิดข้ึนจากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ 

 

1.  บทน า 

 จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิด

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น

ทั้งมลพิษทางน า้ ทางอากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายต่างๆ ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนน้ันมีทั้ง

ความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่สังคมโดยส่วนรวม และแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการร่ัวไหลหรือ

การแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งได้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาการ

ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ย่ังยืน ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น ้า  รวมทั้งปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งด้านมลพิษทางน ้า 

มลพิษทางอากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน 

 การป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเน้น                     

การใช้นโยบายการบังคับและควบคุม (Command and Control) เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและวิธีการ

เพ่ือความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือ

ระงับบรรเทาอนัตราย หรือความเสยีหายที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน 

 จากการศึกษา จะเห็นว่ามาตรการข้างต้นยังเป็นมาตรการที่ใช้ไม่ได้ผล หรือยังขาด

ประสทิธภิาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้และไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ซ่ึงมลพิษทางอากาศ

ที่ไม่ผ่านการควบคุมยังคงถูกปล่อยสู่ธรรมชาติท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตกเป็นภาระของ

สังคม เน่ืองจากปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ันเป็นเหตุให้รัฐมีภาระต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือรักษาและ
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แก้ไขปัญหาในการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ

ประชาชนและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้เพ่ิมข้ึนทุกปีในทุกท้องที่ของประเทศไทย 

 แม้จะมีการควบคุมมลพิษในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เช่น 

การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  แต่การใช้มาตรการก ากับและควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแต่

เพียงอย่างเดียวท าให้โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษสามารถปล่อยมลพิษได้มาก

ตามต้องการตราบเทา่ที่น า้ทิ้งหรืออากาศเสยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จึงท าให้โรงงาน

อุตสาหกรรมขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการผลิตและ

กระบวนการควบคุมมลพิษของตนเท่าที่ควร รัฐจึงต้องน าเงินงบประมาณเป็นจ านวนมากไปแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือในส่วนของภาคการขนส่งทางบก  การ

ใช้รถยนต์เป็นสาเหตุที่ส าคัญของมลภาวะในด้านต่างๆ เช่น เสียงดัง ควันด า ฝุ่ นควัน กล่ินเหมน็ 

เป็นต้น ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราโดยมิ

อาจหลีกเล่ียงได้  ดังน้ัน จึงเป็นเหตุให้มีการคิดค้นเหตุผลด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็น

ที่มาของแนวคิดในการให้เจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์เข้ามาร่วมรับผิดชอบ หรือร่วมรับภาระในการแก้ไข

ปัญหามลภาวะจากรถยนต์ดังกล่าว 

 จากปัญหาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของหรือผู้ใช้

รถยนต์ จึงควรที่จะเข้ามารับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วย ทั้งน้ี 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์เข้ามารับผิดชอบใน

การแก้ปัญหามลพิษ อาจก าหนดเป็นการเกบ็ค่าบริการปล่อยมลพิษ (Emission Charge) หรือค่า

ภาษีส าหรับผู้ก่อมลพิษ อันเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ที่น ามาใช้กับการพัฒนาประเทศทางด้าน

เศรษฐกจิ พร้อมกบัการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

2.  หลกัการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 ในปัจจุบันเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่มักเกี่ยวข้องกับการเกบ็ค่าธรรมเนียมการ

ใช้ทรัพยากรมากกว่าการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการก่อมลพิษ และยอมที่จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของตนเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงสมควรที่จะน าเคร่ืองมือหรือมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์มาใช้ให้มากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 2.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

  การก าหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปจะท าได้สองลักษณะ คือ การก าหนดมาตรฐานจาก

แหล่งก าเนิด หรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Standard) และการ

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)  
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  - มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Emission Standard)  เป็นมาตรฐาน

มลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว อาทเิช่น 

มาตรฐานคุณภาพน า้ ในแหล่งน า้ผิวดิน ที่ไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลชายฝั่ง มาตรฐาน

คุณภาพน า้ทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน า้บาดาลที่จะใช้บริโภค มาตรฐานคุณภาพน า้ด่ืม และมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นต้น 

  - มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Ambient Standard)  เป็นมาตรฐานมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด หรือกิจกรรมต่างๆ มาตรฐานที่ได้มีการประกาศใช้แล้ว อาทเิช่น มาตรฐานคุณภาพ

อากาศเสยี ที่ระบายออกจากทอ่ไอเสยีของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล มาตรฐานคุณภาพ

อากาศเสยีที่ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล 

และมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด เป็นต้น 

 2.2  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ หลักการผู้ก่อมลพิษ

เป็นผู้จ่ายและการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

  1)  หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) 

   แนวความคิดเร่ืองผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) น้ี       

เป็นแนวความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมาจากความเช่ือที่ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตสินค้า 

หรือให้บริการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสินค้าสาธารณะ (Public goods) โดยไม่ได้จ่าย

ค่าตอบแทนท าให้สินค้าราคาถูกกว่าที่เป็นจริง และผลจากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนน้ีเองท าให้

ไม่มีการรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากการตักตวงผลประโยชน์ตาม

ความสามารถของตน ซ่ึงนอกจากเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมตามหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแล้วยังเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดอีกด้วย ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่

ประการใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะของการขาดการบ าบัด

มลพิษโดยถือเสมือนหน่ึงว่าธรรมชาติเป็นเคร่ืองบ าบัดน า้เสียขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเป็น

การประหยัดมากที่สุดที่ปล่อยให้ธรรมชาติบ าบัดของเสียเกินขีดจ ากัดของธรรมชาติและก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้ว ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบ าบัดของเสียกค็ือสังคมน้ันเอง 

ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ปล่อยของเสียดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตน โดยการ

ก าหนดค่าธรรมเนียมที่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบ าบัดมลพิษหรือเพ่ือการอื่นๆ 

  2)  การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

   เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) หรือแรงจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ในการด าเนินการ  ซ่ึงโดยทั่วไปที่ปฏิบัติกันในหลายประเทศและสามารถน ามาใช้ได้ 

โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
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   (1)  การเกบ็ค่าปล่อยมลพิษ (Charge System) 

   (2)  การเกบ็ภาษี (Tax) 

   (3)  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อม (Administration Fee) 

 2.3  หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

  2.3.1  หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม (Equity) 

    ระบบภาษีอากรที่ดีต้องเป็นระบบที่มีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษี

ด้วยกันเองและระหว่างรัฐผู้จัดเกบ็ภาษีกับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมน้ี

นับเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความ

ยินยอมเสยีภาษีโดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) กค็งจะเกดิขึ้นได้ยาก 

  2.3.2  หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty) 

    ภาษีที่ปัจเจกชนแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับภาระในการจ่ายควรที่จะต้องมีความ

แน่นอนชัดเจน ไม่มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เวลาในการจ่ายภาษี วิธีการจ่าย จ านวนภาษีที่จะต้อง

จ่าย ทั้งหลายเหล่าน้ีจะต้องมีความชัดเจนและง่ายแก่ผู้จ่ายภาษีและต่อผู้อื่นทุก ๆ คน หากระบบภาษี

การจัดเกบ็ภาษีอากรใดมีความแน่นอนและชัดแจ้งดังกล่าวแล้ว ย่อมสร้างความสมัครใจในการ                  

เสยีภาษีอากรได้ดีขึ้น 

  2.3.3  หลักความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience of Payment) 

    ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเกบ็ตามเวลาหรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวกมาก

ที่สุดส าหรับผู้จ่ายภาษี  โดยหลักการน้ีมีจุดมุ่งหมายว่า เม่ือประชาชนมีภาระหน้าที่เสียภาษีอากรให้

รัฐ รัฐกค็วรที่จะเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในทุก ๆ ด้าน โดยหลักความสะดวกน้ี

หากวางไว้อย่างเหมาะสมแล้วย่อมเป็นการจูงใจประชาชนในการให้ความร่วมมือเสียภาษีอากร ท าให้

รัฐสามารถเกบ็ภาษีอากรได้ครบถ้วนย่ิงขึ้น 

  2.3.4  หลักความประหยัดในการจัดเกบ็ภาษี (Economy in Collection) 

    ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกออกแบบทั้งในแง่วิธีการดึงเงินออกจากกระเป๋าของ

ประชาชนจะต้องท าอย่างประหยัดที่สุดและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของประชาชนให้น้อยที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากเงินที่ภาษีน าเข้าไปสู่คลังสาธารณะ 

 

3.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายต่างประเทศ 

 3.1  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกับการควบคุมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ 

  1.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาน้ัน คือ การจัดเกบ็ภาษีอากร ซ่ึงไม่

ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมก็จะมีการจัดเก็บทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal 

Government) จนถึงระดับรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) กฎหมายภาษีสรรพสามิตของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียว คือ ประมวลบทบัญญัติว่าด้วยภาษีอากร 

(Internal Revenue Code) ใช้จัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 4 ประเภท คือภาษีสรรพสามิตส าหรับการ

ผลิตสนิค้า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการขายปลีกสินค้า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการให้บริการ และ

ภาษีสรรพสามิตสาหรับสิ่งแวดล้อม ส าหรับภาษีสรรพสามิตน้ันได้ถูกก าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของ

ประมวลบทบัญญัติว่าด้วยการจัดเกบ็ภาษีอากร (Internal Revenue Code) ที่ถูกจัดเกบ็โดย

รัฐบาลกลาง ซ่ึงมีรูปแบบการจัดเกบ็ภาษีที่หลากหลายตั้งแต่การผลิต การน าเข้า การให้บริการ 

และภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

   สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงประสบความส าเรจ็ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จึง 

เหมาะที่จะเป็นกรณีศึกษาด้านการแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย  แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านบริบทโครงสร้างจาก

ประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ยังสามารถน าแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้โดยการผสมผสานกบับริบททางด้าน

สงัคม วัฒนธรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยได้ 

  2.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี 

   ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นภาษีที่จัดเกบ็โดยรัฐบาลกลาง 

แบ่งลักษณะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาษีสรรพสามิตพิเศษ        

ภาษีสรรพสามิตสุรา ภาษีสรรพสามิตสาหรับโทรศัพท ์และภาษีสรรพสามิตสาหรับการขนส่ง ซ่ึง

แต่ละประเภทจะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นหมวดหมู่ หากแต่อยู่ในฉบับเดียวกนั 

 3.2  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกับการควบคุมรถยนต์ที่ปล่อย

กา๊ซคาร์บอน 

  1.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

และไอร์แลนด์เหนือ 

   การจัดเกบ็ภาษีมลพิษจากรถยนต์ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์

เหนือ พยายามที่จะท าให้อตัราการจัดเกบ็ภาษีน้ันมีความแปรผันใกล้เคียงกับอัตราการปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศให้มากที่สุด ในการก าหนดอัตราการจัดเกบ็ภาษีน้ัน จะ

ค านึงถึงทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประเภทพลังงานที่ใช้ของเคร่ืองยนต์ร่วมกัน 

ตลอดจนมีการปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็ภาษีไม่ให้ล้าสมัยจนเกินไป รวมทั้งมีการสนับสนุนให้

ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเสียภาษี อย่างเช่น การค านวณภาษีได้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ เพียงแค่

ให้ประชาชนท าการระบุข้อมูลย่ีห้อและรุ่นของรถยนต์ พร้อมกับปีที่ ซ้ือ และท าให้ผู้เสียภาษี

ตัดสนิใจได้ล่วงหน้าว่าควรจะซ้ือรถย่ีห้อใด รุ่นใด จึงจะท าให้มีภาระภาษีรถยนต์ประจ าปีน้อยกว่า 

รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ประกอบการที่จ าหน่ายรถยนต์อยู่ในประเทศได้เป็น

อย่างดี เพ่ือให้พัฒนารถยนต์ของตนให้มีมาตรฐานสงูขึ้น และมีการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกจากเคร่ืองยนต์น้อยลง เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือรถยนต์ของตนด้วย 
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  2.  มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

   ในส่วนขอรถยนต์น้ัน สหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดกฎระเบียบในการผลิตรถยนต์  

ซ่ึงกฎระเบียบพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์น้ัน กคื็อเร่ือง การประหยัดน ้ามัน ความ

ปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง การปล่อยควันเสีย การปิดป้าย และภาษีการ

ประหยัดน า้มันตามกฎหมาย Energy Policy and Conservation Act of 1975 (EPAC) ซ่ึงมีการ

มอบอ านาจให้หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหา

ค่าเฉล่ียการกินน า้มันของรถยนต์ (Average Motor Vehicle Fuel Economy-CAFE) ที่ใช้ใน

สหรัฐอเมริกา 

 

4.  วิเคราะหปั์ญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากการก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 

 (1)  การหาระดับภาษีที่เหมาะสมในการจัดเกบ็ กล่าวคือ การหาระดับภาษีที่สะท้อนถึง

ต้นทุนที่สังคมต้องรับภาระจากมลพิษที่เกิดข้ึน โดยต้นทุนของสังคมน้ีต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่รัฐต้องใช้ในการจัดการให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปราศจากมลพิษจนถึงระดับที่

สังคมพอใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารภาษี และการก ากับดูแลให้มีการก าจัดหรือลดปัญหา

มลพิษที่เกดิข้ึน  

 (2)  การก าหนดอัตราภาษีตามผลกระทบจากเงินเฟ้อ (Inflation) เพราะเมื่อมีเงินเฟ้อ

เกิดข้ึน ค่าภาษีผลผลิตที่แท้จริงจะลดลง ท าให้ระดับภาษีที่ เรียกเก็บไม่สะท้อนระดับของ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง ดังน้ัน จึงเป็นการยากที่จะก าหนดอัตราภาษีผลผลิตให้

เหมาะสมโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิต (Product Cost) และต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุนต่อ

สิ่งแวดล้อม (Social Cost) หรืออีกด้านหน่ึงภาษีสรรพสามิตอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคา

จากการแข่งขันในตลาดแข่งขันเสรี และอาจก่อให้เกดิปัญหาด้านเงินเฟ้อได้ (Inflation)  

 (3)  การขยายฐานภาษีสรรพสามิต การตัดสินใจของรัฐส่วนใหญ่มีการตัดสินใจแบบ

การเมือง (Political) กล่าวคือ เมื่อรัฐต้องการเพ่ิมรายได้ กจ็ะท าการขยายฐานภาษีสรรพสามิต

ก าหนดสนิค้าหรือบริการเพ่ิมข้ึน โดยมิได้ค านึงถึงอัตราภาษีที่สะท้อนต้นทุนทางสังคมหรือต้นทุน

ทางสิ่งแวดล้อม แม้สนิค้าชนิดน้ันจะเป็นสินค้าเพ่ือป้องกันมลพิษกต็าม จึงท าให้เกิดปัญหาในการ

เกบ็ภาษีผลผลิตด้วยภาษีสรรพสามิต 

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1  บทสรุป 

  จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจสรุปหลักการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศได้ดังน้ี 

  1.  หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกจิ 
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   อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ  ที่

สอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและหลักความมีประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐกจิควรมีลักษณะเป็นอตัราภาษีแบบอตัราคงที่ซ่ึงง่ายต่อการค านวณภาระภาษีและก่อให้เกิด

การบิดเบือนการตัดสินในในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีน้อยที่สุด เพราะการจัดเกบ็ภาษีแบบ

อตัราคงที่จะท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าของรถยนต์เสียภาษีในอัตราที่เท่ากัน 

ตราบใดที่มีการปล่อยอากาศเสียในปริมาณที่ก  าหนด อัตราภาษีจึงควรมีลักษณะการจัดเกบ็ที่ง่าย  

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงเจ้าพนักงานผู้จัดเกบ็ภาษีควรที่จะเข้าใจและค านวณภาระภาษีได้โดยง่าย 

ในขณะเดียวกันอัตราภาษีควรอยู่ในระดับที่ต ่า เน่ืองจากอัตราภาษีที่ต ่าจะมีผลท าให้โรงงาน

อุตสาหกรรมและเจ้าของรถยนต์ผู้มีหน้ามีหน้าที่เสยีภาษีมีภาระภาษีที่ต ่า ท าให้รายจ่ายที่ใช้ได้ของ

โรงงานอุตสาหกรรมลดลงไม่มากนักโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความเตม็ใจที่จะเสียภาษีให้แก่

รัฐบาล และไม่ต้องการที่จะหลบหลีกและหนีภาษี เน่ืองจากการหลบหลีกและหนีภาษีก่อให้เกิด                   

ความยุ่งยากมากกว่าและไม่คุ้มค่ากบัประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการหลบหลีกและหนีภาษี 

  2.  หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

   การน าค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาบวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตสินค้า

และบริการ เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ผู้บริโภค ผู้ใช้ทรัพยากร ตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริง

ของทรัพยากรและค านึงถึงผลกระทบภายนอก หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะด าเนินมาตรการหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด

มลพิษหรือบริโภคทรัพยากรน้อยลงหรือไม่ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษ

หรือผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ผลิตสินค้าและบริการ ผู้บริโภค ผู้ใช้ทรัพยากร) 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยลดการก่อมลพิษหรือก่อความเสยีหายต่อสิ่งแวดล้อม 

  3.  หลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี 

   ควรน าหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดีมาใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมการ

ปล่อยมลพิษทางอากาศ กล่าวคือ ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเกบ็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยการควบคุมการบริโภคของบางสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น 

รถยนต์ เป็นต้น ซ่ึงการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้ันเป็นการจัดเกบ็ภาษีแบบ

ก้าวหน้า ดังน้ัน เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างความเหล่ือมล า้ทางสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรปรับภาษี

สรรพสามิตจากการปล่อยมลพิษทางอากาศให้มากขึ้ นกว่าเดิม เพ่ือเป็นแหล่งรายได้รัฐและลด

ความเหล่ือมล ้าของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอันเป็นผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตเป็นเคร่ืองมือทางภาษีเคร่ืองมือหน่ึง เพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊ซเรือนกระจก (Green 

House Gas) ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท  าให้เกดิสภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
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 5.2  ข้อเสนอแนะ 

  เหน็ควรที่จะมีการปฏรูิประบบภาษีใหม่ โดยการตรากฎหมายภาษีสรรพสามิตมาบังคับ

ใช้กบัผู้ที่ก่อให้เกดิมลพิษโดยตรง ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ควรมีการสร้างแรงจูงใจยกเว้นหรือ

ปรับลดอัตราภาษีเพ่ือสะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ ในส่วนของโรงงาน

อุตสาหกรรม ควรมีการออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะ ซ่ึงในกฎหมาย

ดังกล่าวน้ันควรมีการก าหนดอัตราภาษี แรงจูงใจทางภาษี เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี

ให้กบัสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด อกีทั้งควรมีการก าหนดค านิยาม

ของสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีจากผู้ก่อมลพิษหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษน้ันมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น 

  ในส่วนของรถยนต์น้ัน การน ามาตรการการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์ที่ปล่อย

กา๊ซคาร์บอนฯ มาใช้บังคับ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น การก าหนด

อัตราภาษีที่เหมาะสม , การค านวณอัตราการปล่อยมลพิษ , การก าหนดระยะเวลาในการ

ประกาศใช้ และการปรับปรุงด้านนโยบาย ทั้งน้ีเ พ่ือให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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การก าหนดความผิดฐานลกัลอบขนส่งยาเสพติดของผูป้ระกอบการขนส่ง 
1                                                                                                                                                                                                                               

พงศธร  บวรโกศลจิต* 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร*์* 

          

บทคดัย่อ      
 วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงการก าหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพ

ติดของผู้ประกอบการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ถึงฐานความผิดในการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งว่ามี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

คุ้มครองผู้กระท าความผิดอันน าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการก าหนดความผิดฐาน

ลักลอบขนส่งยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนยาเสพติดหรือมือขนยาเสพติดที่มีความใกล้ต่อตัวยาเสพติด

และผู้อยู่เบ้ืองหลังหรือนายทุนให้ได้รับการลงโทษที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป  

จากการศึกษาพบว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงของสังคมที่ นานาประเทศ                        

ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซ่ึงในปัจจุบันก าลังเผชิญปัญหายาเสพติดที่มีการพัฒนา

รูปแบบที่สลับซับซ้อน อันน าไปสู่อาชญากรรมในลักษณะองค์กร(ประธาน วัฒนวาณิชย์,2548 : 9)         

โดยการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ                 

และเป็นเครือข่าย ซ่ึงผู้กระท าความผิดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในหลายด้านมาร่วมกลุ่มกัน          

มีการวางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการอย่างรัดกุม และมีการปกปิดความลับให้รับรู้ข้อมูล          

เท่าที่จ าเป็นและใช้ระบบตัดความสัมพันธ์ เพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจค้นและจับกุมของเจ้าหน้าที่                  

อีกทั้งยังพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด ซ่ึงก่อให้เกิด               

ความเสียหายและผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ                 

(พรเพ็ญ เพชรสุขศิริและคณะ ,2549 : 1) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมยาเสพติด                        

ที่ประกอบไปด้วยนายทุนหรือผู้บงการ โดยส่วนใหญ่จะมีการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                  

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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การสั่งการหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการตามแผนที่ตนวางไว้ โดยจะไม่เข้ามาใกล้                     

กับตัวยาเสพติดเลยโดยจะมีการตัดตอน การสั่งการ การมอบหมายบุคคลในองค์กรรับผิดชอบ              

ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละข้ันตอนในการกระท าความผิด โดยบุคคลที่อยู่ใกล้กับตัวยาเสพติดที่สุดโดย

ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในระดับล่างขององค์กร เช่น ผู้ขนส่งล าเลียง หรือผู้ดูแลสถานที่เกบ็ยาเสพติด  

การบริหารจัดการด้านการเงิน หรือการปกปิดทรัพย์สนิที่ได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

ท าให้การขยายผลการสืบสวนสอบสวนของฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากล าบากในการที่จะรวบรวม

พยานหลักฐานน ามาพิสูจน์การกระท าความผิด ของตัวนายทุน  ผู้บงการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง       

ในองค์กร (ชาติชาย  สุทธิกลม, 2549 : 4) โดยเฉพาะอย่างย่ิง การลักลอบขนส่งยาเสพติด             

ของผู้ประกอบการขนส่งที่ปรับเปล่ียนกลวิธีในการขนส่งยาเสพติด โดยใช้วิธีการขนส่งสาธารณะ       

(ปัณณ์ฉัตร์ เดชวสพุงศ์,2558 : 47) และก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในทุกพ้ืนที่   

ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เยาวชน และตามสถานบันเทงิ ในอดีตประเทศไทยเคยถูกระบุว่าเป็นแหล่งผลิต    

ยาเสพติดและเป็นศูนย์การค้ายาเสพติดที่ส าคัญมาก่อน (เพชรา สังขะวรและคณะ, 2530: 29)         

โดยมีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าการผลิตยาเสพติดในปัจจุบันจะลดลง           

แต่ก็ยังคงเป็นประเทศส่งผ่านยาเสพติดที่ส าคัญ เน่ืองจากมีปัจจัยที่เอื้ ออ านวยต่อการลักลอบ            

ค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นที่ต้ังภมิูศาสตร์ที่สามารถติดต่อเช่ือมโยงกับประเทศผู้ผลิตยาเสพติดที่ส าคัญ    

ไม่ว่าทางบกหรือทางทะเลประกอบกับมาตรการตรวจสอบยังไม่รัดกุมและเข้มงวดเท่าที่ควร           

(กอบกูล จันทวโร , 2544 : น.5) เน่ืองจากยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายภายในก าหนดความผิด

ฐานน้ีไว้โดยเฉพาะ  อีกทั้งก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างในการติดต่อคมนาคม             

การค้าเสรี และการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สามารถลักลอบน าเข้าและส่งออกยาเสพติดได้ง่ายข้ึน 

เน่ืองจากพ้ืนที่ชายแดนมีขอบเขตกว้างขวางประกอบกับมีปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนอีกหลาย

พ้ืนที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบควบคุมไม่ทั่วถึง  ทั้งน้ีประเทศไทยเป็นประเทศที่ก  าลังพัฒนา              

มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมจนท าให้เกิดความจ าเป็นหรือความต้องการใช้ยาเสพติดบางชนิดของ

บุคคลบางอาชีพซ่ึงก่อให้เกดิผลประโยชน์กบักระบวนการผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการ

ลักลอบค้ายาเสพติด โดยกฎหมายภายในของประเทศไทยที่อยู่ไม่ว่าจะประมวลกฎหมายอาญา             

หรือในรูปของกฎหมายพิเศษ ในปัจจุบันน้ีที่ได้บัญญัติกฎหมายที่ใช้ในการปราบปรามยาเสพติด 

กล่าวคือ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติป้องกัน            

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
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มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติ                 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  5)พ.ศ.2545 แต่ไม่สามารถเข้าไปควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง                   

ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้สัมฤทธิ์ผลในการปราบปรามยาเสพ

ติดที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ต่อมาได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557             

โดยวางหลักเกณฑ์เร่ือง การปราบปรามและหยุดย้ังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพ่ือให้การบริหาร

ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปราบปรามและหยุดหย้ังการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน                

และสงัคมโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้   

 ให้กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ               

และชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปราบปรามและจับกุม                 

ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าและส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุก

พ้ืนที่สกดักั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในทุก

หมู่บ้านและชุมนุมทั่วประเทศ และใช้มาตรการตรวจสอบเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย์สนิของผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ระบบ(ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557) ทั้งน้ี ท าให้ประเดน็การลักลอบขนส่งยาเสพ

ติดของผู้ประกอบการขนส่งมีความชัดเจนมากขึ้ น  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการเพ่ิมบัญญัติ

กฎหมาย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและปราม

ยาเสพติด  เพ่ือก าหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งไว้โดยตรงซ่ึงมี

แต่เพียงการรับผิดฐานมียาเสพติดไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายเท่าน้ัน ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าควรเพ่ิม

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เพ่ือปราบปรามยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นการลักลอบขนส่งยาเสพติดของ

ผู้ประกอบการขนส่ง และอุดช่องว่างทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับความผิดฐาน

ลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งที่แสวงหาผลประโยชน์จากการท าธุรกิจบังหน้าไว้

โดยตรงให้สอดคล้องกบัภายใต้กรอบตามอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายา

เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988  ข้อ 15 ซ่ึงประเทศไทยเป็นรัฐภาคีที่จะต้องมี

พันธกรณีในการปฏบัิติตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะน าบทบัญญัติที่มีอยู่ไปเทยีบเคียงกยั็ง

ไม่เพียงพอซ่ึงส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายต่อการปราบปรามผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติดตามกฎหมาย

ไทยน้ันยากต่อการน าตัวผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะการกระท าความผิดดังกล่าวมาลงโทษ  รวมไป
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ถึงมาตรการ ในการควบคุมการตรวจสอบของผู้ประกอบการขนส่งและไม่มีบทก าหนดความผิด

ผู้ประกอบการขนส่งในการลักลอบขนส่งยาเสพติด ทั้งยังขาดแคลนมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุน

การตรวจสอบการขนส่งขอผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

 เน่ืองจากกฎหมายยาเสพติดมีสถานะเป็นกฎหมายอาญาอย่างหน่ึงที่จะต้องด าเนินการ            

ให้เป็นไปตามภารกิจของกฎหมายอาญาในการปราบปรามยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่ง               

ที่มีความส าคัญอย่างย่ิง โดยก าหนดความผิดฐานขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งน้ันเพ่ือ

ป้องกันมิให้การกระท าความผิดน้ันเกิดขึ้ นซ ้าอีกอันเป็นการคุ้มครองสังคมทางกฎหมาย กล่าวคือ 

ภารกิจการปราบปราม(Repressive Function) และภารกิจป้องกัน (Prevention Function) ซ่ึงภารกิจ                     

การปราบปรามผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสงัคม(ธานี วรภัทร,2558 : 

31-32) ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเน้ือหาสาระทางกฎหมายอาญายังพบว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด                 

มีผลกระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) ที่เป็นคุณธรรมทางกฎหมายทั้งในส่วนบุคคล 

(Individualrechtsgut) และส่วนรวม (Universalrechtsgut) มีระดับของความช่ัว (Schuld) อันเป็น

การกระท าที่สามารถต าหนิได้อย่างมาก (คณิต ณ นคร,2555 :38) ทั้งน้ีเพราะผู้กระท าผิดกรู้็ว่ายา

เสพติดน้ันมีผลกระทบอันเป็นความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เม่ือพิจารณาถึงผลที่เกิดจากการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้า

พนักงานต ารวจมีความยากล าบากในการแสวงหาพยานหลักฐานมาด าเนินคดีกับบุคคลต่างๆ ได้

ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือผู้ผลิตยาเสพติด รวมไปถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติด

ของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งน้ีโดยสภาพในการด าเนินการบุคคลเหล่าน้ีมักไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระท า

ความผิดด้วยตนเองโดยตรง แต่จะมอบหมายหรือสั่งการเป็นทอดๆ ด้วยวิธีที่สลับซับซ้อน(คณิต ณ 

นคร,2550 : 5) 

 ดังน้ัน ควรมีกฎหมายรองรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในการก าหนดความผิดฐานลักลอบ

ขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งไว้เป็น 2 ลักษณะ คือ ด้านผู้ค้าหรือผู้ผลิตหมายถึง                  

กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดทั้งที่เป็นระดับผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญ รายกลาง       

รายย่อย ผู้ล าเลียงยาเสพติด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้องและด้านผู้เสพซ่ึงอาจเป็นผู้เสพยาเสพ

ติดและผู้ติดยาเสพติดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด เน่ืองจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายมุ่งคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิด มากเกินกว่าที่จะมุ่งถึง
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ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือท าให้เกิดอุปสรรคในการบังคับใช้

กฎหมายในการก าหนดความผิดระหว่างผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สงูกว่าบุคคลธรรมดาและผู้ค้ารายย่อย             

ไว้แยกออกจากกนั เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมและเหมาะสมในการลงโทษเป็นรายบุคคลไป 

 ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายในการก าหนดความผิดผู้ลักลอบขนส่งยาเสพ

ติดระหว่างมือขนยาเสพติดและผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดความผิด       

ฐานลักลอบขนส่งยาเสพติด กระบวนการและวิธีการ ๆ ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับใน

ต่างประเทศแล้ว อันน าไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการก าหนดความผิด

ฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นความรับผิดอาญา โดยก าหนดในรูปแบบ

ของกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงสามารถน ามาใช้บังคับได้เป็นการทั่วไปและครอบคลุมได้ทุกกรณีที่เป็นการ

กระท าความผิดเกี่ยวกบัการลักลอบขนส่งยาเสพติดให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาอนุสญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 ทั้งน้ีโดยการ

น าหลักกฎหมายของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์  

 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ศาลสูงฝร่ังเศสให้เหตุผลว่า

ความผิดดังกล่าวไม่ขึ้ นอยู่กับเจตนาแต่อย่างใด (Qualit Juridique) ที่อาจรับผิดได้ เช่น นายจ้าง 

ผู้ประกอบการขนส่งซ่ึงก าหนดไว้เป็นพิเศษ (Responsabilit Spcial) เท่าน้ัน (Dalmasso Thierry 

,1996 : 13) ด้วยเหตุผลที่ว่านิติบุคคลไม่ควรมีอภิสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องรับผิดทางอาญาอีกต่อไป 

โดยเฉพาะหากพิจารณาในวัตถุประสงค์ในการลงโทษซ่ึงเกิดจากการกระท าที่กระทบต่อสังคมและ

เศรษฐกิจ ท าให้นิติบุคคลของสาธารณรัฐฝร่ังเศสจ าต้องรับผิดทางอาญาเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค 

(Debove Fredderic , Falletti Francois , 2006 : 141) ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้บัญญัติ

กฎหมาย เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งไว้ใน

มาตรา 222-42
 
ของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศสในการก าหนดบทลงโทษปรับส าหรับ

นิติบุคคลไว้สงูกว่าบุคคลธรรมดา เน่ืองจากเหน็ว่าหากลงโทษเท่ากับบุคคลธรรมดาฐานการค้ายาเสพ

ติดจะท าให้ไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษ เพ่ือปราบปรามบรรดาบริษัทที่แฝงตัวประกอบธุรกิจบังหน้า

ของแก๊งมาเฟียหรือองค์กรอาชญากรรมและป้องกันไม่ให้นิติบุคคลที่ถูกปิดกิจการ เน่ืองจากการ

กระท าความผิดที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมมาแบ่งปันกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลหรือเป็นผู้ประกอบกิจการ(อุทัย อาทิเวช ,2557: 36) โดยก าหนดโทษปรับส าหรับ
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บุคคลธรรมดาไว้เป็นเงินจ านวน 7,500,000 ยูโร หรือประมาณ 375,000,000 บาท และในกรณีที่

เป็นนิติบุคคลจะมีลงโทษปรับเพ่ิมขึ้ นเป็น 5 เท่าของ 7,500,000 ยูโร รวมเป็นเงินจ านวน 

37,500,000 ยูโรหรือประมาณ 1,875,000,000 บาท ของไทยน่ันเอง(อุทยั อาทเิวช ,2557: 37) 

ทั้งน้ี ก าหนดโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานะการเงินของ

นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เป็นกระท าความผิดได้ หากปรากฏว่าการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นกา

รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรอาชญากรรมหมายความรวมถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดซ่ึง จะต้องระวาง

โทษจ าคุก 30 ปี และปรับเงินจ านวน 7,500,000 ยูโร ตามมาตรา 222-35 วรรคสองและวรรคสาม

ของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส และห้ามประกอบกิจการ ถูกยุบและปิดกิจการส าหรับ

นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามกฎหมายแรงงาน ตามมาตรา 6313-1 รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่ให้

ความช่วยเหลือ โยกย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นหรือการเปล่ียนแปลงสภาพผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการ

กระท าความผิด การสนับสนุนด้วยวิธีการใดๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายต่อการลักลอบล าเลียง

หรือการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 222-37 และมาตรา 222-38 ของ

ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส ต้องระวางโทษจ าคุก10 ปีและปรับเงินจ านวน 750,000 

ยูโรซ่ึงอาจเพ่ิมสูงข้ึนได้จนถึงคร่ึงหน่ึงของมูลค่าของทรัพย์สินหรือรายได้ที่มาจากแสวงหาผลประโชน์

จากการค้ายาเสพติดอีกด้วย ในกรณีผู้ใช้ให้กระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดซ่ึง

ลงโทษสูงสุดถึง 10 ปีและปรับ 7,600,000 ยูโร ตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา 

222-39  

 หากกระท าในลักษณะกลุ่มอาชญากรรมเพ่ือค้าก าไร ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น               

มีการน าเข้ายาเสพติดปริมาณมาก จ าต้องลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 2-15 ปี หากปรากฏว่าการกระท า

ดังกล่าว มีลักษณะรวมกัน จ าต้องลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-15 ปี ตามมาตรา 12 ของประมวลกฎหมาย

อาญาสาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งน้ีไม่มีโทษจ าคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติด ซ่ึงศาลฎีกาของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีได้เคยมีค าพิพากษาว่าความผิดที่เข้าข่าย “ไม่ร้ายแรง” น้ัน  ขึ้ นอยู่กับการ

พิจารณาสภาวะแวดล้อมที่แสดงถึงความแตกต่างจากสภาพการณ์ทั่วไป อันท าให้ศาลเหน็ได้ว่า การ

ลงโทษที่ใช้ตามปกติน้ัน ไม่สมเหตุสมผล(ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ : 2556,108) ดังจะเห็นได้ว่า                    

การก าหนดความผิดกับผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดน้ันมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย          

คดียาเสพติดและมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการบ าบัด การลดภาระที่ไม่ดีต่อสังคม และสุขภาพของ

ประชาชนเป็นรายบุคคลไป  

360



 ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา30a อนุมาตราหน่ึงบัญญัติไว้ว่า 

พิพากษาจ าคุก ไม่น้อยกว่า ห้าปี จะได้รับการ ก าหนดไว้ว่า ทุกคนที่ กระท าผิดกฎหมาย การ

เพาะปลูก ยาเสพติด ผลิต ธุรกิจการค้าในการน าเข้าหรือ ส่งออก โดนมีสมาชิกคนหน่ึงขององค์กร

อาชญากรรม ที่มีการท างานร่วมกนั อย่างต่อเน่ืองของ การกระท าดังกล่าว  

 ในระบบคอมมอนลอว์น้ัน อาทิเช่น ประเทศอังกฤษเห็นว่า การประกอบกิจการต่าง ๆ                  

เร่ิมพัฒนาเป็นรูปของนิติบุคคล หากนิติบุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญาแล้ว อาจเกิดผลเสียหาย                    

แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเร่ิมมีการก าหนดความผิดอาญาส าหรับนิติบุคคล               

(สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล , 2551 : 42) ก่อให้เกิดปัญหากรณีจ าเลยเป็นนิติบุคคลเป็นจ าเลย                    

ในคดีอาญาน้ันไม่ได้ ทั้งน้ีหากเห็นว่านิติบุคคลไม่ควรได้รับการคุ้มกันจากการถูกด าเนินคดีอาญา                

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลงโทษในทางอาญาโดยที่ให้สิทธิจ าเลยต้ังทนายไปแก้ต่างและปรากฏตัว               

ต่อหน้าศาลแทนนิติบุคคลในศาลได้ เน่ืองจากนิติบุคคลไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถลงโทษนิติบุคคล             

ที่ เป็นโทษต่อกายได้ แต่สามารถลงโทษปรับแก่นิติบุคคลได้ เน่ืองจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม                  

และความเจริญก้าวหน้าในเร่ืองการขนส่งท าให้นิติบุคคลมีบทบาทสูงในสังคมและการด าเนินการ

ทั้งหลายเกี่ยวกับกิจการด้านขนส่งต่อมาความรับผิดในการกระท าของผู้อื่นซ่ึงได้กระท านอกขอบ

วัตถุประสงค์ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลได้ส าหรับความผิดที่

เจตนาภายในได้  โดยการกระท าและเจตนาขององค์กรนิติบุคคลน้ันเอง (สุนัย มโนมัยอุดม , 2527 : 
17) 

 การก าหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่ง ซ่ึงปรากฏ                       

ในพระราชบัญญัติการลักลอบค้ายาเสพติด ค.ศ. 1994 (Drug Trafficking Act of 1944)                          

ซ่ึงนิยามความหมายของค าว่า “ค้ายาเสพติด” และ “การลักลอบค้ายาเสพติด”  ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึง

ครอบคลุมไปการน าเข้าและส่งออกยาเสพติด มียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย                    

รวมไปถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการโดยการใช้ให้ผู้อื่นน ามาซ่ึงการค้ายาเสพติด 

ดังที่ระบุไว้ใน มาตรา 1 อนุมาตราหน่ึง (B)(C) (E) อีกทั้งบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเฉพาะส าหรับการ

ลักลอบค้ายาเสพติดไว้ในพระราชบัญญัติการลักลอบค้ายาเสพติด ค.ศ. 1994 ตามมาตรา 49 ผู้ใด

ปกปิดหรือการถ่ายโอนเงินรายได้จากการลักลอบค้ายาเสพติด โดยการปกปิดหรือจะปลอมซ่ึงเป็น

ทรัพย์สนิใดหรือทั้งหมดหรือบางส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมจะแสดงถึงรายได้ที่มาจากการค้ายาเสพติด 

หรือแปลงหรือการโอนทรัพย์สินน้ัน หรือจะเป็นการเอาออกจากเขตอ านาจศาลที่เกี่ยวข้องหลีกเล่ียง                        

การถูกด าเนินคดี  เ พ่ือริบทรัพย์ของผู้กระท าความผิดที่ ได้จากการค้ายาเสพติด และ ผู้ใด                            

ให้ความช่วยเหลือผู้กระท าความผิดเพ่ือที่จะรักษาผลประโยชน์ของการค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น               
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การเกบ็รักษา สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมถึงการรับเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด โดยผู้น้ัน              

รู้ว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือได้รับประโยชน์จากการค้ายาเสพติด  รวมถึงรายได้ของบุคคลใด ๆ 

ของยาเสพติดรวมถึงการค้ายาเสพติดไปยังสถานที่ใด ๆ ซ่ึงในบางส่วนหรือทั้งหมดทางตรงหรือ

ทางอ้อมในการเป็นตัวแทนในการค้ายาเสพติดมาตรา 50 (1)(2) อนุมาตราหน่ึงของพระราชบัญญัติ

การลักลอบค้ายาเสพติดปี ค.ศ. 1994 ซ่ึงก าหนดความผิดส าหรับการลับลอบค้ายาเสพติดดังกล่าว

ข้างต้นจ าต้องจ าคุกไม่เกิน 14 ปีหรือปรับหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 54  ของพระราชบัญญัติการ

ลักลอบค้ายาเสพติดปี ค.ศ. 1994 

 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการประกอบกิจการที่มี

ลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อเน่ืองหรือที่เรียกกันว่า CCE (Continuing Criminal enterprise) น้ัน 

รัฐสภาได้มีการประกาศใช้ใน ค.ศ.1970 โดยบัญญัติไว้ในข้อ 2 ของพระราชบัญญัติการป้องกันยา

เสพติดที่ครบวงจรและการควบคุมการกระท าต่อการคุกคามที่ยาเสพติด(The Comprehensive Drug 

Abuse Prevention and Control of Act 1970) น้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการ

ประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเป็นส าคัญซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ                       

ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังในการกระท าความผิดโดยได้มีการบัญญัติไว้ในข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐ                 

ไว้ในมาตรา 848 (21 U.S. Code ง 848)เน่ืองจากยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามที่เพ่ิมข้ึนและ                    

มีความซับซ้อนต่อการหาความจริงกับผู้กระท าความผิดซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาที่ เกี่ยวข้อง                    

ในการจัดยาเสพติดขนาดใหญ่ในการด าเนินงานที่ผิดกฎหมายยาเสพติด แต่น าไปใช้กับบุคคลใด ๆ           

ตรงบริเวณองค์การบริหารหรือต าแหน่งงานที่ก  ากับดูแลผู้ประกอบการน้ันโดยก าหนดให้ต้องรับผิด             

ทางอาญาด้วย (Jimmy Gurul,2013: 5) หากข้อเทจ็จริงปรากฏว่า ผู้ใดมีส่วนร่วมในการประกอบ

กิจการที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ืองจ าต้องลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ

จ าคุกตลอดชีวิตและปรับจ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการที่ได้รับอนุญาตให้เป็นไป ตามบทบัญญัติไว้ในข้อ 

18 หรือปรับจ านวนเงิน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าจ าเลยเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็น

ผู้ประกอบการปรับจ านวนเงิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีถ้าจ าเลยไม่ใช่ผู้ประกอบการจะต้อง

ถูกริบทรัพย์สินตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรา 853 ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  เว้นแต่ ถ้ามีบุคคลใดเข้า

ร่วมในการกระท าภายหลังหรือก่อนการพิพากษาถึงที่สดุ บุคคลน้ันจ าต้องลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 30 

ปี และอาจต้องถูกลงโทษเพ่ิมข้ึนจนถึงจ าคุกตลอดชีวิต และโทษปรับไม่เกนิสองเท่าของจ านวนที่ได้รับ

อนุญาตตามบทบัญญัติของข้อ18 หรือปรับจ านวนเงิน  4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าจ าเลยมี
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ลักษณะเป็นผู้ประกอบการจะถูกปรับ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งริบทรัพย์สินซ่ึงได้จากการ

กระท าความผิด ไว้ในข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848 (A) ทั้งน้ี บุคคลใดผู้เข้าร่วม

การกระท าการในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง จ าต้องถูก

ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตไว้ในข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848 (B) และเสียค่าปรับ

ตามลักษณะการกระท าความผิดดังที่ระบุไว้ใน ข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848 

(A)(A) (1) บุคคลน้ันเป็นผู้ดูแลหลักในการจัดงานหรือเป็นผู้น าขององค์กรซ่ึงเป็นหน่ึงของผู้บริหาร

หลัก อาทเิช่น การจัดงาน หรือ ผู้น า และ(2)(B) การกระท าที่ผิดต่อกฎหมายน้ัน หากปรากฏว่า มี
ลักษณะเป็นองค์กร ที่มีจ าเลยเป็นผู้ใช้เงินต้นหรือลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในการเป็นผู้บริหารจัดการ

ที่ส าคัญขององค์กร โดยเป็นผู้ที่จัดงานหรือเป็นผู้น าที่ได้รับ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในรายรับ 

ช่วงเวลาใดในสิบสองเดือนของการด ารงอยู่ ของการ ผลิต น าเข้า หรือ จ าหน่ายยาเสพติดตามดังที่

ระบุไว้ใน ข้อ 21ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848 (B) (1) โดยบุคคลที่มีส่วนร่วมต้ังแต่ห้า

คนหรือมากกว่าน้ันข้ึนไปซ่ึงได้กระท าการจัดต าแหน่งงานที่ก  ากับดูแลหรือต าแหน่งอื่นๆ ของการ

บริหารจัดการและองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ืองที่ก  าหนดไว้ส าหรับวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ใน ข้อ 

21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848(A) นอกจากน้ี หากยังฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ดังที่ระบุไว้ใน 

ข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 848 (E) ได้ก าหนดโทษประหารชีวิต กล่าวคือ บุคคลใด              

ที่ มีส่วนร่วมในการหรือการท างานในการผลักดันขององค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ืองหรือ                      

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระท าผิดกฎหมายก าหนดโทษดังที่ระบุไว้ใน ข้อ 21 ประมวลกฎหมาย

สหรัฐ ไว้ในมาตรา 841 และมีสั่งการ จัดหาหรือท าให้เกิดการฆ่าโดยเจตนาอันเป็นผลโดยตรงจาก

การฆ่า บุคคลน้ัน จ าต้องลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต บางกรณีอาจจะถูก

ตัดสนิประหารชีวิต ส าหรับกรณีที่การด าเนินการต่อองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด  ดังที่

ระบุไว้ใน ข้อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ในมาตรา 841(B) ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการประกอบกิจการที่ มี ลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อเ น่ืองหรือที่ เ รียกว่า CCE                         

(Continuing Criminal enterprise) น้ี มาตรา 848 น้ันจะต้องเป็นการกระท าโดยตกลงร่วมกัน                    

โดยบุคคลผู้ซ่ึงมีต าแหน่งในการบริหารกิจการเพ่ือจุดประสงค์แสวงหารายได้และผลประโยชน์จาก                               

การกระท าความผิดซ่ึงผู้ร่วมกระท าความผิดน้ันต้องรู้ว่าการกระท าน้ันเป็นความผิดต่อบทบัญญัติ               

แห่งกฎหมาย (Peters, Gerhard, Woolley, John T,1970 : 389) ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่

จ าเป็น ว่าผู้กระท าความผิดจะต้องมีความรู้ในรายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดทั้งหมด                    
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ซ่ึงพิจารณากระท าเป็นรายบุคคลไป (Report of the Ombudsman Victoria,2003: 18) ดังจะเหน็ได้

ว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อเน่ืองหรือที่เรียกว่า  

CCE (Continuing Criminal enterprise) น้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม                           

ในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมต่อเน่ืองน้ันจากการพิจารณาในอัตราส่วน            

ที่ส าคัญจากผลประโยชน์ซ่ึงได้รายได้จากการเข้าร่วมกระท าการในกิจการที่ผิดต่อกฎหมาย อาทิเช่น 

ผู้บริหาร (Organizer) ผู้ควบคุมสั่งการ (Supervisory) หรือผู้ที่มีอ านาจบริหาร (Management) เป็น

ต้น  

 จากการศึกษาประเทศที่ใช้ระบบซิลวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ในการก าหนดความผิด               

ฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่ง เพ่ือน ามาพิจารณาประกอบในการป้องกัน               

และปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม             

ยาเสพติดว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) 

กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญน้ีและ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม สามารถอธบิายพร้อมให้เหตุผลได้และจะใช้อ านาจรัฐโดย

ปราศจากบทบัญญัติของกฎหมายรับรองน้ันไม่ได้ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้กระท า

ความผิด (Due of  Process) และมุ่งถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม (Crime 

Control) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการก าหนดความผิดฐาน

ลักลอบขนส่งยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนยาเสพติดหรือมือขนยาเสพติดที่มีความใกล้ต่อตัวยาเสพติด                        

และผู้อยู่เบ้ืองหลังหรือนายทุนไว้อย่างเหมาะสม ตามหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเป็นไปตาม

ข้อบังคับระหว่างประเทศอันเป็นการก าหนดความผิดให้เป็นไปตามหลักพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ            

และหลักนิติรัฐ  
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มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัแผนบงัคบับ าบดัรกัษาผูติ้ดยาเสพ 

 

พรชนนัญาณ ์คลา้ยจนัทรพ์งษ์
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ี วรภทัร์
2
 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการแผนบังคับ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
3
 หรือที่เรียกขานกันว่า 

“ยาบ้า” ซ่ึงนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเมทแอมเฟตามีนสามารถหาได้ง่ายกว่ายาผิด

กฎหมายประเภทอื่นในท้องตลาด ด้วยการสังเคราะห์ที่ง่ายกว่า หากค้นหาในอินเตอร์เนต็จะเจอ “สูตร

วิธีการปรุงยาเมท” อยู่มากมาย ตามที่พบเหน็จากสูตรผสมเหล่าน้ัน และค าบอกกล่าวของต ารวจ จะเหน็

ได้ว่าเมทแอมเฟตามีนสามารถท าได้ง่ายมากจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป และที่ส าคัญที่สุดอีกอย่างหน่ึง คือยาแก้

ไอและซูโดอเีฟดรีนซ่ึงหาได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป น่ีเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้เมทแอมเฟตามีนเข้าถึงคน

จน ผู้ที่ถูกมองข้ามจากสงัคม ผู้ที่พยายามหลีกเล่ียงจากสถานการณ์แพทย์ และผู้ใช้ที่สนใจอื่นๆ เม่ือมีการ

แพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงส่งผลกระทบ

ต่อสงัคมและความม่ันคงของประเทศชาติ เป็นสาเหตุหลักของการเพ่ิมอาชญากรรม เช่น การลักขโมย การ

ปล้น ฆ่าทารุณ ข่มขืน จากสถิติในการด าเนินคดีทางศาลประมาณเกือบคร่ึงของอาชญากรเหล่าน้ี เป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ซ่ึงตามทางการแพทย์บ่งช้ีว่าเมทแอมเฟตามีนส่งผลต่อระบบ

ประสาทกลาง (central nervous system) ทั้งน้ีเมทแอมเฟตามีนเหมือนกับแอมเฟตามีนตรงที่เพ่ิมการท า

กจิกรรมทั่วไป ผลเบ้ืองต้นสามารถอยู่ได้นานถึง 8 ช่ัวโมง หลังจากน้ันจะเป็นช่วงเวลากระวนกระวายอย่าง

มาก ผลที่ได้รับตามมาจากการใช้เมทแอมเฟตามีนในทางที่ผิดเป็นเวลาที่ยาวนานอาจส่งผลต่อการเป็นโรค

จิตภาวะทุพโภชนาการ ภาวะซึมเศร้ารุนแรง และการสูญเสียกายควบคุม และแม้ในทางการแพทย์จะน า

เมทแอมเฟตามีนมาใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น แต่คนบางกลุ่มที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปพบแพทย์เพ่ือ

เข้ารับการโอนต่อไปยังจิตแพทย์ที่สามารถสั่งยาแอมเฟตามีนแบบถูกกฎหมายให้ได้ และคนบางกลุ่มกลับ

มองว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเร่ืองที่น่าหดหู่และเป็นความอัปยศ หากต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วย

จิตเวช อีกทั้งยังไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตปรากฏในประวัติของตนเอง จึงไม่จ าต้องสงสัยเลย

ว่า เหตุใดคนจ านวนมากจึงไม่มีอาการทางร่างกายหรือระบบประสาทที่สามารถเข้ารับการจ่ายยาได้ แต่

ต้องการสารกระตุ้นด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือใช้เพ่ือการผ่อนคลาย ดังน้ัน จึง

                                                 
1
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

3
 แมทแอมเฟตามนี 2559 ส านักกจิการในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอพระองคเ์จ้าพัชรกติยิาภา ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
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2 

 

ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าเมทแอมเฟตามีนเป็นสารแอมเฟตามีนที่ถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด (abuse)
4
 ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาเกี่ยวการบ าบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทยแล้วพบว่า ระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ระบบ
5
 คือ 

ระบบที่ 1 การบ าบัดในระบบสมัครใจ (Voluntary System) เป็นการเปิดโอกาสผู้ติดยาเสพติด

ซ่ึงต้องการเลิกยา สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงในการ

ด าเนินการที่ผ่านมาผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจเข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างต่อเน่ืองจน

ครบครัน 

ระบบที่ 2 การบ าบัดรักษาในระบบต้องโทษ (Correctional System) เป็นการบ าบัดรักษา 

ผู้ติดยาเสพติดที่กระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดในเรือนจ าและสถานพินิจและคุ้มเดก็และเยาวชน ซ่ึงใน

การบ าบัดรักษาน้ัน พบว่าสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและฟ้ืนฟูแก้ไขผู้ติดยาเสพ

ติด เน่ืองจากมีการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดร่วมกบัจ าเลยหรือผู้กระท าความผิดในคดีอื่น เป็นสาเหตุให้

ผู้ติดยาเสพติดซึมซับพฤติกรรมอาชญากรรม และเมื่อพ้นโทษกแ็ล้วกม็ีประวัติการกระท าผิดซ่ึงถือว่าเป็น

ประวัติอาชญากร ท าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้  

ระบบที่ 3 การบังคับบ าบัด (Compulsory system) เป็นการบังคับบ าบัดที่เกิดจากพระราช 

บัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับผู้ติดยาเสพติดและสารเสพ

ติดให้เข้ารับการบ าบัดรักษา โดยผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์และจะมีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ        

ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ โดยพิจารณา

จากรายงานการตรวจพิสูจน์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีไม่ปรากฏว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด 

คณะอนุกรรมการกจ็ะส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีอาญาต่อไปตามปกติ หากปรากฏว่าเป็น        

ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการกจ็ะพิจารณาและก าหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดว่าผู้ต้องหารายใดสมควรเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการใด และในระหว่างน้ี

คณะอนุกรรมการต้องแจ้งค าสั่งให้พนักงานอยัการทราบเพ่ือให้มีค าสั่งชะลอการฟ้องคดีไว้ก่อน 

จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการที่ท  าให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่และยังคงเกิดช่องว่างในการบังคับใช้

กฎหมายอันแสดงให้เหน็ถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการบ าบัดรักษายังไม่บรรลุผลและยังไม่

                                                 
4
 ค าว่า “พฤตกิรรมการใช้ยาในทางที่ผดิ (abuse)” หรือ “การพ่ึงพา (dependence” จากเมทแอมเฟตามนี: ความจริง vs 

นวนิยายและบทเรียนของโรคประสารทหวาดผวาจากโคเคนรปูผลึก,จากส านักกจิการในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองคเ์จ้าพัชรกติยิาภา ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงยุตธิรรม 
5
 เอกชัย กาญจนางกูรพันธุ ์(2552). การใช้ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฟท้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดตามมาตรา 

33 แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรณีผู้ที่ เคยผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ตดิยาเสพตดิ (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

 
 

368



3 

 

บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบางกลุ่มที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยวิธีการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

เมื่อพิเคราะห์ในส่วนของการบ าบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

มีบทบัญญัติที่นับว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาด้านการปฏบัิติ ได้แก่ ทกัษะของเจ้าหน้าที่ โปรแกรมที่เหมาะสม

ในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ความไม่เพียงพอของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการบ าบัดรักษายังไม่ชัดเจน รวมตลอดทั้งมิได้มีการ

ก าหนดมาตรการในการกล่ันกรองคุณสมบัติหรือคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามารับการ

บ าบัดรักษา อีกทั้งไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการติดตามและหลังจากปล่อยผู้ติดยาเสพติดออกจากสถาน

บ าบัดฟ้ืนฟูแต่อย่างใด สถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ สถานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดไม่เพียงพอ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนเหน็ควรน าแนวคิด หลักการ และแนวทางการบ าบัดรักษา        

ผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้กับการจัดท าแผนบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติด โดยผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีอ านาจหน้าที่เป็นอสิระในการวินิจฉัยแผนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้

เข้าสู่ข้ันตอนการบ าบัดรักษายาเสพติดที่ถูกต้องเหมาะสม โดยก าหนดให้แพทย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการคัด

กรองผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การจัดท าแผนบังคับบ าบัดให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดทั้ง การก าหนดหน่วยงานหรือจัดตั้ งศูนย์เฉพาะทางในการ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือด าเนินการแก้ไขและบ าบัดรักษา    

ผู้ติดยาเสพติดให้เกดิผลดีต่อไป  

 

1. บทน า 
ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีน หรือที่เรียกขานกันว่า 

“ยาบ้า” ซ่ึงนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้ น แต่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ

บ าบัด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ภายใต้แนวคิดที่ถือว่าผู้เสพยา

เสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรจึงต้องได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยในการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดน้ันจะต้องก าหนดสถานที่และวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดให้

เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยค านึงถึงเพศ อายุ ประวัติ 

พฤติกรรมในการกระท าความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้ งปวงของผู้ น้ัน 

ประกอบด้วย ซ่ึงในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจะใช้สถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดในความรับผิดชอบของหน่วยงานพหุภาคีฯ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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และกรมราชทณัฑ์ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีอยู่จ านวน 86
6
 แห่งทั่วประเทศ ซ่ึงรองรับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯได้

จ านวนปีละประมาณ 21,410 คน ดังน้ัน รูปแบบและขั้นตอนการบังคับบ าบัดผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่

กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็นโรค

สมองติดยาให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ยังไม่สามารถท า

ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ เน่ืองจากปัญหาส าคัญของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีข้ันตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน และเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับการ

บังคับใช้กฎหมายและการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  

จากบริบทของประเทศไทยย่อมต้องตระหนักว่า การน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้

ติดยาเสพติด ซ่ึงทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคสมองติดยาต้องได้รับการบ าบัดรักษาน้ัน ซ่ึงการบ าบัดรักษา

ผู้ป่วยซ่ึงเป็นโรคสมองติดยา ย่อมต้องเข้าใจถึงหลักการรักษาให้ถูกวิธี กล่าวคือการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่ติด

ยาเสพติดน้ัน จะต้องเกิดขึ้ นจากความยินยอมและความสมัครใจของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาโดยแท้ ซ่ึง

หากผู้ติดยาเสพติดมีความสมัครใจที่จะเข้ารับการบ าบัดรักษาแล้ว ย่อมส่งผลให้การก าหนดแผนการ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรายบุคคลส่งผลส าเร็จและสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 น้ัน 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเป็นผู้ป่วย ที่ไม่มีประวัติอาชญากรติดตัว และเป็นการเบ่ียง

ออกจากการด าเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม แต่ภายใต้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดน้ัน แฝงไปด้วยการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ระบบการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

เกดิจากการบังคับบัดบ าบัดเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติดเล่ียงไม่ต้องรับโทษทางอาญาเท่าน้ัน ซ่ึงบุคคล

ที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องถูกบังคับบ าบัดรักษาจะเกิดจากความสมัคร

ใจหรือไม่สมัครใจกต็าม ดังน้ัน การที่พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่

บรรลุผลส าเรจ็เทา่ที่ควรน้ัน สาเหตุหน่ึงย่อมเกดิข้ึนจากปัจจัยภายในของผู้ติดยาเสพติดเองที่ไม่ได้ต้องการ

เลิกยาอย่างแท้จริง แต่ถูกบังคับด้วยระบบบังคับบ าบัดรักษา เพ่ือให้ตนเองพ้นจากการถูกลงโทษทางอาญา 

นอกจากน้ีอาจเกดิขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น กระบวนการคัดกรองเสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด

ไม่มีประสทิธภิาพ กล่าวคือ กรมคุมประพฤติมิได้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โดยตรง ดังน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นสหวิชาชีพ ย่อมมีทักษะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การคัด

                                                 
6 จาก “รายงานผลการศึกษาโครงการน าร่องเพื่อพัฒนาสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตาม
ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขงัส าหรับผู้กระท า
ความผิดทีเ่ป็นหญิง” โดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ น.1 
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ครองคุณสมบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับ การด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะมีคณะบุคคลที่ท  าหน้าที่ในการก าหนด

นโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงเรียกว่าคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซ่ึง

ประกอบไปด้วยผู้แทนของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย

คณะกรรมการดังกล่าวจะแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้น ซ่ึงเรียกว่าคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด โดยจะแต่งต้ังข้ึนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้เสพ

หรือติดยาเสพติดหรือไม่ และต้องใช้แผนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบใดจึงจะเหมาะสม 

รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยว่าผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นที่พอใจหรือไม่ ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่า

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเสมือนกลไกส าคัญในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 ซ่ึงระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดน้ัน นับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการ

รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการเป็นผู้ป่วยในโรคสมองติดยา และสามารถบ าบัด

ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT)
7
 ในรูปแบบการบ าบัดทางจิต – สังคม ได้

อีกด้วย กล่าวคือ กระบวนการและขั้นตอนในการรักษาผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการติดยาเสพติดทั้งทาง

กายและจิตใจ ซ่ึงการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้โทษน้ันจ าเป็นที่จะต้องปฏบัิติเป็นข้ันๆต่อเน่ืองกันไป ในขณะ

ที่เกือบทุกประเทศที่มีการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษต่างยึดถือข้ันตอนที่เรียกว่า การ

บ าบัดรักษาแบบสมบูรณ์ โดยแบ่งกระบวนการหรือขั้นตอนในการบ าบัดรักษาออกเป็น 4 ขั้นตอน
8
 ดังน้ี 

1) ขั้นเตรียมการก่อนการรักษา 2) ขั้นถอนพิษยา  3).ขั้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ 4) ขั้นติดตามหลัง

รักษา  

ส าหรับในระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดน้ัน เร่ิมจากการน าระบบสมัครใจมาผสมผสาน

กับระบบบังคับบ าบัด โดยให้ความส าคัญกับระบบสมัครใจเป็นหลักในการบ าบัดรักษา คือ กระบวนการ

เข้าสู่การบังคับบ าบัดที่อยู่บนพ้ืนฐานของความยินยอมของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซ่ึงถือได้ว่าเป็นการ

บ าบัดรักษาที่เกดิผลสมัฤทธิ์และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ในต่างประเทศกจ็ะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไข

ฟ้ืนฟู คล้ายๆกนั คือเป็นไปในลักษณะที่เป็นบังคับและสมัครใจ กล่าวคือในช่วงแรกเป็นการบังคับให้เลือก

ว่าจะสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบ าบัดหรือไม่ หากตกลงกจ็ะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดแต่ถ้าบ าบัดไม่หายหรือ

                                                 
7 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 310 
8 ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.(2545).รายงานการวิจัย: ผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 
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มีปัญหากจ็ะด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปคือการลงโทษเพราะถือว่าให้โอกาสแล้ว นอกจากน้ี

ในต่างประเทศยังมีการจ าแนกการบ าบัดรักษายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แล้วเหน็ว่า ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการก าหนดหลักการว่าผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่าง

หน่ึง มิใช่อาชญากรปกติ จึงสมควรได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่เน่ืองจากระบบการ

บ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นระบบบังคับบ าบัด ดังน้ันผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดจึงมิได้เข้าสู่การบ าบัดรักษาโดยความสมัครใจ หากแต่ต้องเข้าสู่ระบบการบ าบัดโดยการ

บังคับบ าบัด เฉกเช่นเดียวกับการบังคับรักษาอากาเจบ็ป่วย เม่ือผู้ที่เข้าสู่การบ าบัดรักษายาเสพติดไม่ได้

ต้องการรักษาอาการติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจย่อมเกดิความต่อต้านจากขั้นตอนและวิธีการรักษา จึง

ท าให้การบ าบัดรักษาไม่เกิดประสิทธิภาพ และเป็นเหตุผลส าคัญที่ท  าให้ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหวนกับ

ไปเสพซ า้และต้องเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอยู่ร ่าไป  

ทั้งน้ีประเทศไทยได้มีการน ารูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในต่างประเทศมาใช้ไม่ว่าจะ

เป็นโปรแกรมชุมชนบ าบัด (TC) โปรแกรมจิต – สังคมบ าบัด (Matrix Model)
9
 โปรแกรมการบ าบัด

ฟ้ืนฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model) โปรแกรมแบบจิรสา รวมตลอดทั้งโปรแกรมส านักงานคุม

ประพฤติ เพ่ือจัดท าแผนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

อย่างไรกด็ี ระบบและรูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเพติดในแต่ละประเทศมีลักษณะที่

แตกต่างกันออกไป มีทั้งปัญหาในเร่ืองการผลิต การขนส่งล าเลียง การค้าและการเสพยาเสพติด  

บา งปร ะ เทศมี ลั กษณะ ปัญหา เ พี ยงอ ย่ า ง เดี ย วและบ างประ เทศมี ลั กษณะ ปัญหา ร วมกั น  

ดังน้ันการแก้ปัญหายาเสพติดจึงต้องพิจารณาจากภาพรวมซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเกิดปัญหายา

เสพติดที่เป็นลักษณะสากลอยู่ 2 ประการคือ ด้านอุปทานของยาเสพติด (Supply for Drug) คือ ผู้ผลิต

หรือผู้จาหน่ายและด้านอุปสงค์ของยาเสพติด (Demand for Drug) คือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหรือความ

ต้องการในการใช้ยาเสพติด  

จากการศึกษาพบว่า ระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกาในระบบ

บังคับบ าบัดรักษาโดยก าหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทาความผิดที่เป็นผู้ติดยาเสพติด

                                                 
9 สุชาติ เลาบริพัตร.(2555).รายงานส่วนบุคคล เรื่องการศึกษาผลการปฏิบัติงานของการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดในลักษณะป่วย
นอกรูปแบบ Matrix Drug Treament Model และการน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 
2555 
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สมควรที่จะได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแทนการดาเนินคดีหรือพิพากษาลงโทษ ศาลมี

อ านาจสั่งให้ส่งไปคุมขังเพ่ือบ าบัดรักษาให้มีสุขภาพดีและสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้โดยปกติเช่นเดียวกับ

ผู้ติดยาเสพติดที่มิได้ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดอาญาอื่นๆ ใด  

ส่วนระบบการบังคับบ าบัดรักษาในประเทศเยอรมันนีได้มีการน าตัวผู้กระท าความผิดกฎหมาย

ในขณะที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาล ศาลจะพิพากษาลงโทษจ าคุกหรือไม่อาจ

พิพากษาลงโทษได้เพราะไม่สามารถพิสูจน์ความผิดทางอาญาของผู้น้ันได้  ศาลจะสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไป

ควบคุมยังสถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกนิ 2 ปีกไ็ด้  

นอกจากน้ี ระบบการบังคับบ าบัดผู้ติดยาเสพติดในประเทศมาเลเซีย ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่

ควบคุมและกกัตัวผู้ต้องสงสยัว่าติดยาเสพติดไว้ในที่ที่เหมาะสมเป็นเวลาไม่เกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเพ่ือการตรวจ

พิสจูน์ ซ่ึงอาจให้ประกนัตัวไปโดยวางข้อก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตรวจพิสูจน์ต่อไปได้ หาก

ตรวจพิสจูน์ปรากฏว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่จะต้องน าบุคคลดังกล่าวมาแสดงต่อหน้าศาล

และศาลอาจสั่งให้เข้าพักในศูนย์เพ่ือบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้เป็นเวลา  2 ปีหรือสั่งให้ผู้น้ันอยู่

ในสถานที่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเวลาไม่น้อยกว่าสองปีและไม่เกินสามปี หาก

บุคคลใดหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือเง่ือนไขภายใต้กฎหมาย

ฉบับน้ีจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย  

ส าหรับแนวคิดของระบบการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด แต่เดิมน้ันเน้นการบ าบัดในสถานบ าบัดหรือ

ศูนย์บ าบัดเฉพาะทางด้านยาเสพติดไม่อาจตอบสนองการขยายตัวเพ่ิมจานวนของผู้ติดยาบ้าจ านวนมาก

องค์ความรู้เดิมของการบ าบัดที่เน้นการรักษาในระยะการถอนพิษยา (Detoxification) ซ่ึงมีอาการด้าน

ร่างกายมากรุนแรงในกลุ่มผู้ติดยาประเภทกดประสาทคือ เฮโรอีนมอร์ฟีนและต้องมีการให้ยาทดแทน 

(Methadone)
10

 ไม่สามารถน ามาใช้กับผู้ติดยาบ้าได้เพราะช่วงถอนยาในกลุ่มผู้เสพหรือผู้ติดยาส่วนใหญ่มี

อาการซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงและมักหายเองใน 2-3 สัปดาห์หลังจากน้ันร่างกายและจิตใจ ดูเหมือนปกติการ

หยุดยาได้ในช่วง 1-2 เดือนแรก ท าให้ผู้ติดยาหรือคนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าจะเลิกยาได้แต่ความรู้สึกอยาก

ยาจะหวนกลับมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า 80% ของผู้ติดยาบ้าและกลับไปเสพซ า้เกิดขึ้ นในช่วง 2-4 

เดือนหลังหยุดยาเป็นผลจากความสขุ เมื่อได้พบเหตุการณ์บุคคลอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้น

ในอดีต จึงกล่าวได้ว่าความรู้สึกต้องการยาไม่ได้เกิดจากผลของความทุกข์ทรมานทางกายจากการขาดยา

                                                 
10 การบังคับบ าบัดในประเทศไทย. ข้อสังเกตต่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.by Canadian 
HIVIAIDS Legal Network January 2009. 
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เช่นในกลุ่มที่ติดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีน เน่ืองจากการวิจัยในปัจจุบันยังไม่พบยาที่จะลดหรือรักษาความรู้สึก

อยากยา ดังน้ันการป้องกันการกลับไป เสพซ า้จึงเป็นหัวใจส าคัญของการบ าบัดทางจิตสังคมที่ใช้เทคนิค

ของ Cognitive Behavior Therapy ช่วยให้ตระหนักรู้ถึงตัวกระตุ้นความรู้สึกอยากยาและการปรับ

พฤติกรรมไม่ให้หวนกลับไปใช้ยาซ า้ การบ าบัดในรูปแบบ Cognitive Behavior Model ดังกล่าว ส าหรับใน

ประเทศไทยน้ันมี 2 แนวทาง คือ จิตสังคมบ าบัดแบบ ผู้ป่วยนอก (Matrix Program) และแนวทางบ าบัด

แบบจิราสาทั้ง 2 แนวทางใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันใน

รายละเอยีดของกจิกรรมโครงสร้างของกลุ่มความถี่ของการบ าบัด การบ าบัดแบบจิราสาผสมผสานรูปแบบ

ของชุมชนบ าบัดและใช้ทีมอาสาสมัครมาช่วยต้ังแต่เร่ิมแรกของการบ าบัดซ่ึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ

ความมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยแก้ปัญหาการฟ้ืนจากอาการติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดจะต้อง

ยอมรับในการเปล่ียนแปลงตนเอง และเช่ือว่าไม่เหนือจากความพยายามของตนเองที่จะท าได้แม้ว่าจะต้อง

ใช้ระยะเวลานานกต็าม  

ส าหรับการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 น้ัน

ยังคงมีปัญหาในการปฏบัิติ กล่าวคือ การด าเนินการมิได้เป็นไปตามรูปแบบหรือขั้นตอนตามโปรแกรม

ดังกล่าวแต่อย่างใด เน่ืองจากเมื่อผู้เสพหรือผู้ติดเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วน้ัน 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการส่งตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไปยังค่ายทหารหรือโรงเรียน

วิวัฒน์พลเมืองซ่ึงเป็นค่ายทหารให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ไปฝึกการออกก าลังการ ตามรูปแบบที่ค่ายทหารแต่

ละแห่งได้จัดโปรแกรมไว้ ซ่ึงไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามโปรแกรมการบ าบัดรักษาผู้

ติดยาเสพติดแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีการก าหนดแผนบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับบุคคล 

จึงเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ผู้เสพติดยาเสพติดไม่สามารถเลิกยาได้และหวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติดอีก ย่ิงไปกว่าน้ันยังสะท้อนปัญหาให้เห็นว่า การกระท าความผิดของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 น้ัน ระบบกฎหมายไทยยังไม่มี “ความผิดที่

ต้องให้อ านาจ” (Authorization Delict)
11

 คือ การให้อ านาจผู้กระท าผิดซ่ึงถูกจับกุมเกี่ยวกับยาเสพติดให้

โทษไม่ต้องถูกด าเนินคดีเลย และสามารถเข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยเข้าสู่กระบวนการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือเป็นการคัดแยกและกล่ันกรองผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพ

ติดออกจากผู้ค้ารายใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ต ารวจอาศัยอ านาจในกระบวนการ

                                                 
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 
2553 – กรกฎาคม 2555 สืบค้นจาก สืบค้นจาก www.thaipublica.org/wp- content/uploads/2012/09/Final-Report-
TRCT_17-9-12_2.pdf เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
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ยุติธรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้     

 

2.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 การจัดท าแผนบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ควรมีระบบการบ าบัดรักษาที่สามารถท าให้

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก จะต้องขจัดข้อจ ากัดทั้งหลายที่ปิดกั้นการเข้าถึงบริการให้

น้อยที่สุด ได้แก่การขยายเครือข่ายการให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการทางสังคมและชุมชนต้องมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานในชุมชนและสถาบันทางสังคม เช่น โรงเรียน วัด และหน่วยงานทาง

สังคมอื่นๆ ต้องเข้ามามีบทบาทในการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในลักษณะการให้บริการ

เบ้ืองต้นเพ่ือน าพาให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้โดยง่ายและมีความต่อเน่ือง 

ซ่ึงวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พบว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอยู่ในบางประการ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ดังน้ี  

2.1 เหน็ควรเพ่ิมเติมบัญญัติการก าหนดโอกาสให้กับผู้ที่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดว่าจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดได้กี่คร้ัง และหากเกินกว่าจ านวนคร้ัง

ที่ก  าหนดไว้ควรมีมาตรการที่รองรับการกระท าผิดซ า้ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ในคดีอาญาที่ผู้กระท าผิดเป็น

ทั้งผู้เสพและผู้จ าหน่ายในปริมาณสูงไม่เข้าเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545 กจ็ะต้องถูกด าเนินคดีอาญาทนัที และหากได้รับโทษจ าคุกในเรือนจ ากจ็ะมีแผนการในการ

รองรับดูแลผู้กระท าผิดที่มีลักษณะอาการเป็นผู้ติดยาเสพติดเช่นกนั 

2.2 เห็นควรบัญญัติพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้

ครอบคลุมถึงการคัดกรอง การประเมินในการก าหนดแผนการบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดให้มีความ

หลากหลายโดยต้องค านึงถึงประวัติ ส่วนบุคคล ขอบเขตของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน าไปสู่การวาง

แผนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เหมาะสมกับ

บุคคล และควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กับผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดที่ฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามแผนบังคับบ าบัดรายบุคคล เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบ

จริงจัง 

2.3 ควรแก้ไขพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้มีการปรับ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยก าหนดให้แพทย์ 

เป็นประธานคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้มีอ านาจวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็น             

ผู้เสพยาเสพติดหรือบุคคลใดเป็นผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นการให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยตามแนวทางการแพทย์ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน ดังข้อความต่อไปนี้   

“มาตรา 12 ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด ประกอบด้วย แพทย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ จ านวนหน่ึงคน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกนิสองคน เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนกรมคุมประพฤติเป็น

อนุกรรมการและเลขานุการด้วยจ านวนหน่ึงคน 

อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าผู้ใด

เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด และต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดต ามแผน

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรายบุคคลใดน้ัน ให้ผลการวินิจฉัยเป็นที่สดุ”  

2.4 เหน็ควรก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้มีความรู้และเช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแล

เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาทางยาและการบ าบัดรักษาทางจิตวิทยา และกระบวนการบ าบัดรักษาไม่จ าต้อง

มุ่งเน้นแต่เฉพาะการบ าบัดรักษาเทา่นั้นแต่รวมถึงการป้องกนัการติดยาเสพติดช า้ด้วย ทั้งน้ีการบ าบัดรักษา

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความหลากหลายในลักษณะสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ 

พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนวให้ค าปรึกษา เพ่ือรองรับการอาการ ติดยาเสพติด

และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ควรจัดให้มีบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือการระงับและการลด การใช้สารเสพติด

ควรมีการด าเนินงานอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการช่วยเหลือทางสงัคม การจัดหางานให้ท า การฝึกอาชีพ การ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากน้ันกระบวนการบ าบัดรักษาตามสภาพความเป็นจริงยังเน้นที่การ

ปรับเปล่ียน การบ าบัดรักษาให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น  

2.5 รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งศูนย์บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นศูนย์

เฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาที่แท้จริง และควรมี

บุคลากรหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ดูแล หรือบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐ 

เพ่ือให้การบ าบัดรักษาเกดิความต่อเน่ืองเช่ือมโยง ดังน้ัน จึงเหน็ควรแยกงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด ซ่ึงเป็นงานเฉพาะด้านให้กับหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยตรงเป็น         

ผู้ดูและประเมินผลในการก าหนดแผนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  

2.6 เหน็ควรน าพ้ืนฐานแนวคิด “ความผิดที่ต้องให้อ านาจ” โดยก าหนดให้ผู้กระท าความผิด

และถูกจับกุมเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไม่ต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย มาปรับใช้กับพระราชบัญญัติ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมไทย 

และเป็นการเข้าถึงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่เป็นโรค

สมองติดยาและเกดิผลสมัฤทธิ์ในการรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างสูงสุดจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เช่ียวชาญ
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ในด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และเหน็ควรผลักดันให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด พ.ศ. 2545 แยกออกจากกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้อง เหมาะสม 

และส่งผลให้ขั้นตอนการบ าบัดรักษาสิ้นสดุลงในกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเทา่นั้น อันเป็นการ

หลีกเล่ียงมิให้กระบวนการยุติธรรมเข้ามามีบทบาทโดยให้อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจกับกุมผู้เสพหรือผู้ติดยา

เสพติดเฉกเช่นเดียวกับปัจจุบัน และเป็นการลดจ านวนผู้กระท าผิดที่ เกี่ ยวกับยาเสพติดเข้าสู่

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ต่อไป  
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ความผิดอาญาฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยั: 

ศึกษาการก าหนดเหตุฉกรรจแ์ละก าหนดใหเ้ป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 

 

พกัตรวิ์ภา  พยคัฆบุตร
1
 

รองศาสตรจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน์
2
 

 

บทคดัย่อ 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มีคุณธรรมทาง

กฎหมายที่เป็นส่วนเอกชนที่คุ้มครองทรัพย์สินจึงถูกก าหนดให้เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ ซ่ึง

ตามความเหน็ของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ได้แสดงความเหน็ไว้ว่า “การประกนัภัยเป็นธุรกิจ

ที่มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอัน

ยอมความได้ จึงไม่เป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง”  

จากการศึกษาพบว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดให้เป็นความผิด

อนัยอมความได้ ทั้งที่ความเสียหายในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของสาธารณชนเน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่

เกิดขึ้ นในทางสังคมและเศรษฐกิจน้ันเป็นผลกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดย

ส่วนรวมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงเทยีบเท่ากับความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย

กบัความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่เป็นความผิดเหตุฉกรรจ์และเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เน่ืองจาก

องค์ประกอบความผิด มีเฉพาะการแกล้งให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เอาประกันไว้เพ่ือให้ได้

ประโยชน์จากการประกันวินาศภัยเท่าน้ัน หากเป็นการกระท าความผิดในลักษณะอื่นเพ่ือให้รับค่า

ประกันวินาศภัยก็ไม่สามารถด าเนินคดีผู้กระท าความผิดได้ ประกอบผู้เสียหายซ่ึงเป็นบริษัทไม่

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด จึงไม่ร้องทุกข์ เน่ืองจากเกรงว่าจะขัดแย้งกับผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็น

ลูกค้าของตน เสื่อมเสียช่ือเสียงและเป็นการเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิด อกีทั้งมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 พิพากษาวางหลักไว้ว่า “เมื่อได้ความว่า

ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้ท าให้เกิดวินาศภัยข้ึนด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็

ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็น

คดีอาญา” ท าให้บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้มีความประสงค์จะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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และเอื้อประโยชน์ให้มีผู้ที่กระท าการทุจริตฉ้อโกงประกันวินาศภัยกันมากข้ึน จึงมีผลท าให้ผู้ที่กระท า

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  เมื่ อเปรียบเทียบกับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดที่

ก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นจึงบัญญัติองค์ประกอบให้

ครอบคลุมการกระท าความผิดทั้งหมดเพ่ือมิให้เกดิช่องว่างในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด และ

ประเทศญ่ีปุ่นยังก าหนดให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินท าให้การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดมี

ประสทิธภิาพ 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 347/1 โดยบัญญัติว่า “ผู้ใด

โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ หรือปกปิดข้อความจริง ซ่ึงควรบอกให้

แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย 

หรือท าให้ผู้รับประกันภัย ท า ถอน หรือท าลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมากขึ้นในลักษณะที่เป็นเหตุฉกรรจ์ และเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นด้วย และควร

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ให้ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็น

ความผิดอนัยอมความได้ เพ่ือให้การปราบปรามการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมี

ประสทิธภิาพและการด าเนินคดีเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐมิใช่เป็นการด าเนินคดีโดยเอกชน 

 

1. บทน า  

องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตาม ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 347 ก าหนดว่า “ผู้ใดเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกนัวินาศภัย แกล้งท า

ให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษ...” ซ่ึงเป็นกฎหมายอาญาจึง

ต้องตีความ ตามหลักกฎหมายอาญา “หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ซ่ึงมาจาก

ภาษิตที่ว่า “Nullumcrimen, nullapoena, sine lege”
1
 เพราะการใช้กฎหมายอาญาเป็นการจ ากัดสิทธิ

ของประชาชน หากมีการฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษ องค์ประกอบในความผิดของกฎหมายอาญาจึงต้อง

ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง การใช้บังคับกฎหมายอาญาจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด(คณิต ณ นคร, 2556: 

28)และเน่ืองจากถูกจัดไว้ในคุณธรรมทางกฎหมายเป็นคุณธรรมในส่วนที่เป็นเอกชนเพ่ือคุ้มครอง

ทรัพย์สนิ ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยเป็นความผิดอันยอมความได้ตามความในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 348 เมื่อเป็นความผิดอันยอมความได้ ซ่ึงกฎหมายให้สิทธิบุคคลที่เป็น

ผู้เสียหายเข้ามาเป็นเง่ือนไขในการด าเนินคดี หรือการระงับการด าเนินคดี พนักงานสอบสวนจะมี

อ านาจสอบสวนได้ต้องมีการร้องทุกข์โดยผู้เสียหาย  ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีใน

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย  
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คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดว่าเป็น

“คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน” ซ่ึงเป็นคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจึง

ถูกก าหนดให้เป็นความผิดอนัยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 แต่ธุรกิจประกัน

วินาศภัยได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมาย ความเสียหายหรือ

ผลกระทบไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่รับประกนัภัยอันเป็นคู่สัญญาเท่าน้ัน แต่หมายความรวมถึงความเสียหาย

ที่กระทบต่อประชาชนที่ท  าประกันภัยทุกคน  เพราะผู้ที่ท  าประกันถือเป็นส่วนที่ส าคัญของความม่ันคง

ของบริษัทผู้รับประกันภัย ผู้ที่ ทุจริตท าการฉ้อโกงจึงไม่ได้เป็นการเอาไปซ่ึงทรัพย์สินของผู้รับ

ประกันภัยเท่าน้ัน แต่เป็นการเอาทรัพย์สินซ่ึงอยู่ในรูปของค่าเบ้ียประกันภัยของผู้เอาประกันภัยทุกๆ

คน ซ่ึงในความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กล่าวไว้ว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มี

ผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอันยอม

ความได้ จึงไม่เป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง(คณิต ณ นคร, 2556: 28) 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย ถูกก าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้เน่ืองจาก

คุณธรรมทางกฎหมายเป็นคุณธรรมในส่วนที่ เป็นเอกชนเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแล้ว ความผิด

ฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยน้ันมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่น้อยกว่าความผิดฐานฉ้อโกง

ประชาชนเลยและยังเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยและประโยชน์ส่วนได้เสียของประชาชน

อกีด้วย  

เมื่อความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ท าให้เกิด

ปัญหาในการด าเนินคดี เน่ืองจาก บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ไม่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 

เพราะมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่1376-1380/2508 “เมื่อได้ความว่าผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับ

ประโยชน์ได้ท าให้เกดิวินาศภัยขึ้นด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันกไ็ม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 

ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นคดีอาญา” ส่งผลให้ผู้กระท าความผิด

ฐานฉ้อโกงไม่เกรงกลัวกฎหมายและในส่วนของบริษัทประกันภัยน้ันกไ็ม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้

เอาประกนัภัยซ่ึงเป็นลูกค้าของตนโดยเกรงว่าจะเสื่อมเสยีช่ือเสยีงและเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินคดี(อภิชาต ค าดี, 2549:  43-44) 

เน่ืองจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ การลงทุน ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

ประเทศ การด าเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบ

ต่อความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมาก ความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยไม่สมควรจะเป็นความผิดอันยอมความได้ท าให้มีเหตุผลและความจ าเป็น

ในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 
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2.แนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงการประกนัวินาศภยั 

กฎหมายอาญามีบทบาทของกฎหมายเป็นตัวก าหนดแนวทางในการบัญญัติกฎหมายและ

ช่วยให้ฝ่ายนิติบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระท าใดที่ควรเป็นความผิดอาญา และการกระท าใด

ไม่ควรเป็นความผิดอาญาได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน ในการก าหนดความผิดอาญากย่็อมต้องก าหนดให้

สอดคล้องกับบทบาทของกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน เน่ืองจากกฎหมายอาญาเป็นการก าหนดการ

กระท าความผิดในลักษณะต่างๆ ซ่ึงเรียกว่าอาชญากรรม ดังน้ันจึงต้องศึกษาโครงสร้างของความผิด

อาญาและการตีความกฎหมายอาญาลักษณะและบทบาทของกฎหมายอาญา หลักการก าหนดความผิด

อาญาแผ่นดินและความผิดอนัยอมความได้ กฎหมายอาญากบัการลงโทษและคุณธรรมทางกฎหมาย 

2.1 โครงสรา้งของความผดิอาญาและการตีความกฎหมายอาญา 

โครงสร้างของความผิดอาญาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการการกระท าที่ครบ

องค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งองค์ประกอบภายนอก (Objective Elements)และ

องค์ประกอบภายใน (Subjective Elements)   ส่วนที่ 2 เป็นการการกระท าที่มีความผิดกฎหมาย 

และเป็นการการกระท าที่มีความช่ัวซ่ึงความช่ัวในทางกฎหมายอาญาหมายถึง การต าหนิได้ของการ

ก าหนดเจตจ านง(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546: 172 และคณิต ณ นคร,2559 : 32)  

เมื่อมีการบัญญัติความผิดอาญาเมื่อน าไปใช้ต้องใช้กฎหมายน้ันตามหลักประกันใน

กฎหมายอาญา บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไว้เท่าน้ัน ซ่ึงหลักดังกล่าวตาม

สากลแล้วเรียกว่า Nullacrimen, nullapoena sine lege หรือ Principle of Legality หมายความว่า 

“หลักไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” หลักน้ีได้น ามาบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 

127 และได้มีการปรับปรุงกฎหมายในเวลาต่อมาซ่ึงเกิดขึ้ นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจากการศึกษาพบว่า การตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความตามตัวอักษร

และตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายน้ัน ๆ โดยมีหลักการตีความหมายพิเศษอีกประการคือ 

กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด เน่ืองจากเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับอันอาจกระทบถึงสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล
 

2.2 หลกัการก าหนดความผดิอาญาแผ่นดินและความผดิอนัยอมความได ้

กฎหมายอาญามีการแบ่งประเภทความผิดอาญาเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาต่อ

ส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้ และความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ความผิดอันยอมความได้

ในหลักการควรมีลักษณะสามประการ คือ  เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย เป็นความผิด

ที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพเจตจ านงของผู้เสียหาย และเป็น

ความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสยีหายอย่างแท้จริง 

ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้กับคดีอาญา

แผ่นดินน้ันไม่ได้อยู่ที่ “ผู้ได้รับความเสียหาย”เพราะคดีอาญาทั้งสองประเภทรัฐเป็นผู้ได้รับความ
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เสียหายทั้งสิ้น โดยเอกชนในฐานะผู้เสียหายอาจได้รับความเสียหายด้วยในบางกรณี การที่ฝ่ายนิติ

บัญญัติก าหนดพฤติการณ์ใดเป็นความผิดอาญา กเ็ท่ากับว่าฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาแล้วเห็นว่า

พฤติการณ์น้ันรัฐได้รับความเสยีหายและผู้กระท าสมควรถูกลงโทษทางอาญา มิเช่นน้ันฝ่ายนิติบัญญัติ

คงปล่อยให้พฤติการณ์น้ันเป็นเร่ืองที่ว่ากล่าวกันทางแพ่ง ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัว

กบัคดีอาญาแผ่นดินน้ันอยู่ที่ “ผู้ประเมินความเสียหาย”ในคดีอาญาต่อแผ่นดินรัฐได้รับความเสียหาย

และรัฐโดยพนักงานอัยการท าหน้าที่ประเมินความเสียหายต่อแผ่นดิน โดยจะสั่งฟ้องร้องหรือสั่งไม่

ฟ้องด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าผิด ในขณะที่คดีอาญาต่อส่วนตัวเอกชนผู้ได้รับความเสียหายอยู่ใน

สถานะที่เป็นผู้ประเมินความเสยีหายได้ดีกว่ารัฐ การเร่ิมยุติคดีความผิดต่อส่วนตัวน้ีจึงอยู่ที่การตัดสิน

ในของผู้เสยีหาย (ปกป้อง ศรีสนิท, 2550: 473-475) 

ความผิดอนัยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว เป็นความผิดที่มีลักษณะของการกระท า 

ที่ไม่รุนแรงและเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง จึงไม่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์ของสาธารณะโดยตรง ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ความผิดอนาจาร ดังน้ัน ใน

การด าเนินคดีอาญาดังกล่าวต้องขึ้ นอยู่กับเจตจ านงของผู้เสียหาย โดยจะเข้าร้องทุกข์หรือไม่กไ็ด้ 

เพราะการร้องทุกข์มีความส าคัญและจ าเป็น ต่อการด าเนินคดีในความผิดต่อส่วนตัว 

2.3 กฎหมายอาญากบัการลงโทษ 

กฎหมายอาญาประกอบด้วยสองส่วนคือ ความผิดอาญาและส่วนที่ว่าด้วยผลทางกฎหมาย 

หรือที่เราว่ามาตรการบังคับทางอาญา การลงโทษเป็นสิ่งส าคัญในกฎหมายอาญา การลงโทษในทาง

กฎหมายอาญาเป็นการกระท าต่อผู้กระท าความผิดอย่างมีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทดแทน วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการข่มขู่ ยับย้ัง ซ่ึงมีองค์ประกอบสี่ประการ 

คือ ประการแรกการบังคับโทษต้องแน่นอนไม่เลือกปฏิบัติ ประการที่สองการลงโทษต้องร้ายแรง

พอที่จะยับย้ังมิให้คนคิดที่จะกระท าความผิด ประการที่สามการลงโทษต้องรวดเร็ว และประการที่สี่

การลงโทษต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงผลของการกระท าความผิด อันถือเป็น

การข่มขู่โดยทั่วไปด้วย (ณรงค์ ใจหาญ, 2546: ) วัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

วัตถุประสงค์เพ่ือตัดผู้กระท าผิดออกจากสงัคม วัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 

และวัตถุประสงค์เพ่ือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์ 

2.4 คุณธรรมทางกฎหมาย 

 คุณธรรมทางกฎหมายเป็นพ้ืนฐานในการบัญญัติกฎหมายและคุณธรรมทางกฎหมายยัง

เป็น ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครองหรือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง 

คุณธรรมทางกฎหมายจึงมีประโยชน์หลายประการ คือ คุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของ

ความผิดอาญาฐานต่าง ๆ คุณธรรมทางกฎหมายจึงเป็นเคร่ืองช่วยในการตีความกฎหมายอาญา การ

ตีความกฎหมายโดยใช้คุณธรรมทางกฎหมายเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายกจ็ะไม่ก่อให้เกิด
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ความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย และคุณธรรมทางกฎหมายน้ันยังช่วยในการแบ่งแยกจัด

หมวดหมู่ของกฎหมายในประเภทของความผิดฐานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยคุณธรรมทางกฎหมาย

ที่คุ้มครอง “ทรัพย์สิน” ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

ตามมาตรา 343 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย ตามมาตรา 347 เป็นต้น 

คุณธรรมทางกฎหมายยังได้มีการแบ่งกฎหมายออกเป็นส่วนเอกชน (individualrechstgut) 

และในส่วนของส่วนรวม (universal rechtsgut) เหตุผลในการแบ่งดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นประโยชน์

ในทางคดีในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เสียหายจึง

หมายความถึง “บุคคลที่คุณธรรมทางกฎหมายของเขาถูกล่วงละเมิดจากการกระท าความผิดอาญา” 

(คณิต ณ นคร, 2540: 278-280) คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

1) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน (Individualrechtsgut) 

คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน เช่น คุณธรรมทางกฎหมายที่คุ้มครองในเร่ืองของ 

“ชีวิต”“เสรีภาพ”“กรรมสทิธิ์” เป็นต้น โดยคุณธรรมทางกฎหมายในส่วนของเอกชนน้ันกฎหมายกมุ่็ง

ที่จะคุ้มครองในเร่ืองที่เกี่ยวกับบุคคลโดยตรงโดยแฝงอยู่ในบทบัญญัติความผิดฐานต่าง ๆ กจ็ะเป็น

ผลให้บุคคลที่กฎหมายให้การคุ้มครองดังกล่าวน้ันกลายมาเป็นผู้เสียหาย และเป็นผู้มีอ านาจเข้ามา

ด าเนินคดีอาญาและรัฐจึงยอมให้มีการยอมความกนัได้ 

2) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) 

คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม เช่น “ความปลอดภัยของการจราจร”“สภาพความ

แท้ของเงินตรา”“การรักษาไว้ซ่ึงความลับของประเทศในทางทหาร” เป็นต้น รัฐไม่มีนโยบายให้

ผู้เสยีหายเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ ผู้เสยีหายจึงไม่มีสทิธิ์ในการเป็นเง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี 

(Prozessvoraussetzung) อาทิเช่น ความผิดที่ เกี่ยวกับชีวิต ความผิดต่อข้อบัญญัติทางศีลธรรม 

ความผิดต่อความมั่นคงและความเช่ือถือ ความผิดต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน 

ความผิดเกี่ยวกบัความม่ันคงของรัฐ เป็นต้น 

 

3. หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกบัความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยของประเทศไทย ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นมีหลักดังน้ี 

3.1 หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของประเทศไทย 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกนัวินาศภัยถูกบัญญัติไว้ในลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ 

หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกงซ่ึงมีหลักฎหมายดังน้ี 
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3.1.1. ความผดิฐานฉอ้โกง 

ความผิดฐานฉ้อโกง (Offences of Cheating and Fraud) มีองค์ประกอบภายนอก

ของความผิดในส่วนของการกระท า และองค์ประกอบภายในที่ เกี่ยวกับจิตใจของผู้กระท าผิด 

ประกอบด้วย การหลอกลวงผู้อื่น 

1) โดยการหลอกลวงจะต้องเกิดจากการกระท าของผู้หลอกลวงโดยอาจเป็นการ

แสดงข้อความเทจ็ หรือปกปิดความจริง ซ่ึงควรบอกให้แจ้งกไ็ด้ การหลอกลวงกฎหมายมิได้จ ากัด

วิธกีาร ผู้กระท าอาจใช้วิธกีารอย่างใดกไ็ด้ ซ่ึงต้องเป็นการหลอกลวงด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงใน 2 

ประการดังต่อไปนี้  คือ 

(1) ด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็ หมายความว่า ข้อความที่แสดงต่อผู้อื่น

ในการหลอกลวงเป็นการกล่าวอ้างถึงข้อเทจ็จริงอย่างใดอย่างหน่ึงต้องเป็นเทจ็  

(2) ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง 

ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง หมายความว่า การที่มีข้อความจริง

อยู่อย่างใดอย่างหน่ึงแล้วปกปิดเอาไว้หรือไม่เปิดเผยบอกให้ทราบความจริง (La Dissimulation de 

Faith Varies) ซ่ึงผู้กระท ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบความจริงแต่ไม่แจ้ง หน้าที่ในที่น้ีเช่น หน้าที่ตาม

กฎหมาย (Legal Obligation) ที่บัญญัติไว้ว่า จะต้องแจ้งข้อความจริงอย่างไรบ้างแล้วปกปิดไว้เสีย 

หน้าที่ตามสัญญาซ่ึงก าหนดกันไว้ระหว่างคู่กรณีว่า กรณีเช่นไรบ้างที่จะต้องแจ้งความจริงต่อกันให้

ทราบ ถ้าปกปิดข้อความจริงเสียกย่็อมเป็นความผิดเหมือนกัน หน้าที่เน่ืองจากเคยปฏิบัติต่อกันมา

ก่อน ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยตรงว่าเร่ืองใดบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งความจริง โดยผู้หลอกลวงรู้อยู่

ว่าข้อความจริงหรือเหตุการณ์น้ันมีอยู่อย่างไร กลับน่ิงเสียไม่บอกให้แจ้งโดยเจตนาให้ผู้ถูกหลอกลวง

เข้าใจผิดและหลงเช่ือตามน้ัน โดยไม่ใช่การหลงลืมเพราะไม่รู้ข้อความจริงที่ปกปิดน้ัน  

 โดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึง (1) ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือ

บุคคลที่สาม หรือ (2) ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสทิธ ิ

 2) เจตนาพิเศษ โดยมีมูลเหตุชักจูง โดยทุจริต 

มาตรา 341 บัญญัติว่า “โดยทุจริต” ไว้ข้างต้น ซ่ึงแสดงว่า เป็นการหลอกลวง

เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ความในตอนท้ายที่ว่า “โดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึงทรัพย์สิน

จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม” กต้็องแสดงว่า ได้ทรัพย์สินไปตามมูลเหตุชักจูงใจอันเป็น

ประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่จ าเป็นต้องถึงได้กรรมสทิธิ์ไป ดังน้ีเป็นเจตนาพิเศษ 

3.1.2. ความฐานฉอ้โกงประชาชน 

ท าให้ต้องรับโทษหนักขึ้ น อีกเหตุหน่ึงเช่นเดียวกับมาตรา 342 ดังน้ัน จึงต้องเข้า

องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 341 ให้ครบถ้วนเสยีก่อน ถึงจะเป็นเหตุให้ผู้กระท า

มีความผิดตามมาตรา 343 ได้  และต้อง กระท าต่อประชาชน หมายถึง การฉ้อโกงน้ันได้กระท าต่อ
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ประชาชน ค าว่า ประชาชน (Public) หมายถึง บุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดว่าเป็นผู้ใด และไม่ถือว่าจะมี

จ านวนมากหรือน้อยเป็นส าคัญ ข้อส าคัญลักษณะของการหลอกลวงต้องเปิดกว้างต่อประชาชนทั่วไป 

หรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงไม่เจาะจงตัวคน  

3.1.3 ความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยั 

องค์ประกอบของความผิดความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนต้องแกล้งท าให้เกิดเสียหาย 

หมายถึง การจูงใจท าให้เกดิความเสยีหายที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อนัเป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 

เพราะถ้าเป็นภัยอื่นนอกจากที่เอาประกันไว้กมิ็ใช่การท าเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศ

ภัย กรณีจะเป็นความผิดส าเร็จต่อเมื่อ มีความเสียหายเกิดขึ้ นแล้ว การท าให้เสียหายน้ีอาจท าให้

เสียหายโดยสิ้ นเชิงหรือบางส่วนกไ็ด้ เช่น เผาบ้านที่ประกันภัยไว้เพ่ือเอาประกันภัย ถ้ามีชาวบ้าน

ช่วยกนัดับทนักพ็ยายามฉ้อโกงตามมาตรานี้  แต่ถ้าทรัพย์น้ันถูกเผาไหม้ไปบางส่วน ซ่ึงสามารถเรียกค่า

ประกันได้แล้ว กเ็ป็นความผิดส าเร็จ และหมายถึงเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่าน้ัน เช่น การ

ประกันภัยรถยนต์ กห็มายถึง การแกล้งให้เกิดเสียหายแก่รถยนต์ซ่ึงเป็นทรัพย์สินอันเ ป็นวัตถุเอา

ประกันโดยมีเจตนาเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย โดยการแกล้งท า

ให้เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกัน จะเป็นความผิดตามมาตราน้ี ต้องเป็นการ

กระท าโดยเจตนาพิเศษ คือ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยน้ัน ถ้า

เป็นเจตนาอย่างอื่นไม่เป็นความผิดตามมาตราน้ี แม้การกระท าน้ันจะท าให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จาก

การประกันวินาศภัย โดยความผิดฐานน้ีเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 348 

3.2 หลกักฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัของต่างประเทศ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่นมีหลักกฎหมายที่ส าคัญ ดังน้ี 

3.2.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา 

กฎหมายการประกันการถูกฉ้อโกงของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติขึ้ น

โดยผู้ซ่ึงมีความรู้และความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้มาจากการโกงผู้อื่น กฎหมายการฉ้อโกง รวมไป

ถึงการเรียกร้องให้จ่ายค่าประกัน การประกันตนเกี่ยวกับการโกง และการออกกฎหมาย มีเง่ือนไข

ความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันกับผู้รับประกันการฉ้อโกง มีการตกลงกันอย่างลับ ๆ ที่ไม่ข้ึนต่อกัน

เกี่ยวกับความช่วยเหลือและส่งเสริมกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยมีการก าหนดลักษณะความผิด

ฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมการกระท าความผิดต้ังแต่การฉ้อโกงให้เกิดสัญญาประกัน

วินาศภัยบุคคลน้ันเจตนาที่จะฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการ

เรียกร้องการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงของการประกันภัยการเตรียมหรือเหตุผลที่ถูกเตรียม มี

ข้อความว่าบุคคลใดที่รู้ว่ากระท าผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากข้อเทจ็จริง และถูกเสนอไปยังผู้
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รับประกัน หรือการน าเสนอหรือเหตุที่ต้องเสนอ ไปยังผู้รับประกันภัย แถลงการณ์ว่าผู้ที่กระท า

ความผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากข้อเทจ็จริง เป็นต้น และมีการก าหนดโทษที่ค่อนข้าง

รุนแรง 

3.2.2  ประเทศญีปุ่่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายที่ควบคุมการฉ้อโกงประกันภัย คือ The Criminal Penal 

Law of Japan, Article 246 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดกระท าการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย 

หรืออสงัหาริมทรัพย์อื่น ๆ ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี” และให้เป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ 

นอกจากน้ี ยังมีบทบัญญัติในเร่ืองของ “มาตรการการต่อต้านการฉ้อโกงถูกส่งเสริม โดยสังคม” และ

กฎหมายอาญาที่บัญญัติเฉพาะด้วย(เกริกชัย ฉันทจิตต์, 2556: 96) 

 

4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความผดิอาญาฐานฉอ้โกงประกนัวินาศภยัตามกฎหมาย

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยถูกก าหนดความผิดไว้เฉพาะลักษณะการ

กระท าความผิดที่เป็นการแกล้งท าให้ทรัพย์สนิที่ประภัยวินาศภัยได้รับความเสยีหายเพ่ือให้ตนเองหรือ

ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย และเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ท าให้มีปัญหา

ดังน้ี  

1) คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย 

 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน

อนัเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคล ได้แก่ ผู้รับประกันวินาศภัยมิให้ถูกผู้เอา

ประกนัภัยหรือบุคคลอื่นหลอกลวงโดยการแกล้งท าให้ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้เสียหาย หรือ

ถูกท าลายไป เพ่ือให้ผู้รับประกันวินาศภัยต้องจ่ายค่าประกันวินาศภัย แต่ความเสียหายของผู้

รับประกนัวินาศภัยน้ันมิได้กระทบต่อสทิธใินทรัพย์สนิของผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวไม่ เพราะลักษณะ

ของการประกันวินาศภัยเป็นการเฉล่ียความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผู้เอาประกันภัย โดย

น ามาค านวณเป็นเบ้ียประกันภัย การกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย จึงกระทบต่อ

ความสงบเรียบร้อยของสาธารณชนด้วย 

เหตุที่กล่าวว่าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

สาธารณชนเน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่เกิดข้ึนในทาง

สงัคมและเศรษฐกจิน้ันเป็นผลกระทบที่รุนแรง ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากธุรกิจ

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่รัฐถือว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทหน่ึงซ่ึงรัฐเข้า

มาควบคุมการประกอบธุรกิจประเภทน้ีตามพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 การ
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ฉ้อโกงประกนัวินาศภัยสามารถสร้างความเสียหายได้ ทั้งความเสียหายเป็นตัวเงินสามารถวัดได้  และ

ความเสยีหายที่นอกเหนือจากตัวเงินวัดผลเสียหายไม่ได้ ซ่ึงมีผลความเสียหายมากมายมหาศาลและมี

ผู้เสียหายจ านวนมาก อันอาจท าให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบสั่นคลอนความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน

วินาศภัยเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศได้  

 ดังน้ัน การก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย เป็นความผิดอันยอม

ความได้ ซ่ึงตามกรอบแนวคิดในทางนิติบัญญัติมีลักษณะ 3 ประการคือ เป็นความผิดที่มีความเป็น

อาชญากรรมน้อยเป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นเร่ืองส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพ

เจตจ านงของผู้เสียหาย และเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง ซ่ึงท่าน ดร.

คณิต ณ นคร ได้กล่าวถึงความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ว่า การประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชน แต่ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 347 กฎหมายกบั็ญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ท าให้เหน็ว่าระบบ

กฎหมายอาญาของประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและยังกล่าวอีกว่า ด้วยคุณธรรมทาง

กฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยน้ัน ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยควร

เป็นความผิดอาญาแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวดังเช่นปัจจุบันซ่ึงแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ

กฎหมายที่ใช้ควบคุมการฉ้อโกงในการประกันภัยของประเทศญ่ีปุ่นที่ก  าหนดว่าความผิดฐานฉ้อโกง

การประกนัวินาศภัยเป็นความผิดที่ยอมความกนัไม่ได้ 

2) วิเคราะห์การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย 

 ความผิดฐานการฉ้อโกงการประกันวินาศภัยถูกก าหนดให้เป็นความผิดอาญาที่ยอม

ความได้และมีองค์ประกอบความผิดที่ไม่ครบทุกองค์ประกอบความผิดในการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยให้ครอบคลุมทุกลักษณะของการกระท า ตั้งแต่การหลอกลวงเพ่ือให้เกิด

สัญญาประกันภัย การหลอกลวงเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่เอาประกันภัย รวมถึงการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ค่า

สนิไหมทดแทนจากการประกนัวินาศภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนซ่ึง

เป็นบทฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกงและเป็นเพียงบทมาตราเดียวในหมวดน้ีที่ถูกก าหนดให้เป็น

ความผิดอาญาแผ่นดิน เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดที่มีความเสียหายต่อ

ประชาชน ซ่ึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยน้ันมิได้ก่อให้เกิดความ

เสยีหายที่น้อยกว่าความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเพราะผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสยีงของประเทศ การด าเนินธุรกิจอันถือว่ามีความเสียหายต่อประชาชนซ่ึงหาก

ก าหนดองค์ประกอบของความผิดให้ครอบคลุมการกระท าฉ้อโกงการประกันวินาศภัยและเพ่ิมโทษที่

จะลงแก่ผู้กระท าความผิดย่อมถือได้ว่าเป็นการก าหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานน้ีด้วย 

388



11 
 

3) วิเคราะห์เปรียบเทยีบความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามกฎหมายไทยและ

ต่างประเทศ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 347 กบัประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยของสหรัฐอเมริกาบัญญัติกฎหมายครอบคลุมการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงการประกันวินาศภัยทั้ งหมดโดยถือว่าเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย 

ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการเรียกร้องการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงของการประกันภัยไม่ได้

จ ากัดเฉพาะการกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยเท่าน้ัน และมีลักษณะ

เดียวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประกันภัยของประเทศญ่ีปุ่น The Criminal Penal 

Law of Japan, Article 246 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดกระท าการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย 

หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี” ท าให้เหน็ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่น เหน็ว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ที่ร้ายแรง และมีลักษณะการกระท าความผิดที่มีหลายลักษณะ ดังน้ันการบัญญัติกฎหมายของทั้งสอง

ประเทศจึงบัญญัติให้ครอบคลุมการกระท าความผิดให้มากที่สุดเพ่ือมิให้เกิดช่องว่างในการด าเนินคดี

กับผู้กระท าความผิด และในกฎหมายญ่ีปุ่นน้ันก าหนดว่าเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้  ซ่ึงเม่ือ

เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้การด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดกก็ระท าได้ง่ายข้ึน 

4) ความเหมาะสมในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็นความผิด

อาญาแผ่นดิน  

เมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายและการด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงการ

ประกันวินาศภัย ต้องมีการร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดแล้ว หากปล่อยให้เป็นความผิด

อาญาที่ยอมความได้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย เน่ืองจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน

วินาศภัย เป็นอาชญากรรมอันเป็นพฤติกรรมที่กระทบต่อบุคคลในสังคม เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายและเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม เป็นผลให้บุคคลโดยส่วนรวมในสังคมได้รับ

ความเดือดร้อน ด้วยเหตุน้ีผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวกต้็องที่จะได้รับโทษในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป

อันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญา แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ก าหนดให้ 

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังน้ันจึงมีผลท าให้มาตรการ

บังคับทางอาญา มีปัญหาเป็นอย่างมาก  

เน่ืองจากในการด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย คือการร้องทุกข์ ซ่ึง

ผู้ร้องทุกข์อันเป็นผู้เสียหายตามมาตราน้ีได้แก่ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัย ท าให้การด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ คือ 

องค์ประกอบความผิด ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยค่อนข้างแคบเฉพาะการแกล้งให้เกิด
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ความเสียหายต่อทรัพย์ที่เอาประกันไว้เท่าน้ัน หากเป็นการกระท าในลักษณะอื่นเพ่ือให้รับค่าประกัน

วินาศภัยกไ็ม่อาจน ามาตรการทางอาญาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 มาใช้บังคับกับ

ผู้กระท าความผิดได้ ประกอบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 น้ีเป็นความผิด

ที่ยอมความกันได้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยต้องร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจึงจะท าให้

มาตรการบังคับทางอาญามีผลบังคับ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ไม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้ง

กับผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นลูกค้าของตน โดยเกรงว่าจะเสื่อมเสียช่ือเสียงและเป็นการเสียเวลา เสีย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย อีกทั้งมีค าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 ที่พิพากษาวางหลักไว้ว่า “เม่ือได้ความว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่

ได้รับประโยชน์ได้ท าให้เกิดวินาศภัยขึ้ นด้วยความทุจริตแล้ว ผู้รับประกันภัยกไ็ม่ต้องจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้ ไม่จ าเป็นที่ต้องฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นคดีอาญา” ซ่ึงค าพิพากษา

ดังกล่าวท าให้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้มีความประสงค์จะน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

อกีทั้งยังท าให้เอื้อประโยชน์ให้มีผู้ที่กระท าการทุจริตฉ้อโกงประกนัวินาศภัยกนัมากข้ึน จึงมีผลท าให้ผู้ที่

กระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  

5) เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็น

ความผิดอาญาแผ่นดิน 

ความผิดฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัยมีลักษณะกระทบกระเทอืนความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่ใช่เป็นเร่ืองระหว่างเอกชนเหมือนกับการฉ้อโกงในลักษณะอื่น ๆ 

เช่นกัน ซ่ึงการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

การลงทุน ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ การด าเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ ผลกระทบต่อการลงทุน  ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ และ

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากปัญหาการบังคับกฎหมายในความผิดฐานประกันวินาศภัยดังกล่าวข้างต้น ควรมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกบัฐานฉ้อโกงการประกนัวินาศภัย ดังน้ี 

1) ควรแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 347/1 ดังน้ี “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดง

ข้อความอันเป็นเทจ็ หรือปกปิดข้อความจริง ซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้

เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย หรือท าให้ผู้รับประกันภัย ท า ถอน 

หรือท าลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งน้ีเพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยซ่ึงหาก

ก าหนดองค์ประกอบของความผิดให้ครอบคลุมการกระท าฉ้อโกงการประกันวินาศภัยและเพ่ิมโทษที่
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จะลงแก่ผู้กระท าความผิดย่อมถือได้ว่าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นบทฉกรรจ์ของ

ความผิดฐานฉ้อโกง เฉกเช่นเดียวกบัความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 

2) ควรเพ่ิมบทลงโทษทั้งจ าคุกและปรับจากความผิดฐานฉ้อโกงทั่วไปที่มีโทษ “จ าคุกไม่

เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เป็น “จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เน่ืองจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีลักษณะที่เป็น

เหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกง เพราะการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าและมีผลกระทบ

กับประชาชนทั่วไปไม่แตกต่างจากความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นอกจากน้ี การเพ่ิมบทลงโทษกับ

ผู้กระท าความผิดจะท าให้ผู้กระท าความผิดมีความย าเกรงต่อกฎหมายและมีมาตรการการลงโทษที่

แรงกว่าความผิดฐานฉ้อโกงทั่วไป เน่ืองจากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนมากกว่าการกระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกง 

3) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 จากเดิมที่บัญญัติว่า “ความผิด

ในหมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้” เป็น “ความผิดใน

หมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 343 มาตรา 347 และมาตรา 347/1 เป็นความผิดอันยอม

ความได้”  

 เม่ือการประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชน จึงควร

ก าหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ทั้งน้ี

เพ่ือให้การปราบปรามการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพและการ

ด าเนินคดีเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐมิใช่เป็นการด าเนินคดีโดยเอกชนซ่ึงต้องมีการร้องทุกข์จึงจะ

สามารถด าเนินคดีได้ 
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การลงโทษทางอาญา: ศึกษาการใชโ้ทษจ าคุกตลอดชีวิต 
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1. บทน า 

 ถึงแม้ว่า “โทษประหารชีวิต” จะเป็นวิธีเดียวที่จะก าจัดอาชญากรให้ออกจากสังคมโดย

เด็ดขาด ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะมีความเกรงกลัวต่อโทษประหารชีวิตมากกว่ าโทษประการอื่น 

เพราะฉะน้ันการที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตใช้อยู่จึงท าให้คนเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดที่

รุนแรง แต่ชีวิตเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทุกคน และเป็นสิทธิที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และกระบวนการ

ยุติธรรมกไ็ม่ใช่เคร่ืองช่ังหรือวัดความเท่าเทียมกันว่าหน่ึงชีวิตที่เสียไปน้ันต้องได้รับชดใช้ด้วยอีก

ชีวิตหน่ึง ความเข้าใจที่ว่าชีวิตต้องแลกคืนด้วยชีวิตน้ันเป็นความเข้าใจผิด เพราะการประหารชีวิต

เป็นการท าลายชีวิตอย่างโหดร้าย ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและอาจลงโทษประหารชีวิตผิด

คนได้ หากมีการตัดสนิลงโทษประหารชีวิตผิดคนมากขึ้น มีหลายกรณีที่ผู้ต้องโทษและถูกประหาร

ชีวิตน้ันกระท าความผิดข้อหาฆาตกรรมจริงแต่มีเหตุแวดล้อมที่ระบุชัดเจนว่าผู้กระท าความผิด

เหล่านั้นไม่ควรต้องโทษถึงข้ันประหารชีวิต ความผิดพลาดอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงหรือแก้ไขได้ ดังน้ันหากมีการประหารชีวิตไปแล้วกจ็ะไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้

แม้ต่อมาภายหลังจะปรากฏข้อเทจ็จริงว่าผู้ถูกประหารชีวิตน้ันเป็นผู้บริสุทธิ์กต็ามการลงโทษ

อาชญากร หรือผู้กระท าความผิดน้ัน ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 โทษที่

จะลงแก่ผู้กระท าความผิดมีดังน้ี ประหารชีวิต จ าคุก กกัขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน  แต่การลงโทษที่ถือ

ว่ามีความรุนแรงและเป็นการก าจัดผู้กระท าความผิด หรืออาชญากร ออกจากสังคมอย่างถาวร คือ 

“โทษประหารชีวิต” ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 “ผู้ใดต้องโทษประหาร

ชีวิต ให้ด าเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย”  โดยเช่ือว่าการลงโทษผู้กระท าความผิดจะ

ก่อให้เกิดผลดีต่อความสงบของสังคมท าให้อาชญากรลดลง การลงโทษผู้กระท าความผิดน้ัน จะ

พิจารณาถึงความหนักเบาของการกระท าความผิด ซ่ึงก าหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราต่างๆ ใน

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาด้วย ซ่ึงคดีอาญาส่วนใหญ่ผู้พิพากษาจะ

เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการก าหนดความหนักเบาของอัตราโทษที่จะลงโทษผู้กระท าความผิด ตาม

จุดมุ่งหมายของการลงโทษเพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทน เพ่ือเป็นการข่มขู่ เพ่ือเป็นการคุ้มครอง

สังคมให้พ้นจากภยันตรายในระหว่างที่ผู้กระท าถูกตัดขาดจากสังคม เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข

ตัวผู้กระท าความผิดการใช้โทษประหารชีวิตในประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่มีผลต่อการ

                                                   
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ยับย้ังอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง และเป็นบทก าหนดโทษที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ประกอบกับการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนไม่ท าให้สังคมเกิดประโยชน์ และใน

ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษเปล่ียนแปลงไปโดยเน้นไปที่การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด

เป็นส าคัญ และการยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ได้สนับสนุนให้ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษแต่

เป็นการยุติการลงโทษที่ไม่คุ้มไม่สมเหตุสมผล และยังเป็นการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย ลดทอน

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อีกทั้งลดความเสี่ยงที่โทษประหารชีวิตจะถูกน าไปใช้กับผู้บริสุทธิ์ จึงควร

ศึกษาถึงแนวทางการลงโทษที่ถูกต้องเหมาะสม และให้ผู้เสียหายเกิดความพอใจกับการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดและเป็นการอ านวยความยุติธรรมทั้งโจทก์และจ าเลย รวมทั้งการให้ความส าคัญ

ต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคม และสามารถใช้มาตรการบังคับโทษทาง

อาญากับคนๆ หน่ึงที่เป็นสมาชิกของสังคมให้เกิดการเปล่ียนแปลงบุคลิกนิสัยเม่ือพ้นโทษแล้วไม่

กระท าความผิดซ า้อกีผู้เขียนจึงศึกษาเร่ืองการใช้โทษจ าคุกตลอดชีวิตแทนการใช้โทษประหารชีวิต 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้โทษจ าคุกตลอดแทนโทษประหารชีวิตให้มีความเหมาะสมกับการกระท า

ความผิด และ เน่ืองจากการลงโทษประหารชีวิตอาจไม่ใช่วิธีการในการตัดโอกาสในการกระผิด

ของอาชญากรที่มีความเหมาะสมแต่เพียงประการเดียว เน่ืองจากสามารถที่จะใช้โทษจ าคุกตลอด

ชีวิต หรือการจ าคุกระยะยาวส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรโดยกมลสันดานที่

ไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูได้ แต่เป็นการตัดโอกาสผู้กระท าความผิดด้วยการจ าคุก นอกจากจะเป็น

การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสการกระท าความผิดของอาชญากรแล้วยังสามารถท าให้อาชญากรมีโอกาส

ได้ส านึกผิด พร้อมทั้งสามารถที่จะบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสยัผู้กระท าความผิดให้กลับตัวเป็นคนดี

และสามารถกลับมาด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมปกติได้ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการลงโทษ แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากในประเดน็ “สมควรที่จะยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตในประเทศไทยหรือไม่” การวิพากษ์วิจารณ์น้ีเป็นข้อโต้เถียงที่ส าคัญเพราะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยปี 2550 ได้บัญญัติคุ้มครองศักด์ิความเป็นมนุษย์ จึงเกิด

เป็นปัญหาว่าควรมีโทษประหารชีวิตอยู่ในกฎหมายอาญาประเทศไทยหรือไม่ ซ่ึงองค์กร

สหประชาชาติได้พยามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถยกเลิกโทษประหารชีวิต โดย

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติได้ให้ความเหน็ชอบ “หลักประกันสิทธิของผู้ที่ต้องโทษ

ประหารชีวิต” “โทษ” คือ เคร่ืองมือทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นวิธีการที่มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือให้กับ

มนุษย์ด้วยกันที่ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อระเบียบสังคมที่มีฐานะเป็นกฎหมายอาญา อันเป็นการ

กระท าที่มีผลกระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมายของบุคคลอื่น หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็น

ส่วนรวม ตามโครงสร้างความผิดทางอาญาของแต่ละฐานความผิด ที่ยังให้เกิดผลตอบสนองต่อ

เหย่ือผู้ได้รับความเสียหาย คนในสังคมและรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการด ารงชีวิต

ที่ปกติในสังคม ตลอดทั้งความมั่นคงแห่งรัฐดังน้ัน การก าหนดโทษให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
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อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยานั้นจะต้องก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกบัความผิดและตัวผู้กระท า

ความผิด เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ป้องกันสังคมโดยให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้กระท าความผิดเอง ซ่ึงการ

น าทฤษฎีการลงโทษมาใช้ในการก าหนดโทษจะต้องน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือให้การก าหนดโทษมี

วัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาที่สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์เป็นที่พอใจของสังคม รวมทั้ง

เกดิประโยชน์ต่อการป้องกนัสงัคมให้เกดิความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส าหรับแนวทาง

ในการน าทฤษฎีการลงโทษมาใช้ร่วมกนันั้น แยกได้เป็น 3 กรณี คือ 

 กรณีแรก ความผิดที่มีความรุนแรงมาก ใช้ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทนมาใช้เป็นหลัก 

และน าทฤษฎีการลงโทษอื่นๆ มาเสริม กล่าวคือ การลงโทษผู้กระท าความผิดโดยทั่วไปและมี

ความรุนแรงมาก จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือทดแทน หรือเพ่ือให้สาสมกับ

ความผิด ตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทนเป็นหลัก และใช้วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูตามทฤษีการลงโทษเพ่ือป้องกนัสงัคมและทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ฟ้ืนฟูมาเป็นทฤษฎีรอง เพ่ือให้เกดิความยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันในอนาคต โดย

ปริมาณโทษที่จะลงแก้ผู้กระท าความผิด เพ่ือให้มีผลต่อการป้องกัน หรือการแก้ไขปรับปรุงน้ัน

จะต้องอยู่ในขอบเขต หรือในกรอบของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทน คือ จะเกินเจตนาอันแท้จริง

ของผู้กระท าความผิดไม่ได้ 

 กรณีที่สอง ความผิดที่มีความรุนแรงน้อย หรือความผิดเลก็น้อย ใช้ทฤษฎีการลงโทษ

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูมาเป็นหลัก และน าทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริม กล่าวคือกรณีที่มีความ

รุนแรงน้อย ปริมาณโทษกไ็ปตามสัดส่วน ตามหลักการของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทน แต่

จะต้องค านึงถึงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเป็นหลัก 

เพ่ือวิธีการลงโทษมาใช้ให้มีความเหมาะสม โดยผู้กระท าผิดไม่เสียคุณลักษณะประจ าตัวไปการ

ปรับปรุงแก้ไขกจ็ะง่ายขึ้ น และเป็นประโยชน์มากกว่าน าทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทนมาใช้เป็น

หลัก 

 กรณีที่สาม ผู้กระท าความผิดซ า้ ใช้ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือป้องกันมาเป็นหลัก และน า

ทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริม เพ่ือให้ปริมาณโทษสูงเพียงพอที่จะมีผลต่อการข่มขู่ยับย้ังรวมทั้งการ

ให้เวลาเพียงพอต่อการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท าความผิดซ า้ให้เป็นคนดีได้ และการลงโทษประหาร

ชีวิตไม่อาจยับย้ังอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง อีกทั้งไม่ใช่เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการตัด

โอกาสผู้กระท าความผิดออกจากสังคมอย่างถาวรได้ ซ่ึงการใช้โทษประหารชีวิตเป็นการกระท าที่

ขัดต่อหลักค าสอนของศาสนาพุทธที่มีข้อก าหนดศีลข้อที่ 1ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ หากมมีความ

ผิดพลาดที่เกิดข้ึนของกระบวนการยุติธรรมจะไม่สามารถแก้ไขได้หากมีการลงโทษประหารชีวิต 

และการลงโทษประหารชีวิตในมุมมองของหลักสิทธิมนุษยชน (Human rights Principle) หลัก

สทิธมินุษยชนเป็นสทิธข้ัินพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นหลักสากลที่ทั้งโลกให้การยอมรับ 

เน่ืองจากมีวิวัฒนาการมาจากจิตส านึกทางด้านศีลธรรมที่มนุษย์ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและพึง
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จรรโลงไว้เพ่ือความสงบสุขของสังคม หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการประหารชีวิต น่าจะได้แก่

สทิธใินการด ารงชีวิตและสทิธไิด้รับการปฏบัิติโดยปราศจากการถูกทรมานและทารุณกรรม รวมทั้ง

สทิธทิี่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐ ซ่ึงสิทธิต่างๆ เหล่าน้ีปรากฏอยู่ในปฏญิญาสากลว่าด้วย

สทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยข้อก าหนดสิทธิทางการเมือง 

จากข้อก าหนดของพิธีสารเลือกรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) มีข้อก าหนดที่ส าคัญต่อการ

เคารพสิทธิเสรีภาพของพิธีสารดังกล่าวในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

ส าหรับผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และสตรีที่มีครรภ์ อย่างไรกต็าม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงใช้โทษ

ประหารชีวิตซ่ึงอาจแสดงให้เหน็ถึงการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่ยังคงมีการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพในการมีชีวิต อันแสดงให้เหน็ถึงการปฏิบัติตามพิธีสารเลือกรับกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : 

ICCPR) ทั้งหมด หากแต่มีการเลือกปฏบัิติในประเดน็ที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามได้ ซ่ึง

หากประเทศไทยมีการยกเลิกประหารชีวิตได้อย่างแท้จริงจะท าให้ประเทศไทยสามารถปฏบัิติตาม

กติการะหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิในการมีชีวิตของประชาชนในประเทศเป็นส าคัญ 

จึงมีแนวโน้มส าคัญที่ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้กระท า

ความผิดและเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมขึ้ นสู่สากลได้อย่างแท้จริง อาจมีการ

ปรับเปล่ียนจากการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นการจ าคุกตลอดชีวิต หรือการจ าคุกที่มีก าหนด

ระยะเวลาที่แน่นอนที่ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ 

 

3. การใชโ้ทษจ าคุกตลอดชีวิตในต่างประเทศ 

 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมองว่าการประหารชีวิตผู้ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย

เป็นการกระท าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ขัดต่อหลักการพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนและหาก

กระบวนการยุติธรรมมีข้อผิดพลาดกอ็าจเป็นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ซ่ึงมิได้เป็นผู้กระท าความผิดได้

โทษประหารชีวิตจึงเป็นการลงโทษที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่สุดส าหรับ

บุคคลน้ัน คือ “สทิธกิารมีชีวิต” ซ่ึงมนุษย์ทุกคนพึงมีเสมอกันโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพ ชาติพันธ ์

ศาสนา หรือชาติก าเนิด และเป็นสทิธทิี่ไม่อาจพรากไปจากบุคคลน้ันได้ โดยถือเสมือนสิทธิที่ติดตัว

ทุกคน 

 พัฒนาการเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตน้ัน ได้เป็นไปในทิศทางของการที่จะยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต และหลายประเทศได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว ซ่ึงจากรายงานสถานการณ์โทษ

ประหารชีวิต และการประหารชีวิต ของแอมเนสตี้  อิเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 

ปรากฏว่าประเทศที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีมากกว่า 3 ใน 4 ของประเทศต่างๆ ในโลก ที่

ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ รวมกว่า 140 ประเทศ โดย 98 
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ประเทศ ยกเลิกโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท 7 ประเทศยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตส าหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่าน้ัน และ 35 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตในทาง

ปฏิบัติ เหลือเพียง 58 ประเทศ ที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต และประเทศไทย เป็น 1 ใน 58 

ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตอยู่  และแม้หลายประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ก็

เกอืบจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตเลย  

 แต่ในทางปฏิบัติประเทศที่ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว ได้มีการน าโทษ

จ าคุกตลอดชีวิตมาใช้ควบคู่ไปกบัการพักการลงโทษ เช่น ในประเทศแคนดาก าหนดไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา (มาตรา 745) ซ่ึงอนุญาตให้ผู้คนที่ถูกจ าคุกตลอดชีวิตให้ขอลดโทษในการมีสิทธิ

ทัณฑ์บนหลังจากถูกจ าคุกตามค าพิพากษา 15 ปี ในกรณีผู้กระท าผิดน้ันถูกตัดสินให้ถูกจ าคุก

ตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้สิทธิทัณฑ์บนเป็นระยะเวลา 40 ปี-25 ปี ส าหรับการพิพากษา

ฆาตกรรมและถูกสั่งให้จ าคุกโดยไม่มีโอกาสได้สิทธิทัณฑ์บนต่อไปอีก 15 ปี เช่นเดียวกันกับ

ประเทศเยอรมนีจะค านึงถึงผลเสียของการลงโทษจ าคุกที่มีก าหนดระยะเวลาที่สั้นอย่างมาก 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 38 จึงได้บัญญัติว่าโทษจ าคุกน้ันต้องต้องจ าคุกอย่างน้อย 1 เดือน 

และในวรรคที่สองก าหนดจ าคุกอย่างสูงไว้เพียง 15 ปี ส าหรับโทษจ าคุกตลอดชีวิต จะพักการ

ลงโทษจ าคุกได้กต่็อเมื่อได้จ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี ซ่ึงพิจารณาจากพฤติการณ์แล้วไม่

จ าเป็นต้องเกบ็ผู้น้ันไว้ในเรือนจ าอกี และเหตุอนัสมควรที่เหมาะสมควรจะปล่อยให้ได้รับอิสรภาพ 

และประเทศฝร่ังเศสได้ก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส ค.ศ. 1993 มาตรา 

131-1 ซ่ึงโทษจ าคุกส าหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษเม่ือพิจารณาอัตราโทษที่ก  าหนดไว้ส าหรับ

ความผิดที่จัดอยู่ในประเภทความผิดอุกฤษฏ์โทษแล้ว จะเห็นได้ว่าโทษสูงสุดที่ก  าหนดไว้ ใน

ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส คือ โทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือกักขังตลอดชีวิตไม่มีโทษประหาร

ชีวิต และในประเทศฟิลิปปินส์ นายธีโอดอร์ เธ ทนายความจากฟิลิปปินส์ ได้อธิบายถึงนโยบาย

ของฟิลิปปินส์ว่าโทษประหารชีวิตถูกแทนที่ด้วยการลงโทษที่เรียกว่า Reclusio Perpetua โดยไม่มี

การอภัยโทษ การลงโทษเช่นน้ีจ าคุกตลอดการจ า คุก 20 ปี ไปจนถึงหน่ึงวันก่อนครบ 40 ปี 

เน่ืองจากเวลา 40 ปี เป็นการจ าคุกสูงสุดที่เป็นไปได้ หลังจากน้ันผู้ที่ถูกจ าคุกจะถูกปล่อยตัว 

นอกจากน้ีการจ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ ซ่ึงเป็นการลงโทษผู้กระท าผิดทางอาญาที่

ร้ายแรง การลงโทษในลักษณะน้ีจะมีความยืดหยุ่นด้านเวลาและจะมีการก าหนดเป็นรายกรณีไป 

ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาของฟิลิปปินส์ มาตรา 23 บทลงโทษที่ก  าหนดไว้น้ัน การจ าคุกตลอด

ชีวิตก าหนดให้มีการจ าคุกไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่เกิน 50 ปีโดยไม่มีปล่อยตัว เป็นต้น รวมทั้ง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ย า้ว่าเป้าหมายของการจ าคุก คือ 

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด ซ่ึงการลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษถือว่าเป็น

โทษที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นโทษที่รุนแรงเช่นเดียวกับโทษประหารชีวิต และมีมาตรการใน

การพิจารณาการอภัยโทษส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีการปรับปรุงพฤติกรรม ส านึกในการกระท า

ความผิดและสามารถกลับตัวเป็นคนดี กลับมาอยู่ในสังคมได้ และยังเป็นการช่วยระบายผู้ต้องขัง
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ออกจากเรือนจ าเพ่ือเป็นการลดผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแล

ผู้ต้องขังได้อกีทางหน่ึง 

 

4. วิเคราะหก์ารน าโทษจ าคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 

 ในกรณีที่จ าเลยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต จะบังคับตามค าพิพากษาไม่ได้

จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการอภัยโทษแล้ว และการประหารชีวิตจะกระท าได้

ต่อเมื่อได้ล่วงพ้นก าหนดหกสิบวันเว้นแต่จะได้รับการยกเร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษก่อน

ก าหนดดังกล่าว   ดังน้ัน การบังคับโทษประหารชีวิตตามค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มีการก าหนดให้นักโทษประหารชีวิตมีสิทธิในการย่ืนถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษ ซ่ึงขั้นตอนดังกล่าวท าให้โทษประหารชีวิตของประเทศไทยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อ

ศาลมีค าพิพากษานอกจากน้ี นักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตกยั็งมีโอกาสได้รับการลดหย่อน ได้รับ

การพักโทษ ซ่ึงท าให้ได้รับการลงโทษประหารชีวิตจริงน้อยลงโดยมีการประหารชีวิตคร้ังล่าสุดเมื่อ

ปี พ.ศ. 2552 ในคดียาเสพติด และไม่มีการประหารชีวิตนักโทษอีกเลยจนถึงปัจจุบันเป็น

ระยะเวลากว่า 6 ปี จึงจะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ส าคัญที่จะมีการยกเลิกโทษประหาร

ชีวิต 

 เม่ือมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตโทษไปแล้วโทษที่จะน ามาใช้แทนโทษประหารชีวิต คือ

โทษจ าคุกตลอดชีวิตซ่ึงเป็นโทษที่มีความรุนแรงเช่นเด่ียวกับโทษประหารชีวิต ซ่ึงโทษจ าคุกคลอด

ชีวิตมีทั้งแบบจ าคุกจริงๆ ทั้งชีวิตโดยใช้ความตายของผู้กระท าความผิดเป็นการประหารชีวิต

นักโทษและการจ าคุกตลอดชีวิตแบบมีก าหนดระยะเวลาขั้นต ่าของการจ าคุกตามค าพิพากษา

ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษซ่ึงรูปแบบของการลงโทษประหารชีวิตมีการก าหนดไว้

ใน 2 รูปแบบ 

 1. การจ าคุกตลอดชีวิตแบบไม่มีการอภัยโทษ กล่าวคือ เป็นการลงโทษผู้กระท า

ความผิดที่เป็นบุคคลอันตรายออกจากสังคม ซ่ึงเป็นผู้กระท าความผิดที่เป็นอาชญากรร้ายแรงไม่

สามารถที่จะแก้ไข ปรับปรุงพฤตินิสัยให้กลับคืนมาเป็นคนดีได้แล้ว หรือที่เรียกว่าเป็นผู้กระท า

ความผิดโดยกมลสันดาน หากมีการปล่อยตัวออกมาจะก่อความเดือดร้อนและเป็นอันตรายกับ

สงัคมส่วนรวม ผู้เขียนเหน็ว่าอาชญากรร้ายแรงประเภทน้ีสมควรที่จะโทษจ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มี

การอภัยโทษเพ่ือตัดออกจากสังคมอย่างถาวรโดยไม่ให้โอกาสผู้กระท าความผิดอีก เพ่ือให้

ผู้กระท าความผิดได้ส านึกผิดในการกระท าของตนเอง และถูกลงโทษในเรือนจ าจนกระทั่งถึงแก่

ความตาย 

 2. การจ าคุกตลอดชีวิตแบบมีการให้อภัยโทษ กล่าวคือ วิธีการลงโทษที่น ามาแทนโทษ

ประหารชีวิต เป็นมาตรการทดแทนเมื่อมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซ่ึงมาตรการทดแทน

ดังกล่าวอาจเป็นการเปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิตโดยให้มีระยะเวลาการจ าคุก
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ไม่น้อยกว่า 25 - 30 ปี และนักโทษเหล่าน้ีมีสิทธิย่ืนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษหรือสาม

รถที่จะพักการลงโทษได้ตามกลไกที่กฎหมายก าหนด 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษเป็นการพัฒนาการจากความแนวคิดในอดีต

ในการลงโทษเข้ามาสู่แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอด

ทั้งศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มากข้ึน ยกฐานะผู้ต้องมาตรการบังคับที่เป็น “กรรม” ของการถูก

บังคับโทษมาเป็น “ประธาน” มุ่งที่จะปรับเปล่ียนบ าบัดฟ้ืนฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่

บกพร่องในเร่ืองต่างๆ ที่ เป็นต้นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอันเป็นกติกาสังคมไม่สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้และก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยส่วนรวม 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าคนลักษณะดังกล่าวน้ีไปปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไข ยกระดับความเจริญ

ทางจิตใจและพฤติกรรมให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมน้ันๆ ได้ ถึงแม้ว่า

อาชญากรรมสมควรต้องได้รับโทษเมื่อประพฤติละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย แต่การลงโทษ

ด้วยวิธีการประหารชีวิตน้ันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ อีกทั้งยังขัดต่อแนวคิดอาชญาวิทยาสมัยใหม่ที่ว่าอาชญากรสามารถกลับตัวเป็นคนดีมีชีวิต

ใหม่ได้อีกคร้ัง เมื่อได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้โอกาสกลับคืนสู่สังคม 

นอกจากน้ีแล้ว ข้อโต้แย้งอีกประการหน่ึง คือ ไม่ว่าประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ดีและทันสมัย 

และมีกระบวนการยุติธรรมที่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

แต่ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมกยั็งคงเกิดขึ้ นอยู่เสมอ ๆ และโทษประหารชีวิตไม่

สามารถยับย้ังการกระท าความผิดได้ เพราะคนเราไม่กลัวสิ่งที่เรียกว่าความตาย เม่ือทุกคนทราบดี

อยู่แล้วว่าทุกคนเกดิมาแล้วกต้็องตาย จะท าให้ตนถูกลงโทษถึงตายกไ็ม่กลัว หากผู้กระท าผิดมีการ

ไตร่ตรองดีแล้วว่าโอกาสที่จะถูกจับกุมมีน้อยย่ิงท าให้อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน 

 ผู้เขียนเห็นควรให้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้มีการรัดกุม 

โปร่งใสรวดเรว็ และสามารถตรวจสอบ ได้เพ่ือให้การเปล่ียนโทษการประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุก

ตลอดชีวิตเดด็ขาดสถานเดียว โดยไม่ยอมให้มีการอภัยโทษ (Pardon)  หรือการพักการลงโทษ 

(Parple) และสามารถตอบสนองกระแสความต้องการของคนในสังคมให้ยอมรับการเปล่ียนแปลง

โทษดังกล่าว การลงโทษประหารชีวิตไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แต่เหตุที่ยังคงใช้โทษ

ประหารชีวิตอยู่น้ัน กเ็พ่ือตอบสนองกระแสเรียกร้องของสังคม ซ่ึงหากกระบวนการยุติธรรมที่

ถูกต้องและรวดเรว็ น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบสนองให้กับประชาชนได้ดีกว่าลงโทษที่รุนแรง ดังเช่นโทษ

ประหารชีวิต ดังน้ัน จึงควรที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนเกิด

การยอมรับ การลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต แทนการลงโทษประหารชีวิต และก าหนดเง่ือนไขในการ

ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต โทษ เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้รับการปรับปรุงแก้ไขพฤตินิสัยให้กลับตัว

เป็นคนดี ส านึกผิดในการกระท าผิดและกลับมาอยู่ในสงัคมได้ ดังน้ี 
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 1.  เปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิตแบบเดด็ขาดโดยโทษจ าคุกตลอด

ชีวิตโดยให้มีระยะเวลาการจ าคุกไม่น้อยกว่า 25 - 30 ปี ซ่ึงเป็นก าหนดระยะเวลาในการจ าคุก

ระยะยาว โดยไม่ให้ได้รับการอภัยโทษ ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ พร้อมทั้ง มีการจัดท า

แผนพัฒนาแก้ไข ฟ้ืนฟู พฤตินิสัยของนักโทษเป็นรายบุคคลไม่ใช่เพียงแต่น านักโทษไปกักขังไว้

โดยไม่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขพฤตินิสยั 

 2.  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ าคุกแบบเดด็ขาด 25-30 ปี นักโทษเหล่านี้มีสทิธิ 

ย่ืนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษหรือสามรถที่จะพักการลงโทษได้ตามกลไกที่กฎหมาย

ก าหนด ซ่ึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาพฤตินิสัยและความพร้อมของนักโทษในการ

ที่จะได้รับสทิธ ิการอภัยโทษ ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ 

 3.  เพ่ือไม่ให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเล้ียงดูนักโทษ ผู้เขียนเห็นควรให้มี

การบูรการร่วมกนัระหว่างภาคเอกชน เช่นบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาร่วมมือในการ

ลงโทษนักโทษ โดยให้นักโทษท างานหนักเพ่ือให้เขารู้สึกส านึกในการกระท าความผิด และให้เหน็

ว่าตัวเองมีคุณค่าในสงัคม และสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ และพร้อมที่จะมาอยู่ร่วมกับสังคม

ปกติได้เมื่อถึงเวลาอันสมควร และให้ค่าจ้างเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษในเรือนจ า

ต่อไป 
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 และการประหารชีวิ พ.ศ. 2544.  กรุงเทพฯ:  
มนต์ชัย วงศ์สกุลชัย.  (2546).  มาตรการลงโทษประหารชีวิตที่เหมาะสมกับเสรีภาพของปัจเจกชน 
 โดยศึกษาความเคลื่อนไหวขององค์การนิรโทษกรรมสากล.   
 (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
ร้อยต ารวจเอกวิศิษฏ์  เจนนานนท์.  โทษประหารชีวิต: ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยา 
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 กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 
ศิริกัลยา  ธงชัย.  (2553).  การใช้โทษอ่ืนแทนโทษประหารชีวิต.  (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).   
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.  (2548).  โทษประหารชีวิตในประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมาสเตอร์เพรส. 
เสริม  สุวรรณเทพ.  (2504).  “แนวการพิพากษาลงโทษของศาลในประเทศอังกฤษยุคปัจจุบัน.” 
 ดุลพาห ปีที่ 8 เล่ม 7.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.). 
 ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงาน 
 ภาครัฐ ชุดที่ 2.  กรุงเทพฯ 
สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์.  ระบบการลงโทษตามกฎหมายอาญาเยอรมัน.  กรุงเทพฯ 
อุทัย  อาทิเวช.  (2546).  โทษในกฎหมายอาญาฝร่ังเศส (เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง 
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา) (ฉบับที่ 16). 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยาน 

ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

 

พทิกัษ ์ ภทัราวุฒิชยั


  

รองศาสตราจารย ์อจัฉรียา ชูตินนัทน์
1 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูก

กล่าวหาไว้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงผลการศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน

ที่ส าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบุคคลใดสมควร

ได้รับการกนัไว้พยาน ประการที่สอง การไม่สามารถตรวจสอบมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้

กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน ประการที่สุดท้าย การขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะ

ด าเนินการกับผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน ซ่ึงไม่ไปเบิกความต่อศาล หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไป

ตามที่ให้การต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล

การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอัยการสูงสุด และแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็น

พยานโดยไม่ด าเนินคดี โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณากันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่

กระท าความผิดน้อยที่สุดไว้เป็นพยาน อีกทั้งก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.สามารถไต่สวนด าเนินคดีช้ีมูลความผิดกับผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานต่อไปได้ หากบุคคล

ดังกล่าวจงใจไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และสามารถที่จะด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในฐานะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้เสียหายใน

ความผิดฐานเบิกความเทจ็ หรือให้การเทจ็ได้ 

  

 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1. บทน า 

 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีหลักการเช่นเดียวกันกับการกันผู้ต้องหา

ไว้เป็นพยานของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ โดยมีหลักอยู่ว่า หากพยานหลักฐาน 

ไม่เพียงพอที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ ก็จะต้องเลือกระหว่างการที่อาจ 

ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดใดๆได้เลย กับการที่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิดได้บางคนโดยการกันผู้ร่วมกระท าความผิดส่วนหน่ึงไว้เป็นพยาน เพ่ือน าไปสู่การลงโทษผู้

ร่วมกระท าความผิดรายอื่นได้ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกันกระท าความผิดรายใดไว้

เป็นพยานในคดี กจ็ะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน ซ่ึงถือเป็นการใช้ “ดุลพินิจ” ที่จะ

ไม่ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดรายใดรายหน่ึง เช่นเดียวกับการฟ้องคดีของพนักงาน

อัยการ ที่จะใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหารายใดได้ ตามหลักการฟ้องคดีตามดุลยพินิจ 

(Opportunity Principle) ซ่ึงจากการศึกษา พบว่าคณะกรรมการป.ป.ช. มีกฎหมายให้อ านาจที่จะ

กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานได้ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะถูกกันไว้เป็น

พยานที่ชัดเจน ซ่ึงอาจท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เกดิปัญหาในการคัดเลือกผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน

ได้ เช่น ในคดีเรียกรับสินบน ซ่ึงมีบุคคลผู้ให้สินบนที่เป็นผู้กระท าผิด กับเจ้าพนักงานผู้รับสินบน  

ซ่ึงเป็นผู้กระท าความผิดเช่นเดียวกนั เมื่อไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินคดีกับทั้งสองฝ่าย 

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องการกันฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไว้เป็นพยาน ก็จะเกิดปัญหาว่า

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกนัผู้ให้สนิบน หรือผู้รับสินบนไว้เป็นพยาน รวมถึงในคดีอื่นๆ ซ่ึงมี 

ผู้ร่วมกระท าความผิดหลายคน กจ็ะพบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ซ่ึงเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ได้เลือกบุคคลใดไว้เป็นพยานแล้ว กจ็ะมีมติกันผู้กระท าความผิดรายใดไว้เป็นพยาน โดยจะมีผล

ท าให้ผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินคดีอาญาต่อไป ซ่ึงมติดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยที่ไม่มี

กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด การใช้ดุลพินิจ

ในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่

เด็ดขาด ทั้งที่การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน เป็นการใช้อ านาจของรัฐที่จะไม่

ด าเนินคดีแก่ผู้ร่วมกระท าความผิดรายใดและมีผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดี ซ่ึงคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ควรที่จะต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างระมัดระวังเพ่ือให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  

มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อคดีมากที่สุด แต่การใช้ดุลพินิจในการกันบุคคล

หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล

การใช้ดุลพินิจจากองค์กรภายนอก ซ่ึงอาจท าให้เกดิปัญหาการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ รวมถึงการใช้

ดุลพินิจตามอ าเภอใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาบางรายให้ไม่ต้องถูกด าเนินคดีโดยอาศัยการกัน

บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาได้  

 นอกจากน้ี หากผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไป

ตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้ หรือไปเบิกความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือ
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เป็นปฏิปักษ์ในศาล จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการป.ป.ช. ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะ

ด าเนินการกบัผู้ที่ถูกกนัไว้เป็นพยานที่ได้กระท าการดังกล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกันบุคคล

หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2554 เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าหากผู้ถูกกันไว้

เป็นพยานกระท าการดังกล่าว ย่อมไม่ได้รับการกันไว้เป็นพยาน และท าให้การกันพยานสิ้นสุดลง

เท่าน้ัน โดยที่ไม่ได้มีการก าหนดมาตรการอันมีสภาพบังคับให้ผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานจะต้องไป 

เบิกความต่อศาลตามที่ให้การไว้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจท าให้ 

ผู้ถูกกันไว้เป็นพยานไม่เกิดความเกรงกลัว และกล้าที่จะไม่ไปเบิกความ หรือกลับค าให้การในช้ัน

ศาล หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอาจท าให้น า้หนักของพยานดังกล่าวลดลง และขาดความน่าเช่ือถือ 

จนมีผลท าให้ศาลไม่รับฟังพยานดังกล่าวได้ 

 

2. แนวคิดพื้ นฐานของการกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยาน 

การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานมีแนวคิดมาจากการที่รัฐจะต้องเลือกที่จะ 

ไม่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดบางรายซ่ึงมีความช่ัวร้ายน้อยกว่า (Lesser Evil) (สุรศักด์ิ 

ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล, 2555, น.7-8) เพ่ือน าไปสู่การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอีกคนหน่ึงที่ 

น่าลงโทษกว่า โดยมีเหตุผลว่าในคดีใดที่ผู้สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และจะ 

ไม่สามารถด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิดรายใดได้เลย หากไม่กันผู้กระท าความผิดส่วนหน่ึงไว้เป็นพยาน 

และการกนัผู้กระท าผิดดังกล่าวไว้เป็นพยานจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการด าเนินคดีกับเขา 

หากถ้อยค าของผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานสามารถที่จะเป็นหลักฐานส าคัญเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าผิด 

รายอื่นที่เป็นตัวการใหญ่ที่เป็นต้นตอของปัญหาการทุจริต และสร้างความเสียหายให้กับประเทศ

มหาศาลได้ ซ่ึงหลักการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theory)  

(ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2547, น.27) ที่ถือว่าความชอบธรรมในการลงโทษข้ึนอยู่กับผลดีที่การลงโทษก่อให้เกิดข้ึน หาก

การลงโทษก่อให้เกิดผลดีน้อยกว่าการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

กค็วรให้มีการกนับุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี จึงจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า 

 ในปัจจุบันกระบวนการใช้ดุลพินิจในการด าเนินคดีอาญาในช้ันก่อนพิจารณา ประเทศ

ต่างๆ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ร่วมกระท าความผิดย่ิงกว่าการ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด การปราบปรามตัวการส าคัญในองค์กรอาชญากรรมและผู้มี

อิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเรจ็เท่าน้ัน ที่รัฐจะสามารถตัดต้นตอของการกระท า

ผิดร้ายแรงได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน ประโยชน์ที่ได้รับจะมากกว่าการลงโทษผู้กระท าผิดรายย่อย

หลายเท่า เพราะแม้ว่ารัฐจะสามารถลงโทษผู้กระท าผิดรายย่อยได้เป็นจ านวนมาก แต่หากรัฐ  

ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดรายใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลที่แท้จริงได้ กเ็ท่ากับรัฐยังไม่สามารถ

ถอนรากถอนโคนต้นตอของปัญหาอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง 
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3. หลกัเกณฑก์ารกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยานในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศ 

 หลักการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานน้ีไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าได้เร่ิม 

มีการน ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด แต่มีการคาดคะเนว่าเข้ามาพร้อมๆ กับการรับเอาระบบ

กล่าวหามาจากประเทศในภาคพ้ืนยุโรปและการรับเอาหลักวิธีพิจารณาความอาญามาจากประเทศ

อังกฤษ ซ่ึงหลักการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานแม้ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา แต่ในทางปฏบัิติพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการกลับมีการใช้มา

เป็นเวลานานแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามประมวลระเบียบต ารวจเกี่ยวกบัคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 ข้อ 257 

และระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 

ข้อ 79 ซ่ึงถ้อยค าของผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานน้ี ศาลกรั็บฟังเป็นพยานได้ ซ่ึงต่อมาได้มีการน า

หลักการกนับุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย

บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 58 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/6 ด้วย 

 ประเทศอังกฤษได้มีการน าแนวคิดการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานมาใช้

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยในด าเนินคดีอาญาทั่วไปของประเทศอังกฤษ เมื่อมีการกระท าความผิด

อาญา หากรัฐมีพยานหลักฐานเพียงพอ ผู้ร่วมกระท าความผิดทุกคนจะต้องถูกด าเนินคดีอาญา

เสมอ ผู้ร่วมกระท าความผิดจะไม่สามารถเป็นพยานได้ แต่หลักการด าเนินคดีอาญาทั่วไปดังกล่าวมี

ข้อยกเว้นว่า หากผู้ร่วมกระท าความผิดให้ความช่วยเหลือ หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การ

สอบสวนหรือการด าเนินคดีอาญาของเจ้าหน้าที่สอบสวน ส าหรับความผิดที่มีความยุ่งยาก หรือมี

ลักษณะการกระท าความผิดเป็นองค์กร และข้อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวสามารถน าไปสู่การ

ด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดรายอื่นที่เป็นตัวการใหญ่ได้ บุคคลดังกล่าวกส็ามารถที่จะเป็นพยานได้ 

และจะได้รับความคุ้มกันจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (Immunity from Prosecution) จากรัฐ โดย

ความคุ้มกันน้ี ผู้ร่วมกระท าความผิดจะได้รับความคุ้มกันจากรัฐที่จะไม่ถูกด าเนินคดีอาญาทั้งปวง 

และถือว่าผู้ร่วมกระท าความผิดดังกล่าวเป็นพยานของแผ่นดิน (หรือที่เรียกว่า King’s Evidence 

หรือ State’s Evidence) (เขม็ชัย ชุติวงศ์, 2557, น. 258) ทั้งน้ี การให้ความคุ้มกันดังกล่าวเป็น

อ านาจของพนักงานอัยการ โดยจะพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์แห่งความ

ปลอดภัยของส่วนรวม (interests of public safety or security) ว่าการได้รับข่าวสารมีความส าคัญ

มากกว่าการลงโทษบุคคลผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมกระท าผิดน้ัน (A.T.H. Smith, (1983), p. 

302) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมอนลอว์

เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ กไ็ด้ให้ความส าคัญของการกันผู้ต้องหาเป็นพยานด้วย โดยส านักงาน

อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าการรับข้อมูลจากผู้กระท าความผิดเพ่ือน าไปใช้ในการ

ปราบปรามอาชญากรรมที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร เน่ืองจากรัฐมีความจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาก
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อาชญากรด้วยกนัเองในการด าเนินคดีกับตัวการส าคัญที่เป็นต้นตอของการประกอบอาชญากรรม

ร้ายแรง รัฐจึงจ าเป็นต้องแลกเปล่ียนการได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลของผู้กระท าผิดกับการ

ที่จะคุ้มกันไม่ให้มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดดังกล่าว ซ่ึงเป็นที่มาของการกันผู้กระท าผิด

ไว้เป็นพยาน พยานประเภทน้ีถือเป็นอาวุธส าคัญของรัฐในการต่อสู้กบัอาชญากรรมที่มีลักษณะการ

กระท าแบบองค์กร (Organized Crime) (คณิต ณ นคร, 2521, น.73-108) ส าหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกาน้ัน ได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มกันขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวน้ี

มิได้มีผลเป็นการยกเลิกความผิดที่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาน้ันกระท า แต่เป็นกฎหมายที่ให้ความ

ม่ันใจแก่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่จะไม่ถูกด าเนินคดีเน่ืองจากค าให้การของเขา ในขณะเดียวกัน 

กจ็ะเป็นการลบล้างสิทธิของพยานในการที่อ้างสิทธิที่จะไม่ให้การเป็นปรปักษ์ต่อตนเองในทาง

อาญาอีกต่อไป ทั้งน้ี ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายได้บัญญัติให้การจะคุ้มกันบุคคลใดจาก

การด าเนินคดี เป็นอ านาจของพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการต้องมีค าร้องขอคุ้มกันต่อ

อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด หรือผู้ช่วยอัยการสูงสุดที่มีอ านาจ และจะต้องได้รับความเหน็ชอบ

จากศาลด้วย โดยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ความคุ้มกนั จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น

ต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาว่าสามารถหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นได้ดีกว่าพยานที่พยายามเจรจา

ขอรับความคุ้มกันหรือไม่ ข้อมูลข่าวสารที่พยานพยายามเจรจามีประโยชน์อย่างไรเพียงใด ความ

น่าเช่ือว่าพยานน้ันจะท าให้ด าเนินคดีได้ส าเร็จหรือไม่ อะไรที่แสดงว่าพยานมีความสัมพันธ์กับการ

กระท าความผิดบ้าง พยานที่ขอรับความคุ้มกันมีสัดส่วนการกระท าความผิดเม่ือเทียบกับผู้กระท า

ความผิดอื่นอย่างไร คุณค่าของค าเบิกความของพยานในคดี เป็นต้น (Howard Abadinsky, 

(2000), p. 436) 

 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความอาญา 

ถูกบัญญัติขึ้น ภายใต้แนวคิดหลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการ

อ านวยความยุติธรรมแก่บุคคลโดยเสมอกัน และพนักงานอัยการต้องฟ้องทุกคดีที่มีหลักฐาน

เพียงพอ ดังน้ัน พนักงานอัยการจะไม่ฟ้องคดีโดยอ้างประโยชน์สาธารณะไม่ได้ โดยในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี น้ัน จะมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้ผู้กระท าความผิดให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้

ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับกฎหมาย ซ่ึงเป็นอ านาจของศาลที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณา

ลดหย่อนโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดที่ให้ข้อมูลข่าวสารหรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับ

ใช้กฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 46b โดย

บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับทุกฐานความผิด ตัวอย่างเช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ความผิดเกี่ยวกบัการก่อการร้าย เป็นต้น เพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิดร้ายแรงเกดิขึ้น  
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4. ปัญหาการกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยานตามพระราชบญัญติัประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

 จากการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

พบปัญหาที่ส าคัญ ดังน้ี 

 4.1 ปัญหาว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหารายใดไวเ้ป็นพยาน 

 จากการศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 

พบว่า การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีหลักการ

เช่นเดียวกันกับการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ โดยมี

หลักอยู่ว่า หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ กจ็ะต้อง

เลือกระหว่างการที่อาจไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดใดๆได้เลย กับการที่สามารถ

ด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดได้บางคนโดยการกันผู้ร่วมกระท าความผิดส่วนหน่ึงไว้เป็นพยาน เพ่ือ

น าไปสู่การลงโทษผู้ร่วมกระท าความผิดรายอื่นได้ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกันกระท า

ความผิดรายใดไว้เป็นพยานในคดี กจ็ะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน ซ่ึงถือเป็นการใช้ 

“ดุลพินิจ” ที่จะไม่ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดรายใดรายหน่ึง เช่นเดียวกับการฟ้องคดี

ของพนักงานอัยการ ที่จะใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหารายใดได้ ตามหลักการฟ้องคดีตามดุลย

พินิจ (Opportunity Principle) แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กลับไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละขอบเขตการใช้ดุลพินิจในการ

คัดเลือกผู้ที่จะถูกกนัไว้เป็นพยาน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชัดเจน กรณีดังกล่าวย่อมท าให้เกิด

ปัญหาในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกกันบุคคลไว้เป็นพยาน ว่าจะคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกัน

บุคคลใดไว้เป็นพยาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คดีมากที่สุด เช่น ในคดีเรียกรับสินบน ซ่ึงมี

บุคคลผู้ให้สินบน กับเจ้าพนักงานผู้รับสินบน ซ่ึงเป็นผู้กระท าความผิดทั้งสองฝ่าย หากไม่มี

พยานหลักฐานเพียงพอและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องการกันฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไว้เป็นพยาน กจ็ะ

เกิดปัญหาว่าจะเลือกกันผู้ให้สินบน หรือผู้รับสินบนไว้เป็นพยาน รวมถึงในคดีอื่นๆ เช่น คดี

ความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ทุจริตฮ้ัวประมูล) ซ่ึงมีผู้ร่วมกระท าความผิด

หลายคน ทั้งผู้เสนอราคาที่สมยอมกนั เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับล่างที่ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด

ให้เป็นผู้มีสทิธทิ  าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐระดับสูงที่มีอ านาจในการอนุมัติ และอยู่เบ้ืองหลังของการกระท าความผิด คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จะเลือกกันบุคคลใดไว้เป็นพยาน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏบัิติเกี่ยวกับการกัน

บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานกไ็ม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และขอบเขตในการใช้ดุลพินิจ 
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เอาไว้ ท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้ดุลพินิจเลือกกันบุคคลไว้เป็นพยานได้อย่างอิสระ 

โดยที่ไม่ต้องค านึงว่าคดีมีความจ าเป็นที่จะต้องกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานหรือไม่  

ท าให้มีการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานตามอ าเภอใจ และอาจเป็นการช่วยเหลือให้

ผู้กระท าความผิดบางรายไม่ต้องถูกด าเนินคดีอาญาได้  

 4.2 ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการใชดุ้ลพนิจิกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยาน 

 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคคลใดไว้เป็นพยานแล้ว  

กจ็ะมีมติกนัผู้กระท าความผิดรายใดไว้เป็นพยาน และจะมีผลท าให้ผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานจะไม่ถูก

ด าเนินคดีอาญาต่อไป ซ่ึงมติดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยที่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้

ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวแต่อย่างใด การใช้ดุลพินิจในการกันบุคคลหรือผู้ถูก

กล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เดด็ขาด ไม่อาจถูกตรวจสอบ

ได้ ท าให้การใช้อ านาจกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน ขาดความโปร่งใส และไม่บริสุทธิ์

ยุติธรรมกับทุกฝ่าย ซ่ึงการใช้ดุลพินิจไม่ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดรายใด เป็นเร่ืองที่มี

ความส าคัญมาก เพราะโดยหลักแล้วเท่ากับเป็นการยกโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดรายน้ัน จึง

จ าเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจอย่างรัดกุม โดยให้องค์กรภายนอก

สามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ 

 4.3 ปัญหากรณีผูที้่ถูกกนัไวเ้ป็นพยานไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไป

ตามทีใ่หก้ารหรือใหถ้อ้ยค าไว ้หรือไปเบกิความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชนใ์นการพิจารณา

หรือเป็นปฏิปักษใ์นศาล 

 หากผู้ที่ถูกกนัไว้เป็นพยานไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การ

หรือให้ถ้อยค าไว้ หรือไปเบิกความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือเป็นปฏปัิกษ์

ในศาล จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการป.ป.ช. ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะด าเนินการกับ 

ผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานที่ได้กระท าการดังกล่าวแต่อย่างใด ซ่ึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูก

กล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2554 เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าหากผู้ถูกกันไว้เป็นพยาน

กระท าการดังกล่าว ย่อมไม่ได้รับการกนัไว้เป็นพยาน และท าให้การกันพยานสิ้นสุดลงเท่าน้ัน โดย

ที่ไม่ได้มีการก าหนดมาตรการอันมีสภาพบังคับให้ผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยานจะต้องไปเบิกความ 

ต่อศาลตามที่ให้การไว้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถูกกันไว้

เป็นพยานไม่เกิดความเกรงกลัว และกล้าที่จะไม่ไปเบิกความ หรือกลับค าให้การในช้ันศาล หาก

เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอาจท าให้น า้หนักของพยานดังกล่าวลดลง และขาดความน่าเช่ือถือ จนมีผล  

ท าให้ศาลไม่รับฟังพยานดังกล่าวได้ 
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5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้เขียนขอเสนอแนวทางอนัเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

 1.  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ มาตร 103/6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ

ถ่วงดุลในการใช้ดุลพินิจกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย

องค์กรภายนอกอีกช้ันหน่ึง โดยก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูก

กล่าวหาไว้เป็นพยานแล้ว ให้ส่งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือท าการตรวจสอบดุลพินิจอีก

ช้ันหน่ึง หากอัยการสูงสุด เห็นสมควรให้กันบุคคลไว้เป็นพยาน กใ็ห้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด าเนินการตามที่อัยการสูงสุดมีความเห็น หากอัยการสูงสุด เห็นว่าไม่สมควรที่จะกันบุคคลใด 

ไว้เป็นพยานตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ กใ็ห้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินคดีอาญากับ

บุคคลดังกล่าวต่อไป โดยให้ถือว่าความเหน็ของอัยการสูงสุดเป็นที่สุด โดยมีการก าหนดระยะเวลา

ไว้ภายใน 15 วัน ให้อัยการสูงสุดพิจารณา นับแต่อัยการสูงสุดได้รับเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เพ่ือให้กระบวนการพิจารณากนับุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานมีความรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 

 2. แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้มี

หลักเกณฑ์และขอบเขตในการใช้ดุลพินิจเลือกกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานให้ชัดเจน 

ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้  

เป็นพยาน ดังน้ี 

  1) พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนมีอยู่เพียงพอแก่การ                  

ที่จะด าเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดหรือไม่ กรณีดังกล่าวหากพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนมี

อยู่เพียงพอแล้วกไ็ม่จ าเป็นต้องกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานแต่อย่างใด เน่ืองจากตาม

หลักการด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปผู้กระท าผิดทุกคนจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หากจะ  

ไม่ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดรายใดกค็วรจะต้องเป็นข้อยกเว้น ซ่ึงการจะกันบุคคลหรือ  

ผู้กล่าวหาไว้เป็นพยานควรใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆ เท่าน้ัน ซ่ึงในคดีทุจริตน้ัน 

มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องน าหลักการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานมาใช้ในการ

รวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานตามวิธีปกติไม่อาจที่จะน าตัวผู้กระท า

ความผิดที่เป็นตัวการใหญ่มาลงโทษได้ เน่ืองจากไม่มีประจักษ์พยาน คงมีแต่ผู้ที่ ร่วมกระท า

ความผิดด้วยเท่าน้ัน ที่ รู้เห็นเหตุการณ์ จึงจ าเป็นต้องกันผู้ร่วมกระท าความผิดบางส่วนไว้เป็น

พยาน เพ่ือที่จะน าไปสู่การลงโทษ ผู้กระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่ได้ ซ่ึงหากสามารถลงโทษ

ผู้กระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่ได้กจ็ะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสามารถแก้ไขต้นตอ

ของปัญหาการทุจริตได้อย่างแท้จริง 
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  2) หากพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนไม่เพียงพอที่จะ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่ได้ ให้พิจารณาว่าถ้อยค าของบุคคลที่จะถูกกันไว้

เป็นพยานสามารถรับฟังเป็นความจริงได้หรือไม่ เพียงใด เป็นประโยชน์แก่คดีมากน้อยเพียงใด 

ถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานส าคัญที่จะสามารถที่จะเอาผิดกับผู้กระท าความผิด 

ที่เป็นตัวการใหญ่ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ได้หรือไม่ 

รวมทั้งต้องคาดหมายได้ว่าผู้น้ันจะให้ความร่วมมือโดยไปเบิกความให้ เป็นประโยชน์ในการ

พิจารณาคดีของศาลด้วย  

  3)  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกกันผู้ที่กระท าความผิดหรือมี 

ส่วนร่วมในการกระท าความผิดน้อยที่สุดไว้เป็นพยาน ซ่ึงในการพิจารณาว่าผู้ใดมีการกระท าผิด

หรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดน้อยที่สุด ให้พิจารณาจากพฤติการณ์ในการกระท าความผิด

เป็นส าคัญ 

  4) ในกรณีที่บุคคลผู้ที่ถูกกนัไว้เป็นพยานจงใจไม่ไปเบิกความต่อศาล ไปเบิกความ

เป็นพยานต่อศาลแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือไปเบิกความแต่ 

ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเป็นปฏิปักษ์ นอกจากการก าหนดให้การกันบุคคล

หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานสิ้นสุดลงแล้ว ให้ก าหนดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.สามารถไต่สวน

ด าเนินคดีช้ีมูลความผิดกับบุคคลดังกล่าวได้ต่อไป โดยข้อมูลของผู้ถูกกันไว้เป็นพยานที่ได้ให้ไว้ 

ยังคงใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่ถูกยกเลิกความคุ้มกัน และ

ผู้กระท าความผิดรายอื่นต่อไปได้ อีกทั้งพยานยังจะต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินคดีใน

ความผดิฐานเบิกความเทจ็ หรือให้การเทจ็ด้วย  
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ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการทรมาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

 

พสิิฐษ ์เอกสิริไตรรตัน*์ 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธาน ีวรภทัร*์* 

 

บทคดัย่อ 

ประเทศไทยลงนามและให้สัตยา บันในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention 

Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ห รื อ

เรียกโดยย่อว่า CAT ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐภาคีแล้ว มีหน้าที่ต้องด าเนิน

มาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพ่ือ

ป้องกันและต่อต้านการทรมานได้มีการรับรองไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ โดยที่การ

ทรมานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งเป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานในปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท า

ทรมาน โดยมาตรา 32 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วย

วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ

ตามที่ กฎหมายบัญญัติใ ห้อ านาจไ ว้ ไ ม่ถือ ว่ า เ ป็นการลงโทษด้วย วิธีการโหดร้ายหรือ 

ไร้มนุษยธรรม จึงจ าเป็นที่รัฐต้องให้ความเคารพและพร้อมกันน้ัน ต้องให้ความคุ้มครองและ

ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเกิดขึ้น โดยที่ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานน้ัน ประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายภายในบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง มีเพียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่

สามารถน ามาใช้เทียบเคียงได้เพียงแต่ปรับบทกฎหมายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระท า

ทรมานในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติอยู่ในฐานความผิดต่อชีวิต จากบทบัญญัติถ้าผู้กระท า

ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเหตุฉกรรจ์เป็นลักษณะการฆ่าผู้อื่น โดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้าย  

ตาม (มาตรา 289 (5) ให้อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

เช่น พนักงานต ารวจ ผู้พิพากษาว่า เสมือนเป็นการบังคับใช้และมีอยู่ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

น้ันเป็นการเฉพาะ กอปรมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด  

สภาพปัญหาการทรมานในสงัคมไทยยังคงเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท าให้เกดิปัญหา เช่น

การทรมานโดยการซ้อมท าร้ายร่างกายและการขู่เขญ็ให้กลัวอย่างแพร่หลาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                                                                              

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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หรือการประท าการรู้เหน็เป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการเพ่ือขยายผลในการ

จับกุม ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพ่ือหาข่าว ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ หรือ 

เพ่ือเป็นการลงโทษผู้ต้องสงสยัโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ 

การต่อต้านการทรมานของประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ ประเทศนิวซีแลนด์มักมีการ

บัญญัติกฎหมายการต่อต้านการห้ามกระท าการทรมานซ่ึงเป็นความผิดโดยเฉพาะ  ซ่ึงประเทศ

เหล่าน้ีมีนิติวิธีในการบัญญัติกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มีการ

ป้องกนัการกระท าทรมาน มีเจตนารมณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ 

และการนิยามความหมายของการทรมาน การกระท าอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย ่ายีศักด์ิศรี 

หลักการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานอย่างชัดเจน ในส่วนของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ

ทรมานของประเทศฝร่ังเศสมีนิติวิธีในการบัญญัติกฎหมายที่เป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)  

มีการบัญญัติกฎหมายห้ามการทรมานเป็นการเฉพาะเจาะจงเพ่ือรับรองรับประกันในศักด์ิศรีของ

บุคคลอย่างสูงสุด โดยห้ามกระท าการใดๆ โดยมิชอบ ซ่ึงเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ด้วยกนั ทั้งชีวิตและร่างกายของแต่ละคน 

ด้วยเหตุน้ี จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาภายใน           

ของประเทศไทยให้มีการบังคับว่าด้วยการต่อต้านการทรมานโดยบัญญัติเป็นมาตราตามประมวล

กฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากล  และให้ตรงตามเจตนารมณ์                

ของอนุสญัญาในระดับสากลโดยให้ยึดแนวทางในส่วนของการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน

การทรมานของประเทศฝร่ังเศสที่มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีนิติวิธีในการบัญญัติ

กฎหมายที่เป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 

และ การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี 

 

1.  บทน า 

การทรมาน (Torture) ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ

ลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศักด์ิศรี หมายถึง การกระท าใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้

เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือ 

จากบุคคลที่สาม 

การทรมาน หมายถึง การกระท าใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้เกิดความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือมุ่งประสงค์ที่

จะให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลน้ัน 

ส าหรับการกระท า ซ่ึงบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามกระท าหรือถูกสงสยัว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่

ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เขญ็บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพ้ืนฐานของ

การเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือ ความทุกข์ทรมานน้ันกระท าโดย 
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หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เหน็เป็นใจของ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคล

อื่นซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ ทั้งน้ีไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่              

เกดิจาก หรืออนัเป็นผลปกติจากหรืออนัสบืเน่ืองมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากน้ีการทรมานถือว่าเป็นความผิดทางศีลธรรมทุกอย่าง  ไม่สามารถอ้าง

ข้อยกเว้นได้ ถือเป็นสทิธทิี่จะไม่ถูกทรมานอย่างเดด็ขาด ไม่ว่ากฎหมายภายในประเทศที่ใช้มาก่อน

หรือหลังกข็ัดไม่ได้ การทรมานถือเป็นอาชญากรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และหากมี

ความกว้างขวางและประทุษร้ายต่อประชาชน จะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซ่ึงเช่ือมโยง

กับศาลอาญาระหว่างประเทศ หากเกิดการทรมานในสงคราม ถือว่าเป็นอาชญากรรมในสงคราม 

ทุกรัฐจะต้องยอมรับในกรอบสากลน้ัน 

ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติให้การทรมานเป็นความผิดอย่างชัดเจนเพ่ือ               

เป็นแนวทางลงโทษผู้กระท าความผิดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน เน่ืองจาก

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนในเร่ืองการ

ทรมานส่วนกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือมีเพียงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า

ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระบุว่าผู้เสยีหายในคดีอาญาเป็นคดีอาญา

ตามกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่มีข้อหาการทรมานบัญญัติไว้ ดังน้ี “การเยียวยาอย่างเป็นผล” 

และ “การชดเชย” ในทางกฎหมายไม่มีในประเทศไทยแต่มีความผิดที่ใกล้เคียงที่สามารถน ามาปรับ

ใช้ไปพลางก่อนได้และประเทศไทยได้แถลงตีความเข้าใจโดยให้ค ามั่นว่าจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ภายในให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาฯ ซ่ึงในการแก้ไขปรับปรุงน้ันกจ็ะต้องปรับปรุงไปถึงการก าหนด

โทษส าหรับการกระท าความผิดโดยการทรมานให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดน้ันๆ 

ด้วย 

ทั้งน้ีหมายรวมถึงในระบบกฎหมายไทยยังไม่มีการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน การบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพ การท าให้พอใจ และประกันว่าการทรมานจะไม่เกิดขึ้ นอีก 

ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ยังไม่เป็นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทยท าให้มี การด าเนินการจัดท าร่าง

การแก้ไขกฎหมายอาญาเพ่ือให้มีข้อหาความผิดการทรมานเป็นความผิดอาญาตามที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010) และต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างใหม่อีกคร้ัง

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี พ.ศ. 2556 ไม่รวมถึงการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ  

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี เพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหาตามนิยามในอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ค.ศ 1984 โดยมีขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบ

จากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจ ากดัอยู่มาก หากผู้เสียหายจะด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ 

อย่าง เ ป็นทางการ ต่อเ จ้ าหน้าที่ ต า รวจในท้องที่ ที่ เกิด เหตุเพราะตามกฎหมายอาญา                          

การเร่ิมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเร่ิมที่การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่เกิด
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เหตุ ทั้งในกรณีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองปกติและกรณีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ  

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามการชุมนุม ปราบปรามการ

ก่อความไม่สงบ ฯลฯ หรือแม้แต่กรณีที่ทนายความสิทธิมนุษยชนด าเนินการฟ้องร้องคดีเอง 

กไ็ม่สามารถน าผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้  เช่น กรณีอิหม่าม ยะผา  

เมื่อผู้ต้องสงสัยเป็นทหาร ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลทหารที่ทางญาติผู้เสียหายไม่มี

สิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ เป็นการส่งเสริมภาวการณ์ปล่อยให้คนผิดลอยนวลเน่ืองจากข้อจ ากัด      

ในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องสงสัยที่กระท าผิด เช่นมีตัวอย่างการร้อง

ทุกข์ของญาติ ต ารวจไม่รับแจ้งความ กรณีศาลระบุว่าการไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเร่ืองทรมาน                  

ท าให้ข้ออ้างไม่น่าเช่ือถือ หากเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยหรือการพบเห็นว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ           

ในระหว่างที่ ผู้ เสียหายจากการทรมานยังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัว ญาติหรือสมาชิก              

ในครอบครัวได้รับรู้เร่ืองการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ญาติหรือสมาชิกในครอบครัว    

ไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์กบัสถานีต ารวจท้องที่ได้ 

ดังจะเห็นได้ว่าการก าหนดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทรมาน  

ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีศึกษามาตรา 289 (5) เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายลงโทษ

ผู้กระท าความผิดและส่งผลการชดเชยเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการทรมาน และ

หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ท  าหน้าที่ในนามของหน่วยงานรัฐทราบหรือมีเหตุผลอันควร 

เช่ือได้ว่าการกระท าที่เป็นการทรมานหรือการปฏบัิติที่โหดร้ายเกดิข้ึนจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน

ของรัฐ หรือเป็นเอกชน แต่กลับมิได้ท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกัน สอบสวน 

ฟ้องร้องด าเนินคดี และลงโทษผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเป็นเอกชนดังกล่าวและ 

หาแนวทางการเยียวยาส าหรับผู้เสยีหายยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในหลายประการดังต่อไปนี้  

ประการแรก ประเทศไทยไม่มีกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยความผิดอย่างชัดเจนและ 

ไม่มีบทบัญญัติลงโทษผู้กระท าความผิด 

ประการที่สอง ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมการชดใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 

การทรมาน 

ประการที่สาม การทรมาน การปฏบัิติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ยังไม่เป็นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทย 

ประการที่สี่ การด าเนินการตามกฎหมายกบัผู้ต้องสงสยัว่ากระท าผิดว่าด้วยการทรมาน 

และการลงโทษผู้กระท าความผิดอนัเป็นโครงสร้างของความผิดว่าด้วยการทรมาน 

ซ่ึงเป็นไปตามภารกจิของกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ และ

เสรีภาพ ในปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซ่ึงมีบทบัญญัติคุ้มครองความ

เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ               

พ.ศ. 2540 ทั้งยังมีการเสนอบทบัญญัติใหม่ๆ ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมโดยทั่วไป

และโดยเฉพาะส าหรับการต่อต้านการด าเนินการกระท าการทรมานย ่ายีศักด์ิศรีรวมทั้งการทารุณ
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โหดร้ายซ่ึงเป็นหลักประกันสิทธิที่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงที่มีอยู่เดิม ความเสมอภาคเบ้ือง

หน้ากฎหมายและการคุ้มครองที่เสมอภาคภายใต้กฎหมายคดีอาญาเป็นไปตามหลักกติกาสากล

ด้านสิทธิมนุษยชน อีกด้วย ไม่ว่าจะท าการศึกษากฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส ประเทศ

ฟิลิปปินส ์ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับ

การมาตรการในการควบคุมต่อต้านการทรมานอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในการ

ด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติอย่างมีประสทิธภิาพ 

จากการศึกษากฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดทรมานประเทศฟิลิปปินส์ได้มีกฎหมาย

ต่อต้านการกระท าการทรมาน ค.ศ. 2005 (Anti-Torture Act of 2005) โดยประเทศฟิลิปปินส์ 

(เข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2529) แนวทางอนุวัติโดยใช้การบัญญัติกฎหมายขึ้ น

โดยเฉพาะ เรียกว่า พระราชบัญญัติต่อต้านการทรมาน พ.ศ. 2548 (Anti – Torture Act 2005) 

ประกาศเป็นกฎหมาย 

เจตนารมณ์ และการนิยามความหมายของการทรมาน การกระท าอันโหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม ย ่ายีศักด์ิศรี หลักการว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ในส่วนที่ 3 ข้อก าหนด  

การก าหนดนิยาม การทรมานและค าอื่นๆ โดยชัดแจ้งหรือความเจ็บปวดหรือเกี่ยวกับร่างกาย 

จิตใจ หรือการปฏิบัติทดลองทางการแพทย์ เพ่ือเจตนาเป้าหมายท าให้ได้รับความทุกข์ โดยการ  

ยุยง ส่งเสริม ยินยอม น่ิงเฉย โดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ รัฐอื่นๆ การกระท าทางการทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจและการบังคับใช้กฎหมายโดย

เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ต่อบุคคลเพ่ือการน้ันๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้มาโดยบุคคลน้ัน หรือบุคคล          

ที่สามเกี่ยวกับข้อมูลหรือการสารภาพผิดและยอมรับตามค าบังคับโดยการทรมานต่อผู้น้ันและ

บุคคลน้ันยอมที่จะสารภาพข้อมูลที่ต้องการหรือการท าให้กลัวการคุกคามและการบีบบังคับน้ัน

หรือบุคคลที่สามหรือส าหรับข้อมูลพ้ืนฐานบนการวินิจฉัยแล้วแต่ละประเทศ 

1)  การทรมาน ให้หมายความรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการกระท าผิดด้วย 

 (1)  การทรมานเกี่ ยวกับร่ายกาย จากความหมายน้ันพิจารณาได้  ดัง น้ี 

หลักเกณฑ์การลงโทษการทุบตีบริเวณส่วนศีรษะ การเตะ ชกต่อยตีทุบ ตอก โดยใช้ตระบอง  

อาวุธปืนท าร้ายส่วนต่างๆ ของร่างกาย การให้อดอาหาร หรือการใช้ก าลังโน้มน้าวจิตใจ โดยการ

ลดอาหาร การใช้สัตว์ หรือ สิ่งที่เป็นของเสียที่ถูกขับถ่าย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ หรืออาหารหรือ

สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถรับประทานได้ ตามปกตินิยม ได้เป็นปกติ 

รวมไปถึงการกระท าอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบและโดยลักษณะทารุณโหดร้าย 

การทรมานและการปฏบัิติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือท าลายความเป็นมนุษย์

มาตรา 2 (1) 
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 (2)  การทรมานจิตวิทยา 

การปิดตาสืบสวนสอบสวน การบังคับขู่ เข็ญเหย่ือหรือบุคคลภายในครอบครัว            

โดยการกระท าเป็นภัยอนัตรายต่อร่างกาย หรือการกระท าอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การหน่วง

เหน่ียวกักขังตัวเหย่ือเพ่ือมิให้มีการติดต่อกับบุคคลในครอบครัว การน าตัวเข้าไปกักขังไว้ใน

สถานที่เร้นลับหรือสถานที่กกัขังอื่นๆ การกกัขังเด่ียวในห้องขังนักโทษเด่ียว หรือการกักขังเด่ียวได้

เกิดขึ้ นในเรือนจ า การกักขังเด่ียวผู้ต้องขังจะกระท ามิได้เว้นแต่ถ้าไม่มีการกระท าเช่นน้ันแล้ว  

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัย การซักถามเหย่ือโดยใช้เชือกที่มีตะขอที่ปลายหน่ึง

และข้อศอกหรือสลักที่อีกปลายหน่ึงเม่ือปฏิเสธ โดยมีลักษณะของพฤติการณ์ในการกระท า

ความผิดตั้งแต่มาตรา 2 (2) ถึงมาตรา 8 

2)  การลงโทษผู้กระท าการทรมาน 

ในส่วนของบทลงโทษ การทรมานเป็นผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของบุคคลใดกต็าม 

และจะถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต การทรมานโดยการข่มขืนจะถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

การทรมานโดยท าให้เกิดการพิการจะถูกลงโทษโดยการจ าคุกตลอดชีวิต  ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับฐาน

ความผิดอันส่งผลท าให้สามารถลงโทษผู้กระท าผิดทรมาน น้ันๆ ทั้งน้ีปรากฏตามมาตรา 9               

ถึงมาตรา 14 

ประเทศแคนาดา มีการก าหนดว่าด้วยฐานความผิดทรมานตามประมวลกฎหมาย

อาญา ส่วนที่ 111 (Criminal Code Paert VIII: Offences Against the Person and Reputation. 

Assaults Torture 269.1) บัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิในการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ     

ตามมาตรา “269.1 โดยมีการกระท าผิดต่อบุคคลหรือช่ือเสียงการทรมาน โดยการข่มขืนใจมี

รายละเอยีดดังน้ี 

1)  ความหมาย “การทรมาน” หมายถึง การกระท าใดๆ หรือการละเลยโดยท าให้

เกิดความเจบ็ปวดหรือทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจเป็นการสร้างความเจบ็ปวดให้บุคคลอื่น 

ตาม 111 (Criminal Code Paert ส่วนที่ 111 ว่าด้วยความผิดทรมานรวมหมายถึงการกระท าหรือ

การละเลยโดยที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ

บาดแผลของคน เพ่ือวัตถุประสงค์รวมทั้งที่ได้รับจากบุคคลหรือจากข้อมูลของบุคคลที่สามหรือ

ค าสั่ง การลงโทษบุคคลน้ันส าหรับการกระท าที่บุคคลหรือบุคคลที่สามมีความมุ่งม่ัน หรือเป็นผู้

ต้องสงสัยของการมีความมุ่งมั่นและท าการ ข่มขู่หรือบีบบังคับบุคคลหรือบุคคลที่สามหรือ  

ด้วยเหตุผลใดกต็ามขึ้นอยู่กับการเลือกปฏิบัติชนิดใด แต่ไม่รวมถึงการกระท าใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือ

การละเลยเฉพาะจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวเน่ืองกบักฎหมาย 

2)  เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่กระท าการที่ก่อให้เกิดหรือด้วยการยินยอมหรือรู้เห็น

ของเจ้าหน้าที่โดยการทรมานต่อบุคคลอื่นเป็นความผิดสามารถฟ้องร้องได้และมีอัตราโทษจ าคุก 
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ไม่เกิน 14 ปีตามมาตรา 269.1“(1) ซ่ึงเป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิในการ 

ถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐและฐานความผิดว่าด้วยการทรมาน” 

3)  ความหมายของการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 269.1 (2) ค านิยาม 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ เจ้าหน้าที่รัฐกองก าลังแคนาดาหรือ บุคคลใด               

ที่อาจปฏิบัติอ านาจหน้าที่กระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมาย ให้รวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งต้ัง

เหล่านั้นจะปฏบัิติอ านาจอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรแคนาดา 

ส าหรับวัตถุประสงค์ ได้แก่ ได้มาซ่ึงถ้อยค าหรือข้อมูลจากบุคคลหรือบุคคลที่สาม 

หรือการลงโทษบุคคลอื่นส าหรับการกระท าต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามได้กระท าความผิดหรือ

ต้องสงสยัว่าได้มีความผิดและการข่มขู่หรือคุกคามหรือบุคคลที่สาม หรือ 

ส าหรับเหตุผลที่อยู่กับการแบ่งแยกเช้ือชาติในลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงการกระท า

ใดๆ หรือการละเลยที่เกดิข้ึนมาจากการเป็นผลมาจากการลงโทษตามกฎหมายไม่มีการแก้ต่าง 

4)  ไม่มีการแก้ต่างต่อข้อกล่าวหาภายใต้มาตราน้ันที่ ถูกกล่าวหา ที่ ถูกสั่ งโดย 

ผู้ที่เหนือกว่าหรืออ านาจรัฐต่อการปฏิบัติการกระท าหรือการละเลยในลักษณะน้ันสาระส าคัญ            

ของการกล่าวหาหรือการกระท าน้ันหรือการละเลยน้ันถูกกล่าวหาต่อการได้พิสูจน์ให้เห็น              

โดยสถานการณ์ที่พิเศษรวมทั้งในช่วงสงครามภายใน การถูกคุกคามโดยสงคราม ความไม่แน่นอน

ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

5)  ในกระบวนการท าใดๆ โดยที่ทางรัฐสภาได้มีขอบเขตอ านาจที่ศาลและกฎหมาย

ควบคุมไปถึงหรือถ้อยค าใดๆ ที่ได้หรือเป็นผลมาจากภาระของการกระท าผิดภายใต้มาตราน้ีซ่ึงไม่

สามารถจะยอมรับได้ในหลักฐานที่ข้อความน้ันถูกได้รับ 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีการบัญญัติใช้กฎหมายขึ้ นโดยเฉพาะ เรียกว่าพระราชบัญญัติ

อาชญากรรมจากการทรมาน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เพ่ือสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT และ

พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาฯ โดยมีสาระส าคัญ กฎหมายการทรมาน ค.ศ.1989 (Crimes of 

Torture Act 1989) น้ีมีสาระส าคัญดังน้ี 

(1)  “การทรมาน” หมายถึง การกระท าใดๆ หรือการละเว้นโดยที่ก่อให้เกิดความ

เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจน้ันถูกลงโทษในบุคคลใดบุคคลหน่ึง           

อย่างเจตนา ซ่ึงด้วยจุดมุ่งหมายดังน้ี การทรมานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้จากบุคคลใดหรือจากข้อมูล

ของบุคคลใดหรือการยอมรับสารภาพ หรือ การลงโทษที่บุคคลน้ันส าหรับการกระท าใดๆ หรือ 

การละเลยที่ซ่ึงบุคคลน้ันหรือบางบุคคลอื่นๆ ต้องรับผิดชอบหรือต้องสงสัยของการรับผิดชอบ 

ทุกอย่างหรือการข่มขู่หรือบังคับบุคคลน้ันหรือบุคคลอื่นๆ หรือ 

(2)  ส าหรับเหตุผลใดๆ ที่ ข้ึนอยู่กับการตัดสินอย่างรอบคอบของทุกๆ ประเภท  

แต่ไม่รวมการกระท าใดๆ หรือการละเลยที่เกดิข้ึนมาจากหรือ โดยไม่เจตนาหรือโดยประมาท การ

ลงโทษที่ถูกต้องตามกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตราของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ใน
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เร่ืองสิทธิพลเรือนและสิทธิเกี่ยวกับการเมืองการละเมิดกฎหมายการทรมานน้ี รวมทั้งในเขตและ

นอกเขตราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ 

 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง 

(a)  บุคคลใดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสิทธิของประเทศนิวซีแลนด์รวมทั้งสมาชิก

ของกองก าลังติดอาวุธของประเทศนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความหมาย

อยู่ในกฎหมายทดแทน ค.ศ.2004 และสมาชิกและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือส่วนของรัฐ 

(b)  บุคคลใดกต็ามที่อาจท าหน้าที่ด้วยอ านาจใดๆ การด าเนินงานต่อกฎหมายใดๆ 

ในการบังคับใช้ในรัฐต่างประเทศน้ันจะถูกท าหน้าที่ในนิวซีแลนด์โดยบุคคลใดๆ ที่ได้กล่าวไว้ใน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(3)  บุคคลทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าผิด ตามข้อ

กล่าวหาจะต้องจ าคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 ปี บุคคลใดที่ได้ใช้หรือสมรู้ร่วมคิดกับการกระท า 

ใดๆ ที่เป็นการกระท าหรือโดยการอนุญาตหรือการยอมตามของบุคคลน้ันไม่ว่าจะในหรือ 

นอกอาณาจักรกต็าม 

(1)  ท าความผิดต่อกฎหมายของการทรมานหรือ 

(2)  ท าหรือละเลยต่อกฎหมายส าหรับจุดประสงค์ในการช่วยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ที่จะท าผิดกฎหมายของการทรมาน 

(3)  ช่วยเหลือบุคคลใดกต็ามในการกระท าความผิดต่อกฎหมายของการทรมาน 

หรือ 

(4)  การยุยง สนับสนุน หรือ จัดหามาให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าความผิดต่อ

กฎหมายการทรมาน 

(4)  เมื่อมีการพิสูจน์ว่ากระท าผิดตามข้อกล่าวหา ส าหรับบุคคลใดก็ตามที่เป็น

ผู้กระท าหรือยั่วยุหรืออนุญาตหรือการยอมตามของบุคคลน้ันไม่ว่าจะเกิดภายในเขตหรือนอกเขต

ราชอาณาจักร ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ผู้ใดพยายามที่จะกระท าผิด หรือร่วมกันวางแผน

หรือ สมรู้ร่วมคิดมีความผิดต้องรับโทษ 

(5)  ขอบเขตอ านาจการบังคับใช้กฎหมายการทรมาน 

 (1)  บุคคลใดที่ถูกกล่าวหา หรือ ประชาชนของนิวซีแลนด์หรือ 

 (2)  บุคคลที่ถูกกล่าวหาที่ปัจจุบันอยู่ในนิวซีแลนด์ 

 (3)  การกระท าหรือความละเลยประกอบไปด้วยการกล่าวหาการกระท าผิด

กฎหมาย การกล่าวหาที่ได้เกิดข้ึนในนิวซีแลนด์หรือบนเรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียน            

ในนิวซีแลนด์ 

 (4)  อัยการสูงสุดกับการพิจารณาค่าสินไหมการถูกละเมิด โดยการทรมาน 

บุคคลใดที่ได้รับการพิสจูน์ว่า ได้รับความเสยีหายการกระท าความผิดของกฎหมายน้ี อัยการสูงสุด
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จะพิจารณาความเหมาะสมส าหรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมต่อบุคคลใดที่ได้รับผลความเสียหาย  

จากการกระท าผิดกฎหมายน้ันถูกท าความผิดหรือ (ถ้าบุคคลน้ันได้เสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการ

กระท าผิดกฎหมายน้ัน) ต่อครอบครัวของบุคคลน้ัน 

 (5)  ข้อปฏบัิติสนธสิญัญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในการบังคับใช้ภายใต้ของกฎหมาย

ฉบับน้ี  ได้มีการก าหนดจุดประสงค์  ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบั ติส าหรับเจ้าหน้าที่ รัฐ                          

ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าการปฏบัิติใดที่ไม่ได้อยู่ในกรอบในสนธสิญัญาน้ัน ให้สันนิษฐานว่าเป็น

การกระท าผิดกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในสนธสิญัญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้บังคับระหว่างนิวซีแลนด์

และประเทศใดๆ แต่ถ้าภายใต้การกระท าผิดเป็นการกระท าผิดกฎหมายโดยบัญญัติไว้                

ในสนธสิญัญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่มีบุคคลใดอาจถูกส่งมอบส าหรับความผิดของกฎหมายการ

ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดขึ้น 

 (6)  ข้อยับยั้งของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ปราศจากข้อจ ากัดของเหตุผลในที่ซ่ึง

การส่งมอบตัวต้องหรืออาจจะถูกปฏิเสธภายใต้กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1999                     

ศาลในนิวซีแลนด์ต้องไม่สั่งให้ส่งตัวผู้ร้ายหรือเจตนาส าหรับวัตถุประสงค์ของการส่งมอบผู้ร้ายของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงไปประเทศอื่นๆ ในประเด็นของการกระท าหรือการละเลยที่กลายเป็น

ความผิด ถ้าอัยการสูงสุดมีการรับรองว่าการถูกกระท าหรือเกี่ยวกับที่ถูกพิจารณาในการถูกระบุ

หรือไม่ด าเนินการจะถูกน าในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลน้ัน ในประเดน็ของการกระท าและการละเลย        

ถ้าในกรณีใดๆ ว่าการด าเนินคดีจะไม่ถูกน ามาในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลในประเดน็ของการกระท า

ความผิดและการละเลยอัยการสูงสุดจะแนะน าศาลตามข้อก าหนดและศาลต้องด าเนินการตาม

สาระส าคัญเสมือนหน่ึงว่าการรับรองของอยัการสงูสดุน้ันไม่ได้ 

 (7)  การใช้บทของกฎหมายอาญา 1961 การบังคับใช้ของกฎหมายอาญา 

1961 ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัขอบเขตอ านาจศาลและกฎหมาย ครอบคลุมไปถึงการกระท าผิดบนเรือหรือ

อากาศยานที่อยู่เหนือว่าประเทศนิวซีแลนด์ (ซ่ึงต้องการการอนุญาตจากอัยการสูงสุดในการ

ด าเนินการในกรณีที่ส าหรับผู้กระท าผิดบนเรือหรืออากาศยาน) จะใช้กับประเดน็ที่การด าเนินการ

ใดๆ ภายใต้มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับน้ี 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการห้ามกระท าความผิดว่า

ด้วยทรมานซ่ึงเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ทั้งชีวิตและร่างกายของแต่ละคน

และประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสมาตรา 222-1-222-6-2 มีบทบัญญัติกฎหมายห้ามทรมาน

ดังน้ี 

(1)  Article 222-1 ทั้งน้ีความหมายว่าด้วยการกระท าทรมานเป็นการกระท าผิด

อาญาที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน ทารุณและโหดร้ายมีการกระท าให้เกิดผลความพิการอย่างถาวร

และ มีเจตนาท าร้ายร่างกายท าให้เกิดความพิการอย่างถาวร กรณีบุคคลที่บังคับกระท าการทารุณ

และโหดร้ายต้องถูกลงโทษทางอาญาจ าคุก 15 ปี และภายใต้วรรคสองบทบังคับว่าด้วยการ

ควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 
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(2)  Article 222-2 การกระท าที่ เกี่ยวข้องกับการทรมานตามมาตรา 222-1  

ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญาตลอดชีวิตถ้ามีการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงทางอาญานอกเหนือ  

จากการฆ่าหรือข่มขืน และภายใต้วรรคสองบทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย              

ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(3)  Article 222-3 การกระท าผิดว่าด้วยการทรมานตามมาตรา 222-1 ต้องถูก

ลงโทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้าได้กระท าต่อ 

 1)  กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

 2)  การกระท าต่อบุคคลที่อ่อนแอทางกายภาพ ความพิการ ทางจิตใจหรือ 

ผู้ที่ต้ังครรภ์ ที่ได้รับผลการกระท าโดยชัดเจนหรือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกบัผู้กระท าผิด 

 3)  การกระท าต่อบุคคลที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ

บิดาหรือมารดา 

 4)  กระท าต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่

ของรัฐสมาชิก ข้าราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือ

สมัครเล่น เจ้าหน้าที่เรือนจ า ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้าง

หรือที่อยู่อาศัย หรือในสถานที่ออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่ นักบัญชี เม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จัก           

กบัผู้กระท าผิด 

4)  ทวิ การกระท าต่อบุพการี คู่สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้อ 4 บุคคลที่มีหน้าที่

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเพราะมีหน้าที่ด าเนินการโดยบุคคลเหล่าน้ัน 

4)  ตรี การกระท าต่อบุคคลที่รับจ้างขนส่งสาธารณะหรือบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ 

ผู้มีหน้าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้านสุขภาพ ในสถานที่ออกก าลังกายเม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกับ

ผู้กระท าผิด 

5)  กระท าต่อพยาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประณามการกระท า หรือผู้ร้องเรียนหรือ 

ผู้ท าเอกสารขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ปากค าในการร้องเรียนการกระท าของตน 

5)  ทวิ กระท าต่อผู้ที่เป็นเหย่ือในการเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสัญชาติ  

เช้ือชาติของประเทศ หรือศาสนา 

5)  ตรี เพราะรสนิยมทางเพศของเหย่ือ 

6)  โดยกระท าต่อคู่สมรส หรือผู้ที่ไปกบัเหย่ือ 

7)  โดยบุคคลที่มีอ านาจให้บริการประชาชน ในสถานออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่ 

ในการปฏบัิติหน้าที่ 

8)  มีผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระท าผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

9)  มีการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า 

             10)  มีอาวุธปืนในการข่มขู่ 
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ความผิดที่อยู่ภายใต้มาตรา 222-1 ต้องถูกลงโทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ามีการ

กระท าความผิดท าร้ายร่างกายทางเพศอื่นนอกเหนือจากการกระท าความผิดข่มขืน กรณีมีการเพ่ิม

โทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ากระท าผิดที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 222-1 ที่กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็น

เหย่ือที่อายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองที่มีอ านาจเหนือกว่า และอยู่ภายใต้ 

บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(4)  Article 222-4 ศาลสามารถเพ่ิมโทษในความผิดฐานกระท าทรมานภายใต้           

บทบังคับมาตรา 222-1 ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญา 30 ปีถ้าได้กระท าโดยมีจุดมุ่งหมายโดย

การด าเนินการต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปี หรือต่อบุคคลโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงเร่ือง

อายุ การเจบ็ป่วย อันเกิดจากการพิการของร่างกายหรือจิตใจหรือการตั้งครรภ์ ผู้ที่ได้พบได้รู้จัก

กับผู้กระท าผิดและอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(5)  Article 222-5 การกระท าความผิดที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 222-1 ต้องจ าคุก

ทางอาญา 30 ปี ถ้ามีการกระท าที่น ามาซ่ึงความพิการ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้ นเชิงและ            

อยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของ

กฎหมายน้ี มาตรา 132-23 บัญญัติมีหลักว่า “ในกรณีที่มีโทษคุมขัง 10 ปี หรือมากกว่า 10 ปี  

มีการก าหนดโทษไว้พิเศษออกโดยพระราชบัญญัติบุคคลไม่มีสิทธิจะได้รับประโยชน์ว่าด้วย

บทบัญญัติการระงับโทษหรือไม่ได้รับความคุ้มครองว่าด้วยการคุ้มครองช่ัวคราวในสถานกักขัง

หรือรอลงอาญา ในระยะเวลาเพ่ือความปลอดภัยในสถานที่คุมขังหรือกรณีการลงโทษทางอาญา

จ าคุกตลอดชีวิตจ าคุก 18 ปี ศาลอาจมีการพิจารณาขยายระยะเวลา 2 ใน 3 บุคคลที่ถูกคุมขังหรือ

จ าคุกเพ่ิมขึ้ นอีก 22 ปี ในกรณีการลงโทษทางอาญาจ าคุกตลอดชีวิต ศาลอาจะลงโทษในกรณี

อื่นๆ ได้ ไม่สามารถระงับโทษคุมขังเกินกว่า 5 ปี ศาลอาจจะตรวจสอบความปลอดภัยไม่เกิน 2 

ใน 3 ของโทษที่ก  าหนดหรือ 22 ปี ในกรณีลงโทษทางอาญาจ าคุกตลอดชีวิต การลงโทษที่อยู่ใน

ระยะเวลาความปลอดภัยจะถูกหักออกจากโทษที่เกนิระยะเวลา” 

(6)  Article 222-6 การกระท าความผิดภายใต้ มาตรา 222-1 ต้องถูกลงโทษ

จ าคุกตลอดชีวิต ถ้ากระท าให้เหย่ือตายโดยไม่เจตนาและอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุม

ความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(7)  Article 222-6-1 บุคคลตามกฎหมายอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในบทความ 121 -2 ส าหรับความผิด ที่ก  าหนดไว้ในวรรคปัจจุบัน บทลงโทษ

ที่ใช้บังคับกบับุคคลตามกฎหมายคือ  

 (1)  ปรับตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 131-38 

 (2)  ลงโทษแจกแจงอายุต ่ากว่า 238 และ 9 ของมาตราที่ 131-39 โดยม ี

ข้อห้าม ที่ก  าหนดต ่ากว่า 2 ของมาตราที่ 131-39 จะน าไปใช้กับกิจกรรมการออกก าลังกาย 

ในโอกาสของการออกก าลังกายที่กระท าผิดกฎหมายกมุ่็งม่ันที่กระท าต่อ 
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(8)  Article 222-6-2 บุคคลที่กระท าความผิดโดยมหันตโทษ (โทษที่ รุนแรง)  

อาจได้รับยกเว้นโทษ ถ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดและ

เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกบัผู้กระท าผิด โทษคุมขังที่ผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระท าความผิดจะลงโทษกึ่งหน่ึง 

ถ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กฎหมายที่มีอ านาจให้หยุดการกระท าความผิดป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตทุพพลภาพถาวร ถ้าการกระท าความผิดจ าคุกตลอดชีวิตลดโทษจ าคุกเหลือ 20 ปี 

 

2.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

แม้ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดว่าด้วย

ทรมาน แต่จากบทบัญญัติถ้าผู้กระท าความผิดฐานฆ่าผู้อื่นที่มีเหตุฉกรรจ์โดยการฆ่าผู้อื่นโดย

ทรมานหรือโดยทารุณโหดร้ายตามมาตรา 289 (5) แต่กอ็ยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเช่น พนักงานต ารวจ ผู้พิพากษาว่า เป็นการกระท าหรือเข้า

เง่ือนไขการกระท าทรมานหรือทารุณกรรมหรือไม่ หรือมีความผิดฐานความผิดฐานอื่นเช่นท าร้าย

ร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ว่าการท าร้ายร่างกายที่ไม่ถึงรับอันตรายสาหัส 

มาตรา 295 และการท าร้ายร่างกายถึงกับได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 297 แต่เมื่อการกระท าน้ัน

เป็นการกระท าทรมานตามมาตรา 289 (5) กต้็องรับโทษหนักขึ้นตามเหตุฉกรรจ์ แต่กฎหมาย               

ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบ

เน่ืองมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การประหารชีวิต การจ าคุก กักขัง ตามที่มี

บทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้สามารถด าเนินการได้ เป็นต้น 

อย่างไรกด็ี ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในหมวดความผิดต่อชีวิต มาตรา 289 

(5) ยังไม่สามารถปรับใช้ในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างแท้จริงเน่ืองจากความผิดฐาน

กระท าทรมานนั้นไม่ได้เน้นคุ้มครองสทิธใินชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว ซ่ึงในกฎหมายไทย

น้ัน ใช้เป็นบทเพ่ิมโทษ ตามมาตรา 289 (5) “ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย” 

ซ่ึงมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว รวมถึงการท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ซ่ึงมาตรา 296 หาก

เป็นการกระท าที่เข้าข่ายการทรมาน น้ันจะได้รับโทษหนักขึ้น ส่วนการเรียกค่าไถ่ ตามมาตรา 313 

หากเป็นการทรมานและโหดร้ายแล้ว ย่อมได้รับโทษประหารชีวิต  

จากการศึกษาและพิจาณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับ

การทรมานตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ผู้เขียนเหน็ว่า ในปัจจุบันในประเทศไทย

ยังไม่ได้มีบทบัญญัติและบทลงโทษว่าด้วยการทรมานโดยตรง เมื่อไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment : CAT) แล้ว จึงควรที่ จะปรับหรือจัดให้มีกฎหมาย

ภายในประเทศที่ระบุถึงการทรมานโดยตรงโดยมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทรมานเพ่ือให้

สอดคล้องกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 มาตรา 32 ได้บัญญัติข้อห้ามและ
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ข้อยกเว้นไว้คล้ายคลึงกบัข้อบทที่ 1 ของอนุสัญญาฯ คือ ห้ามการทรมาน ซ่ึงเจตนารมณ์ในการให้

ความคุ้มครองผู้ถูกกระท าทรมานนั้นไม่ได้เน้นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว

แต่เน่ืองจากผู้กระท าความผิดในการกระท าทรมานมักมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่กระท าภายใต้

อ านาจหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเร่ืองความไว้เน้ือเช่ือใจของระบบกระบวนการยุติธรรมผู้รักษากฎหมาย

ที่จะไม่เป็นผู้กระท าความผิดเองเพราะไม่เช่นน้ันแล้วไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังน้ันฐานความผิดว่าด้วยทรมานที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจ าเป็นต้อง

บัญญัติเป็นฐานความผิดเร่ืองการกระท าทรมานแยกออกมาต่างหากจากฐานความผิดทางอาญา

ทั่วไป และก าหนดโทษของผู้กระท าผิดให้สงูข้ึนเพ่ือป้องกนัและปราบปรามเน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าที่

ที่มีอ านาจในการรักษากฎหมายแต่กลับกระท าความผิดเสียเองทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อ

ระบบกระบวนการยุติธรรมและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายด้วย ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้มีการ

แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา โดยเพ่ิมเติม “ลักษณะ 10 ความผิดต่อชีวิต

และร่างกายเพ่ิมเติมหมวด 5 ว่าด้วยการกระท าทรมาน” โดยมีเน้ือหาดังต่อไปนี้  

มาตรา.... “ผู้ใดกระท าการใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้เกิดความเจบ็ปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือมุ่งประสงค์ที่จะ

ให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือจากบุคคลที่สามส าหรับการกระท าซ่ึง

บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามกระท า หรือถูกสงสยัว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการ

บังคับขู่เขญ็บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดๆ บนพ้ืนฐานของการเลือกปฏบัิติ ไม่

ว่าจะเป็นในรูปใด ผู้น้ันมีความผิดฐานกระท าทรมานต้องระวางโทษจ าคุก 15 -30 ปี ” 

ถ้าการกระท าทรมานตามวรรคหน่ึงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องระวางโทษจ าคุก 

30 ปี” 

มาตรา.... “การกระท าทรมานตามมาตรา.... ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญา 30 ปีขึ้ นไป

จนถึงจ าคุกตลอดชีวิต ถ้าได้กระท าต่อ 

1)  กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

2)  การกระท า ต่อบุคคลที่อ่อนแอทางกายภาพ ความพิการ ทางจิตใจหรือ 

ผู้ที่ต้ังครรภ์ ที่ได้รับผลการกระท าโดยชัดเจนหรือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกบัผู้กระท าผิด 

3)  การกระท าต่อบุคคลที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของบิดา

หรือมารดา 

4)  กระท าต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ

รัฐสมาชิก ข้าราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือสมัครเล่น 

เจ้าหน้าที่เรือนจ า ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่อยู่

อาศัย  

5)  การกระท าต่อบุพการี คู่สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้อ 4 บุคคลที่มีหน้าที่

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเพราะมีหน้าที่ด าเนินการโดยบุคคลเหล่าน้ัน 
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6)  การกระท าต่อบุคคลที่รับจ้างขนส่งสาธารณะหรือบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ  

ผู้มีหน้าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้านสุขภาพ ในสถานที่ออกก าลังกายเม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกับ

ผู้กระท าผิด 

7)  กระท าต่อพยาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประณามการกระท า หรือผู้ร้องเรียนหรือ 

ผู้ท าเอกสาร ขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ปากค าในการร้องเรียนการกระท าของตน 

8)  กระท าต่อผู้ที่เป็นเหย่ือในการเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสัญชาติ เช้ือชาติ

ของประเทศ หรือศาสนา 

9)  เพราะรสนิยมทางเพศของเหย่ือ 

10)  โดยกระท าต่อคู่สมรส หรือผู้ที่ไปกบักบัเหย่ือ 

11)  โดยบุคคลที่มีอ านาจให้บริการประชาชน ในสถานออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่

ในการปฏบัิติหน้าที่ 

12)  มีผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระท าผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

13)  มีการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า 

14) มีอาวุธปืนในการข่มขู่ 

15)  บุคคลอื่นนอกจากข้อ 1-14” 

มาตรา.... “ถ้าการกระท าทรมานเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษ

ประหารชีวิต” 

ทั้งน้ีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยกระท าทรมานเป็นรูปธรรมจะท าให้สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้เกิดการป้องกันการทรมานอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา

ได้จริง และสอดคล้องตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention against 

Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) เป็นกฎหมาย

สทิธมินุษยชนระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเร่ืองทรมานในทุกด้าน 
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ของเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม 
 

เพลินพศิ ชูเช้ือ
 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พพิฒันกุล


 

 

บทคดัย่อ 

นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2518 

โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินท ากิน ลดความเหล่ือมล ้าในทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรมากขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติ  

ที่ควบคุมการเปล่ียนแปลงสิทธิในที่ดินของเกษตรกรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิจาก

การปฏิรูปที่ดินต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินไปให้แก่บุคคลอื่น ดังจะเหน็ได้ในมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฉบับน้ี ที่ได้ก าหนดห้ามไม่ให้เกษตรกรท าการ

แบ่งแยกหรือโอนสทิธใินที่ดินน้ันไปยังบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม

หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเหน็ได้ว่ากรรมสิทธิ์ที่เกษตรกรได้รับไป 

จากการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน หาใช่การได้ไปซ่ึงกรรมสิทธิ์โดยแท้หรือสมบูรณ์ ตามนัย

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปไม่ หากแต่กฎหมายปฏิรูปที่ดินน้ี  

มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจซ่ึงรัฐยังคงมีอ านาจแทรกแซงควบคุมการเปล่ียนแปลง

กรรมสทิธิ์ในที่ดินของเกษตรกรได้  

การที่บทบัญญัติมาตรา 39 มีเจตนารมณ์ในการควบคุมสิทธิในที่ ดินให้อยู่กับ

เกษตรกรตราบนานเท่าที่เกษตรกรผู้น้ันยังคงมีชีวิตอยู่ และให้สิทธิในที่ดินน้ันตกทอดเป็นมรดก

แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเทา่นั้น แต่บทมาตราดังกล่าวกห็าได้ก่อให้เกิดผลในการควบคุม

สิทธิในที่ดินของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ไม่ เน่ืองจากได้ก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายอันเป็น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดังจะเหน็ได้ในตอนท้ายของมาตรา 

39 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่าการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร

หรือส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง แต่ปัจจุบันน้ีเป็นเวลากว่า 

40 ปี แล้วที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประกาศใช้บังคับ แต่กลับยังไม่มี

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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กฎกระทรวงในเร่ืองดังกล่าวประกาศออกมาเพ่ือบังคับใช้แก่กรณีโอนและตกทอดทางมรดก      

ในที่ดินที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสทิธิ์ไปแต่อย่างใด  

ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข       

ตามมาตรา 39 เกิดข้ึนเม่ือเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปจากการปฏิรูปที่ดินแล้ว 

ภายหลังได้เสียชีวิตลง และทายาทของเกษตรกรได้แสดงเจตนาแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือขอรับมรดก     

ในที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถด าเนินการให้ได้เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวไว้ เป็นเหตุให้ทายาทของเกษตรกรไม่อาจด าเนินการขอรับมรดก    

ตามกฎหมายปฏรูิปที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามสทิธขิองตนที่มีได้ ทายาทดังกล่าวจึงใช้สิทธิ

ในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็นกฎหมายทั่วไป และมีล าดับ

ช้ันของกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในการขอรับมรดกที่ดิน            

ต่อเจ้าพนักงานกรมที่ดิน แต่เจ้าพนักงานกไ็ม่สามารถด าเนินการให้ได้เช่นกันเพราะเหตุยังไม่มี

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในเร่ืองดังกล่าวถือปฏบัิติ 

จึงก่อให้เกดิผลแก่เจ้าหน้าที่ในการถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง เพราะไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิ

ของทายาทตามที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองคุ้มครองสทิธิในการสบืมรดกไว้  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวข้างต้น จึงเหน็ควรด าเนินการแก้ไข   

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เกี่ยวกับการตกทอด

ทางมรดกในที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเสียใหม่ เพ่ือให้ปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกบัการสบืมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรตามกฎหมายปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ได้รับการแก้ไข และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจาก

เจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุมสทิธใินที่ดินที่บุคคลได้รับไปจากการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

 

1. บทน า 

จากการที่ประเทศไทยได้น าเอากระบวนการปฏรูิปที่ดินมาใช้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

การขาดไร้ที่ดินท ากินของผู้ยากจนซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมาก

ขึ้ นทุกปี โดยได้มีการจัดตั้งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขึ้ นมาเป็น

หน่วยงานในการด าเนินการปฏรูิปที่ดินและได้ตราพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ขึ้นมาบังคับใช้

เพ่ือเป็นกฎหมายหลักในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อันสอดคล้องกับ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในเร่ืองที่ดินที่ก  าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน

ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  และด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ

สทิธใินที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏรูิปที่ดินหรือวิธอีื่น  
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นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังมีบทบัญญัติ              

ที่เป็นการคุ้มครองที่ดินไว้ให้เกษตรกรได้ท ากินไปตลอดช่ัวลูกหลานและเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงพ้ืนที่

เกษตรกรรมให้มากที่สุดตามมาตรา 39 ซ่ึงได้บัญญัติไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏรูิป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจะท าการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินน้ันไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการ

ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพ่ือประโยชน์    

ในการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง” 

 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกร

ตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม 

 2.1 ปัญหาการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตกทอดทางมรดก

ตามมาตรา 39 

การแก้ไขปัญหาให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรที่ไม่สามารถด าเนินการขอรับ

มรดกตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินได้ เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ส.ป.ก.    

จึงได้ด าเนินการขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการและเ ง่ือนไขในการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมต ามมาตรา 39
 
แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไปยังส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาหลายประการ ได้แก่ 

1) ในกรณีที่บุคคลได้รับสิทธิในที่ดินเพ่ิมข้ึนตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ  

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิอยู่ระหว่างเช่าซ้ือตาม

มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวตายลง ถ้าจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิในที่ดินตกทอด

ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้ จะกระท าได้หรือไม่ เพียงใด 

(1) ถ้าผู้ตายมีสามีหรือภริยา ให้สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่ซ่ึงเป็นเกษตรกร

ได้รับสทิธใินที่ดินนั้นก่อนทายาทโดยธรรมอื่น 

(2) ถ้าผู้ตายไม่มีสามีภริยา หรือมีแต่สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่น้ันไม่ประสงค์       

จะขอรับสิทธิ หรือสละสิทธิในการขอรับสิทธิน้ัน หรือมิได้เป็นเกษตรกร ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่

ทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้ท าประโยชน์ในที่ดินน้ัน 

(3) ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้ท าประโยชน์ในที่ดินน้ันแต่ไม่

ประสงค์จะขอรับสิทธิ หรือสละสิทธิในที่ดิน ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่ทายาทโดยธรรมอื่นซ่ึงเป็น

เกษตรกรตามที่คณะกรรมการปฏรูิปที่ดินจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณาเหน็สมควร 

 (4) ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมตามที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) แต่ไม่อาจ

สืบสิทธิในการรับมรดกได้ เพราะมิได้เป็นเกษตรกรหรือมีเหตุสมควรโดยประการอื่นตามหลักการ
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ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

และเพ่ือการน้ีส านักงานการปฏรูิปที่ดินฯ อาจจ่ายค่าทดแทนให้แก่ทายาทโดยธรรมตามสมควร 

2)  ในกรณีที่ผู้ตายมีทายาทโดยธรรมหลายคน ถ้าจะก าหนดให้สิทธิในที่ดินตกทอด

แก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบางคนโดยตัดสิทธิทายาทโดยธรรมคนอื่นจะกระท าได้หรือไม่ และจะห้าม

ทายาทที่ถูกตัดสทิธเิรียกเอาค่าทดแทนเพราะเหตุถูกตัดสทิธิจะกระท าได้หรือไม่ 

กรรมการร่างกฎหมาย (คณะที่ 6) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ตาย 

ที่ ดินน้ันย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต่อมา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่      

จะออกกฎกระทรวงตามมาตรา 39 เพ่ือวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตกทอด       

ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือการโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมย่อมกระท าได้ แต่จะต้องออกโดยมิให้ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    

และจะต้องไม่ขัดกับมาตรา 39 ด้วย กล่าวคือ จะก าหนดมิให้แบ่งแยกหรือตกทอดแก่ทายาท   

โดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรหรือส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม           

เพ่ือประโยชน์ในการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมิได้  

 2.2 ปัญหาการออกกฎกระทรวงขัดหรือแย้งกบัหลักการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในปี พ.ศ. 2552 ส.ป.ก. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 โดยก าหนดหลักเกณฑ์

ให้การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดก

มิได้ควบคุมคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรของทายาทผู้จะรับมรดกสิทธิในที่ดิน และเมื่อพิจารณา

เน้ือหาของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว จะเหน็ว่าเน้ือหาของกฎกระทรวงมีลักษณะเป็นการแสดง

ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับมรดกสิทธิของทายาทโดยธรรม ตามหลักเกณฑ์การตกทอด       

ทางมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีขั้นตอนและสาระส าคัญในการรับมรดก

สทิธใินที่ดินตามร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 ดังน้ี 

1)  ก าหนดค านิยาม ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับสิทธิจากการ

ปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยได้รับหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2)  ก าหนดเง่ือนไขการแบ่งแยกที่ดิน และโอนสิทธิในที่ดินว่าจะด าเนินการได้เฉพาะ

การตกทอดทางมรดกสทิธ ิและการโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. 

3)  การตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรม ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ตามขั้นตอน ดังน้ี 

(1)  ให้ทายาทโดยธรรมย่ืนค าขอพร้อมหลักฐานที่ก  าหนด 

(2)  ให้ ส.ป.ก. จังหวัด ออกหนังสือแจ้งสิทธิและหน้าที่ ในการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินที่ได้มาจาการปฏรูิปที่ดิน 
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(3) ให้ทายาทน าหนังสือที่ ส.ป.ก. จังหวัด ออกให้มาย่ืนค าขอจดทะเบียนต่อ        

เจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ 

ในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี

ความเห็นว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จะต้องไม่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

และทั้งน้ีหาก ส.ป.ก. ประสงค์ที่จะด าเนินการออกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป เพ่ือที่จะใช้บังคับได้อย่าง

สมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์ กส็มควรที่จะพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. การปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเสยีก่อน  

จึงอาจสรุปได้ว่า ปัญหาจากการที่ไม่สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์   

การตกทอดทางมรดกตามมาตรา 39 ได้เป็นผลส าเร็จ อาจเน่ืองมาจาก ส.ป.ก. ได้เสนอขอออก

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว อันเป็นการ

ออกหมายที่มีล าดับศักด์ิต ่ากว่าและมีเน้ือหาของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีล าดับศักด์ิ

ที่สูงกว่า คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงได้ก าหนดล าดับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับ

มรดกไว้ในมาตรา 1629 อีกทั้ง ทายาทอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในการรับมรดกเฉพาะที่ได้บัญญัติไว้    

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเท่าน้ัน ซ่ึงกฎหมายอื่นในความหมายน้ี        

ย่อมหมายถึงกฎหมายในล าดับช้ันเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น่ันเอง แต่การที่ 

ส.ป.ก. จะรับรองสิทธิในการสืบมรดกในที่ดินที่ได้รับไปจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรทั้งหมด ตามที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยให้ทายาททุกคนมีสิทธิในที่ดินโดยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้สอดคล้อง      

กับพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินด้วยแล้ว กย่็อมเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏรูิปที่ดิน

ที่มุ่งคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ให้แก่ผู้เป็นเกษตรกรสืบไปตลอดช่ัวลูกหลานตราบเท่าที่ผู้น้ัน  

ยังประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินต่อไป 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์ 

การตกทอดทางมรดกดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอแนวคิดให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เพ่ือให้การก าหนดสิทธิการสืบมรดกของบุคคล    

ในที่ดินที่ได้ไปโดยการปฏิรูปที่ดิน ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมให้แตกต่างกับประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยไ์ด้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) แนะให้

แก้ไขกฎหมายโดยยกตัวอย่างบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2492 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 เป็นแนวทาง

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพ่ือเป็นการ

คุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจากเจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุม
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สทิธใินที่ดิน โดยก าหนดให้การตกทอดทางมรดกซ่ึงสิทธิในที่ดินไปยังทายาทคนใดให้เป็นไปตาม

หลักการปฏรูิปที่ดิน โดยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้   

1. ยึดหลักการรับมรดกตามที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

1629 ที่ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกในที่ดินตามล าดับ โดยก าหนดให้คู่สมรสและบุตรของ

เกษตรกรเป็นทายาทโดยธรรมล าดับแรกที่มีสิทธิรับมรดกร่วมกัน และตราบใดที่มีทายาทโดยธรรม   

ที่ยังมีชีวิตอยู่ในล าดับหน่ึงๆ ที่ระบุไว้ ทายาทโดยธรรมที่อยู่ในล าดับถัดลงไปย่อมไม่มีสิทธ ิ      

ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย 

2. ทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิรับมรดกได้น้ัน ให้ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ว่าต้องเป็น

ทายาทโดยธรรมที่เป็นเกษตรกร ตามค านิยามในพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ทั้งน้ีหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการตกทอดทางมรดกในที่ดินให้เป็นไปตามที่ก  าหนด      

ในกฎกระทรวง 

3. ถ้าทายาทโดยธรรมล าดับใดมีมากกว่าหน่ึงคนและแต่ละคนต่างเป็นเกษตรกร     

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินให้เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมล าดับน้ัน ในการประกอบเกษตรกรรมได้ 

กใ็ห้สิทธิในที่ดินน้ันตกได้แก่ทายาทโดยธรรมล าดับน้ันเพียงคนเดียว โดยให้ทายาทโดยธรรม      

ที่ได้รับมรดกในที่ดินมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรมอื่นในล าดับน้ัน ที่ไม่มีสิทธิ

ได้รับมรดกตามส่วนแห่งสิทธิในที่ดินมรดกที่ ผู้น้ันมีสิทธิจะได้รับ ซ่ึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน       

ค่าทดแทนที่ดินน้ัน ส.ป.ก. อาจให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสินเช่ือให้แก่ทายาทโดยธรรม       

ผู้ได้รับมรดกในที่ดิน เพ่ือน าไปช าระเป็นค่าทดแทนที่ดินแก่ทายาทโดยธรรมอื่นโดยก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดังกล่าว เป็นระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม    

ว่าด้วยการให้สนิเช่ือเกษตรกรในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินจากการรับมรดกสิทธิตามมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจตกลงให้รับมรดกสิทธิในที่ดินได้      

ให้ ส.ป.ก. ก าหนดให้ขายที่ดินน้ันแก่สถาบันเกษตรกรหรือให้ที่ดินน้ันโอนมาเป็นของ ส.ป.ก. 

แล้ว ส.ป.ก. จะชดใช้ค่าทดแทนตามจ านวนที่ก าหนดให้แก่ทายาทโดยธรรมตามส่วนแห่งสิทธิ    

ในที่ดินน้ัน ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตกทอดทางมรดกในที่ดินที่ได้รับ

สทิธโิดยการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี  เพ่ือให้ 

ส.ป.ก. มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและเพ่ือให้    

ส.ป.ก. มีอ านาจทางปกครองด าเนินการกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจตกลงให้รับ

มรดกสทิธใินที่ดินได้  
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การจดัเก็บภาษีเงินไดข้องวิสาหกิจชุมชนเปรียบเทียบกบั 

วิสาหกิจเพือ่สงัคม 

เพยีงฉตัร รุ่งเผ่าพนัธุ์
*
 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ รอดจันทร์
**
 

 

บทคดัย่อ 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนที่สร้างรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนน้ันจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

ของวิสาหกิจชุมชนขึ้ นอยู่กับรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนน้ันๆ ว่าประกอบการในรูปแบบใด  

หากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จะต้อง

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากประกอบการในรูปของนิติบุคคลกจ็ะต้องน าก าไรสุทธิ 

มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรกต็ามรัฐบาล 

และกรมสรรพากรต้องการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จึงได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกจิชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกนิตามที่กฎหมายก าหนด 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดต้ังข้ึนในรูปแบบของนิติบุคคล ซ่ึงด าเนินกิจการเกี่ยวกับการ

ผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่

แรกเร่ิมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่ เป็นการสร้าง

ก าไรสงูสดุต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเป็นส าคัญซ่ึงจะต้องน ารายได้ รายจ่ายที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลา

บัญชีมาค านวณหาก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การค านวณก าไรสุทธิต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกับการเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน แต่อย่างไรกดี็ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดต้ังกิจการที่ท  า

ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เช่น การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปันผลก าไร 

โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธขิองวิสาหกจิเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) 

เมื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่างได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกจิให้มีความม่ันคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเช่นเดียวกันแต่กมี็ความแตกต่างซ่ึงอาจเป็นมูลเหตุจูงใจอย่างย่ิงที่ท  าให้เกิดการหนีภาษี

และการหลบหลีกภาษีที่ท  าให้ไม่เกิดการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมีการกระท ากิจกรรม

อันเป็นการบิดเบือนต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงขัดต่อหลักความเป็นธรรมและหลักความ 

มีประสิทธิภาพ และอาจท าให้มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีและกระทบ

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ต่อการหารายได้และการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสังคมที่ ย่ังยืนต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการ

ทบทวนมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าวให้มีการจัดเกบ็ในอัตราร้อยละที่

เหมาะสม ซ่ึงหากมีการปรับปรุงอัตราร้อยละของการจัดเกบ็ภาษีให้สอดคล้องกับตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีที่ดี จะส่งผลท าให้ภาครัฐสามารถจัดเกบ็ภาษีได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยและได้พัฒนา

และลดความเหล่ือมล า้ในสงัคมได้ด้วยโดยที่ธุรกจิน้ันกยั็งสามารถมีผลก าไรและเจริญเติบโตไปได้ 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของวิสาหกิจชุมชนโดยจ าแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบ

ต่างๆ  เพ่ือให้มีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ในอัตราที่แตกต่างกันและเสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า 

“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและแตกต่างและแก้ไขปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมไปถึง

ปรับปรุงมาตรการให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีความคาบเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เช่นเดียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีและ  

ไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล า้และก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมมากขึ้น 

 

1.  บทน า 

วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้ นหลังจากที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ควบคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเน่ืองมาจากว่าเศรษฐกิจกระแสหลักก่อให้เกิดความ

เหล่ือมล า้ระหว่างรายได้ของประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย  โดยวิสาหกิจ

ชุมชนน้ันจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเด่ียวๆ ที่ท  า

เพ่ือมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นการท ากินท าใช้ทดแทน 

การซ้ือจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น  

การจัดการเร่ืองข้าว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น ้ายาสระผม สบู่ น ้ายาล้างจาน หรืออื่น ๆ  

ที่ชุมชนท าได้เองโดยไม่ยุ่งยากนัก การท ากนิท าใช้ทดแทนการซ้ือเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้

ระบบเศรษฐกจิใหญ่เข้มแขง็ข้ึน นอกจากน้ียังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานที่เป็นจริง

ในชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแขง็พ่ึงพาตนเองได้ ด้วยเหตุน้ีวิสาหกิจชุมชนจึงมีความแตกต่าง 

จากวิสาหกิจอื่นตรงที่ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลก าไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความส าคัญ

ต่อผลเสียที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควรแต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นการประกอบการบนพ้ืนฐานการใช้ความรู้  

ภมูิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่าเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ

ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหา

ก าไรสูงสุด มุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน 
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ในชุมชนและมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม
 
อย่างไรกต็าม เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จึงได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจ

ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่ได้ประกอบการในรูปของห้าง

หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ไม่เกนิ 1,800,000 บาทส าหรับปีภาษีน้ัน  

ในส่วนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน  

เพ่ือตอบสนองกับประเด็นค าถามที่มีต่อกระแสการพัฒนาในช่วงหลายทศวรรษหลัง โดยทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ต่างพยายามเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน โดยใช้

รูปแบบวิธกีารที่แตกต่างกนัออกไป อย่างไรกดี็พบว่าภายใต้โมเดลการด าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ของทุกภาคส่วนกลับพบข้อจ ากัดส าคัญที่ท  าให้ไม่สามารถเปล่ียนความพยายามดังกล่าวสู่ผลลัพธ์

อันพึงพอใจได้ เช่น การขาดประสิทธิภาพและนวัตกรรมของภาครัฐ การพ่ึงพาเงินบริจาคของ

องค์กรภาคสังคม หรือ การสร้างปัญหาและขาดความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้

ข้อจ ากดัดังกล่าว วิสาหกจิเพ่ือสงัคม จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดส าคัญที่ว่า หากน าเอาจุด

แขง็ของกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองของภาคธุรกิจมาด าเนินการ

ภายใต้การก าหนดโจทย์ทางสังคมเป็นเป้าหมายเหมือนองค์กรทางสังคม โดยมีกลไกรัฐใช้อ านาจ

หน้าที่เชิงนโยบายเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถน าสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและน าสู่การ

เปล่ียนแปลงสังคมได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี 

เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธขิองวิสาหกจิเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

 

2. หลกัความเป็นธรรม หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และหลกั

ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ  

2.1 หลกัความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี (Equity) 

หลักความเป็นธรรมภายใต้หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) หลักการน้ีต้องการ

ให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐในลักษณะเดียวกันต้องจ่ายภาษีในจ านวนที่เท่ากัน ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์จากรัฐมากกว่าจะถูกจัดเกบ็ภาษีมากกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากรัฐน้อยกว่า ซ่ึงใน

งานวิจัยช้ินน้ีประโยชน์ที่ผู้ได้รับกคื็อ การพัฒนา แก้ไขปัญหา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่

ได้รับประโยชน์กค็ือ ประชาชนทุกคน  

หลักความเป็นธรรมภายใต้หลักความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay Principle) 

หลักการน้ีต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายเท่ากันจะต้องจ่ายภาษีในจ านวนและสัดส่วนที่

เท่ากัน แต่ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันกค็วรจะต้องจ่ายภาษีในจ านวนและ

สดัส่วนที่แตกต่างกัน หรือจะกล่าวได้ว่า คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีใน
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จ านวนที่สูงกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า โดยหลักความเป็นธรรมน้ัน 

สามารถแยกได้ 2 กรณี กล่าวคือ 

หลักความเป็นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) หลักการน้ีมีแนวคิดว่า  

การเรียกเกบ็ภาษีจากคนที่มีความสามารถในการเสยีภาษีเทา่กนัจะต้องเสยีภาษีให้แก่รัฐเทา่กนั 

หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) หลักการน้ีมีแนวคิดอยู่ว่า ผู้ที่อยู่ใน

สภาวะการที่แตกต่างกนัควรได้รับการปฏบัิติทางภาษีอากรที่แตกต่างกนั  

2.2 หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (Efficiency in Tax Administration 

and Compliance) 

มีหลักการว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของรัฐบาลและค่าใช้จ่ายในการให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีน้ันต้องอยู่ในระดับที่ต ่าในกระบวนการ

จัดเก็บภาษีหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการที่ รัฐจะหารายได้เข้าประเทศโดยการจัดเกบ็ภาษีให้ได้

เพียงพอน้ัน รัฐจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีให้อยู่ในระดับต ่าที่สุดเท่าที่รัฐ

จะท าได้เม่ือน าไปเปรียบเทยีบกบัรายได้ที่รัฐได้รับจากการจัดเกบ็ภาษี  

2.3 หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)  

มีหลักการว่า ภาษีจะต้องไม่ไปท าการบิดเบือนแรงจูงใจหรือบิดเบือนการตัดสินใจใน

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ ภาษีจะต้องมีความเป็นกลางทาง

เศรษฐกจิ  

 

3. การจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสงัคมตามกฎหมาย

ของไทยและต่างประเทศ 

3.1 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของไทย 

 1) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการรูปของบุคคลธรรมดา ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว

บุคคลธรรมดาที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงิน

ได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อปี จะต้องย่ืนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเวลา  

ที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่

ได้ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ไม่เกิน 

1,800,000 บาทส าหรับปีภาษีน้ัน จะได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 2) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการรูปของนิติบุคคล เป็นวิสาหกิจชุมชนที่

ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด จะต้องน ารายได้ รายจ่ายที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีมาค านวณหาก าไรสุทธ ิ

เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การค านวณก าไรสุทธิต้องเป็นไปตามเง่ือนไขมาตรา 65 ทวิ  

และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 
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3.2 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจเพือ่สงัคมตามกฎหมายของไทย 

ระบบภาษีคือหน่ึงในมาตรการส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมได้อย่างรวดเร็วของภาครัฐ คือ การใช้กลไกทางภาษีเข้ามาช่วยสร้างแรงจูงใจ  

โดยมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะท าให้การประกอบกิจการเพ่ือสังคมใน

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ตลอดจนท าให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลมีร่วมกับรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม อันเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ สิทธิประโยชน์ที่ให้ตามมาตรการน้ี 

แบ่งเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้  

กรณีแรก วิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนใหม่ ที่ด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม คือ น าเงิน

รายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กลับมาท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในด้านการเกษตร การศึกษา 

หรือด้านอื่นๆ ซ่ึงเป็นการกุศลทั้งหมด วิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน

ภาษี โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลย เน่ืองจากเป็นกิจการที่น ารายได้ทั้งหมด (หรือส่วนใหญ่) ไป

ท าประโยชน์ให้แก่สงัคม 

กรณีที่สอง ผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทใหญ่ซ่ึงมีก าลัง ไปช่วยเหลือบริษัทเลก็ที่เป็นวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม โดยไปลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือการที่บริษัทต่างๆ ระดมทุนเพ่ือจด

จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมร่วมกัน เงินที่น าไปลงทุนก้อนน้ี สามารถน าไปใช้ค านวณเพ่ือหักภาษีใน

บริษัทใหญ่ของตัวเองได้ 

กรณีที่ สาม เงินสนับสนุนที่ เ ป็นเ งินให้เปล่าแก่ วิสาหกิจหรือธุรกิจเพ่ือสังคม  

ที่ไม่ใช่การลงทุน ซ่ึงปกติจะไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ เน่ืองจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 

แต่ด้วยมาตรการน้ี จะเปิดให้สามารถน าเงินสนับสนุนจ านวนดังกล่าว มาหักภาษีได้ด้วย 

โดยทางกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร จะได้ยกร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

3.3 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก าหนดให้ 

วิสาหกิจชุมชนที่ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องห้ามหรือขัดต่อระเบียบของ

รัฐบาลที่มีเง่ือนไขดังต่อไปนี้  มีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเงินได้ในอตัรา ร้อยละ 20 

 ก) ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายได้ที่ต้องเสียภาษีประจ าปีไม่

เกนิ 300,000 หยวน จ านวนพนักงานไม่เกนิ 100 คนและสนิทรัพย์รวมไม่เกนิ 30 ล้านหยวน 

 ข) ส าหรับผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีประจ าปีไม่เกิน 

300,000 หยวน จ านวนพนักงานไม่เกนิ 80 คนและมีสนิทรัพย์รวมไม่เกนิ 10 ล้านหยวน 

อย่างไรกต็าม ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึง 31 ธันวาคม 2017 วิสาหกิจ

ชุมชนที่เสียภาษีรายเดือนในอัตราไม่เกิน 30,000 หยวนหรือรายสามเดือนไม่เกิน 90,000 
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หยวน โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น กองทุนเพ่ือการประหยัด

น า้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่จ้าง

แรงงานผู้พิการภายในระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันจดทะเบียน ที่ได้จ้างแรงงานคนพิการไม่เกิน 

20 คน ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

3.4 การจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจเพือ่สงัคมตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 1) สหราชอาณาจักร  

 ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีมาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม หรือ Social Investment Tax Relief (SITR) ซ่ึงเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีของ

รัฐบาลส าหรับการลงทุนเพ่ือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ ให้การ

สนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และช่วยเหลือกิจการเหล่าน้ีให้มีแหล่งทุน  

โดยบุคคลที่ช่วยเหลือวิสาหกจิเพ่ือสงัคมเหล่าน้ีจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ถึงร้อยละ 30  

อย่างไรกต็าม การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปี ซ่ึงวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ีจะต้องประกอบกิจการเพ่ือสังคมตามที่

กฎหมายก าหนดเทา่นั้น โดยมีพนักงานหรือลูกจ้างไม่เกิน 500 คนและมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 15 

ล้านปอนด์ 

 2) รัฐบาลท้องถิ่นแห่งมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา 

การจัดตั้ งวิสาหกิจเพ่ือสังคมในรัฐบาลท้องถิ่นแห่งประเทศได้ระบุคุณสมบัติไว้

โดยทั่วไปว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะต้องมีรายได้อย่างต ่า 10,000 เหรียญ สินทรัพย์ไม่ต ่ากว่า 25 

ล้านเหรียญและมีลูกจ้างไม่เกินกว่า 200 คน ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโดยกรมการเกษตร 

อาหารและพัฒนาท้องถิ่นของมานิโตบาแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง ร้อยละ 

45 ของภาษีเงินได้บนพ้ืนฐานของการลงทุนประจ าปี ไม่เกิน 60,000 เหรียญ โดยก าหนดเพดาน

ขั้นสงูสดุของการลดหย่อนภาษีไม่เกนิ 27,000 เหรียญ   

 

4.  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้ากวิสาหกิจ

ชุมชนและวิสาหกิจเพือ่สงัคม 

 4.1ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้าก

วิสาหกิจชุมชนกบัหลกัการจดัเก็บภาษีทีด่ี 

เมื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมต่างได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรการทางภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือสนับสนุนและลดภาระค่าใช้จ่าย

ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกจิให้มีความม่ันคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเช่นเดียวกันแต่กม็ีความแตกต่างซ่ึงอาจเป็นมูลเหตุจูงใจอย่างย่ิงที่ท  าให้เกิดการหนีภาษี

และการหลบหลีกภาษีที่ท  าให้ไม่เกิดการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมีการกระท ากิจกรรม

อันเป็นการบิดเบือนต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงขัดต่อหลักความเป็นธรรมและหลักความ 
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มีประสิทธิภาพ และอาจท าให้มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐที่เกิดจากการจัดเกบ็ภาษีและกระทบ

ต่อการหารายได้และการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสงัคมที่ย่ังยืนต่อไป  

    4.1.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรม 

    การจัดเกบ็ภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนน้ันมี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    จากมาตรการทางกฎหมายที่ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว 

ส่งผลกระทบให้ขัดกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี เน่ืองจากบุคคลที่ประกอบกิจการ

ต่างๆ ที่มิใช่วิสาหกจิชุมชน แต่มีรายได้ในระดับเดียวกบัวิสาหกจิชุมชน ผู้ประกอบการรายน้ันกไ็ม่

สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการทางกฎหมายน้ี จึงขัดกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็

ภาษี ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีใน

แนวนอน(Horizontal Equity of Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ควรถูกจัดเกบ็

ภาษีที่เท่ากันและยังขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of 

Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันกค็วรแบกรับภาษีแตกต่างกันหรือคนที่มี

รายได้สูงควรจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต ่า กล่าวคือ คนรวย

จ่ายภาษีในจ านวนที่สงูกว่าคนจน ท าให้เกดิความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษีขัดต่อหลักความเป็น

ธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

   2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล  

     การจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนที่จัดต้ังในรูปแบบของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่จะต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

โดยนิติบุคคลใดที่มีรายได้มากกต้็องแบกรับภาระภาษีที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย โดยการจัดเกบ็

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนกม็ีการจัดเกบ็ในอัตราเดียวกับนิติบุคคลทั่วไป จะเหน็ได้

ว่าไม่ว่าจะเป็นวิสาหกจิชุมชนที่จัดต้ังในรูปแบบของนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น กมี็หน้าที่ต้องแบก

รับภาษีในอัตราเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีการจัดเกบ็ภาษี

เงินได้นิติบุคคลดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อหลักความเป็นธรรมทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน 

   4.1.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสทิธภิาพ 

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    หลักความมีประสทิธภิาพ ประกอบด้วย 2 หลักการที่ส าคัญคือ  

    ก. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ต้องการให้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเกบ็ภาษีมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต ่าที่สุด ซ่ึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดเกบ็ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาจากวิสาหกิจชุมชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูงเน่ืองจาก มีกฎระเบียบที่

ซับซ้อน เป็นสิ่งที่ท  าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกบ็ภาษีที่ต้องใช้เวลามากข้ึนในการตรวจสอบข้อมูลและบังคับใช้กฎระเบียบ
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ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชนอันเป็นการใช้

ทรัพยากรที่เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการหลบหลีกและหนีภาษีท าให้เกิดความ

สญูเสยีทางด้านรายได้ในการจัดเกบ็ภาษีจ านวนมหาศาล จึงท าให้ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ

ในการจัดเกบ็ภาษี 

ข. หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีเงินได้ 

และการออกมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วิสาหกิจชุมชนน้ันขัดต่อหลักความ 

มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เน่ืองจาก มีความล าเอียงทางเศรษฐกิจและเข้าไป

แทรกแซงกลไกของตลาด ไม่มีความเป็นกลางในการให้ทางเลือกต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ  

2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล  

    ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

    ก. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ต้องการให้ค่าใช้จ่ายใน

การจัดเกบ็ภาษีมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต ่าที่สุด เม่ือการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจ

ชุมชนมีลักษณะเดียวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลรายอื่นๆ จึงไม่ค่อยส่งผลกระทบ  

ต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษี ท าให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเร่ืองของหลักความ 

มีประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

   ข. หลักความมีประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติ

บุคคลจากวิสาหกิจชุมชนน้ันมีลักษณะและอัตราการจัดเก็บเช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น จึงไม่

ก่อให้เกดิความเหล่ือมล า้หรือความล าเอยีงทางเศรษฐกจิที่ก่อให้เกดิการแทรกแซงของกลไกตลาด 

ท าให้ผู้ประกอบการสามารถมีอิสระในการประกอบกิจการโดยไม่ถูกปิดกั้นจากการจัดเกบ็ภาษี 

ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าไม่กระทบต่อหลักความมีประสทิธิภาพในทางเศรษฐกจิ 

4.2 ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินไดจ้าก

วิสาหกิจเพือ่สงัคมกบัหลกัการจดัเก็บภาษีทีด่ี 

การที่รัฐบาลได้มีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม

ส าหรับสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดเกบ็ภาษีทั้งในด้านของนักลงทุน

ทางสงัคมและวิสาหกจิเพ่ือสงัคมเอง โดยมีผลกระทบต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี ดังน้ี 

  4.2.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็นธรรม มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    วิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ันจะต้องอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลเท่าน้ัน จึงมี

หน้าที่ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าน้ัน หากบุคคลธรรมดาน าเงินไปลงทุนกไ็ม่สามารถน าเงิน

ดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้ แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในการท าเพ่ือสังคมกต็าม จึงเห็นได้ว่า 

มาตรการทางภาษีดังกล่าวขัดกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ประการ คือ  
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    ก) หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวนอน (Horizontal 

Equity of Taxation) เมื่อบุคคลธรรมดาไม่สามารถน าเงินที่ไปลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้

เช่นเดียวกับนิติบุคคล ส่งผลให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเกบ็ภาษีและอาจไม่อยากมี 

ส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ท าให้สังคมไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ไข

อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  

    ข) หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of 

Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันกค็วรแบกรับภาษีแตกต่างกัน หรือคนที่มี

รายได้มากควรจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าภาษีในจ านวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ต ่า ดังน้ัน แม้ว่า

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมแต่มิใช่นิติบุคคลก็จะไม่ได้รับประโยชน์จาก

มาตรการน้ี ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม ท าให้สังคมไม่ได้รับการ

แก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจังและแท้จริง การจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ในการ

จัดเกบ็ภาษีขัดกบัหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้ง 

2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่งผลกระทบต่อหลัก

ความเป็นธรรมอย่างมาก เน่ืองจากนิติบุคคลที่จัดต้ังในรูปแบบของวิสาหกจิเพ่ือสงัคมจะได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้รวมถึงบริษัทที่ไปถือหุ้นในบริษัทที่เป็นกิจการเพ่ือสังคมหรือกิจการที่บริจาคเงิน

ให้เปล่าให้แก่กิจการเพ่ือสังคม จากมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้นิติบุคคลรายอื่นเบ่ียงเบนการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือรับประโยชน์จากมาตรการทางภาษีน้ี ส่งผลให้การจัดเกบ็ภาษีไม่ดีและไม่มีประสิทธิภาพ

เทา่ที่ควร 

    4.2.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสทิธภิาพ 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม กระทบต่อหลัก 

ความมีประสทิธภิาพ  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

    1) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

    ในส่วนของวิสาหกิจเพ่ือสังคมน้ัน ไม่มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จึงไม่มี ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษี และไม่ จึงไม่มีผลกระทบต่อหลักความ 

มีประสทิธภิาพแต่อย่างใด 

    2) ผลกระทบในเร่ืองของภาษีเงินได้นิติบุคคล 

    มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีผลเป็นการบิดเบือน

ต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ นิติบุคคลบางรายอาจใช้

ประโยชน์จากมาตรการน้ี โดยบิดเบือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือเข้ามาถือหุ้นหรือลงทุนใน

วิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึงต้องการหลบหลีกหรือหนีภาษี โดยเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจในส่วนที่อาจจะท าให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบให้รัฐบาลได้รับรายได้จากการ

จัดเกบ็ภาษีลดน้อยลง  

 

5. บทสรุป 

1) ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากวิสาหกิจชุมชนให้มีจัดเกบ็ภาษีเงิน

ได้ในระดับที่ไม่ก่อให้เกดิการบิดเบือนการตัดสนิใจในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 

และก าหนดเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัดกุมมากข้ึน โดยจ าแนกประเภทของ

วิสาหกจิชุมชนที่ประกอบกจิการในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

 ก) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 

พัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลักควบคู่ไปกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ควรได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กบัวิสาหกจิชุมชน 

 ข) ส าหรับวิสาหกจิชุมชนที่ประกอบการอื่นๆ ในรูปของบุคคลธรรมดา ที่มิได้

มีการมุ่งแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ควรมีการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในอัตราเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา 
อย่างไรกต็าม แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีหรือไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในด้านอื่นๆ ที่มี

อยู่ เช่น โครงการสนิเช่ือดอกเบี้ ยต ่า เป็นต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มี

ความเข้มแขง็ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง 

2) ควรเพ่ิมเง่ือนไขการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้รัดกุมและชัดเจนย่ิงขึ้ น  

รวมไปถึงครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีวัตถุประสงค์มีความคาบเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล า้ในการจัดเกบ็ภาษี สอดคล้องกับหลักการความเป็น

ธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ โดยวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีน้ีจะต้องประกอบกิจการเพ่ือสังคมตามที่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน รวมไปถึงให้มีการก าหนด

เพดานขั้นสงูสดุของการลดหย่อนภาษีไว้ด้วย 

3) ควรก าหนดความเข้มข้นของนิยามค าว่า “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนและแตกต่างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมล าก าหนดเกณฑ์การรับรองเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของ

วิสาหกจิเพ่ือสงัคมให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  

4) ปรับปรุงอัตราการจัดเกบ็ภาษีของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการ

บิดเบือนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมล ้าและก่อให้เกิดความเป็นธรรม

มากขึ้น โดยผู้วิจัยเหน็ควรให้ใช้มาตรการทางภาษีน้ีเฉพาะกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระยะเร่ิมต้น

กจิการเทา่นั้น เพ่ือป้องกันมิให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมอ่อนแอลงระยะยาว เน่ืองจากการไม่ด าเนินการ

บนต้นทุนที่แท้จริงและยังท าให้กลไกตลาดบิดเบือนไม่เป็นจริงอกีด้วย  
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5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับวิสาหกิจเพ่ือสังคมผู้วิจัยขอเสนอเปล่ียนแปลง

เป็นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราที่ต ่ากว่าปกติ (ต ่าลงร้อยละ 3-10 เป็นขั้นบันได

ตามระยะเวลา) ให้กบัวิสาหกจิเพ่ือสงัคม โดยก าหนดระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์และก าหนดยอด

รายรับเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกบัระบบตลาดปกติได้

ในระยะเร่ิมต้นกจิการ 

6) ควรมีการก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่สนับสนุนเงินให้เปล่าแก่วิสาหกิจเพ่ือสังคม

สามารถน าเงินจ านวนดังกล่าว มาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย ซ่ึงท าให้สอดคล้องกับหลัก

ความเป็นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะท าให้รัฐสามารถจัดเกบ็

ภาษีได้น้อยลงแต่ก็ท าให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ 

เพ่ือสงัคมให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง  

7) ควรให้มีการสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้

วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีคุณภาพ เติบโตได้อย่างย่ังยืนและมีความสามารถในการแข่งขันกับระบบ

ตลาดปกติได้ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้  

 ก) การจัดตั้งระบบสนิเช่ือส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือท าให้เกิดเงินทุน

หมุนเวียนของการด าเนินงานที่พ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ

เพ่ิมเติมในอนาคต  

  ข) การสนับสนุนการเรียนการสอนเร่ืองการประกอบกิจการเพ่ือสังคมใน

ระบบการศึกษาทุกระดับ โดยเน้นให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดคล้องไปกับบริบท 

ปัญหาและทรัพยากรในพ้ืนที่ของตน  

  ค) การสนับสนุนให้เกิดการท าวิจัยเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม โดยเฉพาะ

ในหัวข้อนวัตกรรมทางสงัคมและการประเมินผลกระทบทางสงัคม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานอย่างมากต่อการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านกลไกและช่องทางต่างๆ เช่น การจัด

งบสนับสนุนเฉพาะร่วมกับกองทุนที่มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของทุน

ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก และนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 
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ในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน า้ และนวด 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน

หญิงผู้ให้บริการในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน า้ และนวด โดยที่แรงงานหญิงกลุ่มน้ีถือเป็นแรงงาน

ประเภทหน่ึงที่มีลักษณะการท างานที่พิเศษโดยใช้ “สรีระ” เป็นส่วนส าคัญในการให้บริการที่มีลักษณะของ

การท างานและการจ้างงานที่ก  า้กึ่งระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างท าของ ซ่ึงมีอยู่จริงในระบบการจ้างงานใน

ประเทศไทยก่อให้เกดิปัญหาทางด้านแรงงานที่ส าคัญ กล่าวคือ แรงงานหญิงกลุ่มน้ีเป็นแรงงานประเภทใด

ระหว่างจ้างแรงงาน จ้างท าของ หรืออาจเป็นการจ้างงานอีกประเภทหน่ึงคือจ้างบริการ นอกจากน้ีเป็นที่

น่าสนใจว่าแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน ้า และนวดกลุ่มน้ีอยู่ภายใต้ความคุ้มครองแรงงานตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามพระราชบัญญัติแรงงาน

สมัพันธ ์พ.ศ.2518 หรือไม่         

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันกฎหมายแรงงานของไทยการแบ่งประเภทของแรงงานยังมีความ

คลุมเครือไม่ชัดเจนโดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน ้า และนวดท าให้ความคุ้มครองทางด้าน

แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงการได้รับเสรีภาพในการรวมกลุ่มตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. 2518 ยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด

ท าให้ไม่ได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายแรงงาน และไม่มี

เสรีภาพในการรวมกลุ่มส าหรับแรงงานของตนเพ่ือเจรจาเสนอความต้องการของกลุ่มแรงงานตนกับ

ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานภาคปกติอื่นทั่วไป อีกทั้งความ

คุ้มครองที่มีอยู่กม็ไีม่เพียงพอและไม่มีความเหมาะสมต่อสภาพของการท างานรวมถึงไม่ตรงความต้องการ

ที่แท้จริงของแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าสมควรให้มีการออกกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติ

เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่แรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวดเป็นการเฉพาะโดยก าหนดให้แรงงาน

หญิงบริการต้องได้รับการพิจารณาและรับเข้าเป็นลูกจ้างของสถานบริการน้ันพร้อมทั้งควรก าหนด

มาตรการและสวัสดิการให้เหมาะสมต่อความต้องการที่แท้จริงของแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และ

นวดเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานเช่นเดียวกบัแรงงานภาคปกติทั่วไป 

 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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1.  บทน ำ 

แรงงานเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะแรงงานที่ มีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซ่ึง

หมายความรวมถึงแรงงานในกลุ่ม “ธุรกจิเพศบริการ” ด้วยกลุ่มหน่ึง แต่ปรากฏว่าการที่ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์

พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานรวมถึงมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน

จัดตั้งสหภาพแรงงานของตนต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก

ลักษณะของการจ้างงานและรูปแบบของการท างานของแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน ้า และนวดแล้ว 

พบว่าเป็นการจ้างงานที่ก  า้กึ่งระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างท าของ ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการจ้างงานประเภทใด

เน่ืองจากยังไม่เคยมีนักกฎหมาย หนังสอื หรือต าราเล่มใดเคยให้ค านิยามไว้โดยชัดเจน ท าให้แรงงานหญิง

ผู้ให้บริการอาบน า้ และนวดกลุ่มน้ีไม่ได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานเช่นเดียวกบัแรงงานภาคปกติอื่น

ทั่วไป ทั้งที่เม่ือพิจารณาแล้วแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด เหล่าน้ีกเ็ป็นแรงงานประเภทหน่ึงที่

มีลักษณะการท างานที่พิเศษและต้องการความคุ้มครองทางด้านแรงงานเช่นเดียวกัน เน่ืองจากการท างาน

เป็นการให้บริการโดยมีสาระส าคัญเพ่ือสนองความต้องการแก่ลูกค้าซ่ึงด้วยลักษณะทางกายภาพของ

แรงงานหญิงแล้วไม่เอื้ออ านวยให้สนองความต้องการแก่ลูกค้าได้ทุกวัน 

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท างานของแรงงานหญิงในสถานบริการผู้ให้บริการ

อาบน า้ และนวดยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการท างานรูปแบบใด อยู่ภายใต้ขอบเขตการจ้างงานตามสัญญา

จ้างหรือไม่ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวดไม่ได้ถูกจ้างงานตามสัญญา

จ้างแรงงานหรือจ้างท าของจะยังคงได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานปกติทั่วไป

หรือไม่ รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานที่มีอยู่น้ันครอบคลุม เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของ

แรงงานหญิงกลุ่มน้ีเพียงใด ทั้งน้ีเน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ชัดเจนว่า 

“บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน” ดังน้ี ผู้วิจัยจึง

เหน็สมควรศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ของสัญญาจ้างประเภทต่างๆ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และศึกษาถึงมาตรการส าหรับการให้ความคุ้มครองแรงงานหญิงในสถานบริการ

ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยเฉพาะฝ่ายแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวดที่มักถูกเอาเปรียบทางสงัคมเสมอมา 

 

2.  แนวคิด ลกัษณะ ของสญัญำจ้ำงแรงงำน สญัญำจ้ำงท ำของ สญัญำจ้ำงบริกำร และ

สภำพกำรท ำงำนของแรงงำนหญิงผูใ้หบ้ริกำรอำบน ้ำ และนวด 

 2.1  จ้างแรงงาน 

แนวคิดของสญัญาจ้างแรงงานในต่างประเทศเร่ิมต้ังแต่ยุคโรมันยุคกลาง และยุคการปฏวัิติของ

ฝร่ังเศส
1
 กล่าวคือ ในสมัยโรมันยังไม่ปรากฏมีแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

                                                           

1 สดุด ี สนิไชย “มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุม้ครองแรงงำนนอกระบบ” ,วิทยำนิพนธม์หำบณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2550. 
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นักกฎหมายโรมันรู้จักเพียง “สัญญาเช่า (Location Conduction)” ประเภทเดียวเท่าน้ันและได้ใช้

กฎเกณฑข์องสญัญานี้ครอบคลุมถึงความสมัพันธทุ์กประเภทที่ถือว่าอยู่ในสญัญาเช่า
2
 

ในยุคหลังสมัยโรมันนักกฎหมายคลาสสิคได้ศึกษาสัญญาเช่าของโรมันและได้อธิบายเป็นแนว

ค าอธิบายสมัยใหม่ว่า แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าเพ่ือผลงาน และสัญญา

เช่าการท างาน แต่กไ็ม่ได้ให้ความส าคัญมากนักเพราะในสมัยน้ันปัญหาทางด้านแรงงานมีอยู่ไม่มากและ

สามารถแก้ไขได้เทา่ที่กฎหมายมีอยู่ในตอนน้ัน  

โดยแนวคิดของสญัญาจ้างแรงงานของประเทศไทยน้ันได้รับอทิธิพลมาจากกฎหมายโรมัน ซ่ึงมี

รากฐานมาจากสัญญาเช่าแยกออกเป็น “สัญญาเช่าทรัพย์ (Locatio Conductio Rei)” “สัญญาเช่าบริการ 

หรือสัญญาจ้างแรงงาน (Locatio Conductio Operarum)” และ “สัญญาเช่างาน หรือสัญญาจ้างท าของ 

(Locatio Conductio Operis)” โดยสัญญาเช่าทรัพย์ คือสัญญาให้ใช้ทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน สัญญาเช่า

บริการ คือสญัญาการใช้แรงงานกระท าการให้นายจ้างโดยมีค่าตอบแทน และสัญญาจ้างท าของ คือ สัญญา

การจ้างท างานจ้างใดจนส าเร็จ
3
 ซ่ึงสัญญาจ้างแรงงานที่ใช้ในปัจจุบันของไทยมีปฐมบทในต้นสมัยของ

รัชกาลที่ 7 โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 575 มีลักษณะส าคัญ 

ได้แก่ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ “ลูกจ้าง” ผู้ซ่ึงตกลงท างานให้แก่อีกฝ่าย คือ “นายจ้าง” โดย

เป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องท างานให้และนายจ้างกมี็หน้าที่จ่ายสินจ้างเป็นการ

ตอบแทน โดยนายจ้างมีอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างภายใต้ขอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงวัสดุ อุปกรณ์ใน

การท างานส่วนใหญ่เป็นของนายจ้างลูกจ้างเพียงแต่มีหน้าที่ท  างานให้เตม็ก าลังความรู้ความสามารถที่มีอยู่

ให้แก่นายจ้างเทา่นั้น ทั้งน้ี จ้างแรงงานน้ันเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบจึงไม่จ าต้องท าสัญญาจ้างเป็นหลักฐานแต่

อย่างใดกส็ามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อกนัได้ตามกฎหมาย  

 2.2  จ้างท าของ 

       แนวคิดของสัญญาจ้างท าของน้ันเหมือนกับแนวคิดของสัญญาจ้างแรงงาน โดยได้มีการ

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 587 มีลักษณะส าคัญ ดังน้ีเป็นสัญญาที่มี

คู่สัญญา 2 ฝ่ายได้แก่ “ผู้รับจ้าง” ผู้ซ่ึงตกลงรับท างานสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้แก่อีกฝ่ายคือ “ผู้ว่าจ้าง” โดยมี

วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ มุ่งถึงผลส าเร็จของงานที่ท  าน้ัน “ผู้ว่าจ้าง” มีหน้าที่เพียงจ่ายสินจ้างให้แก่ “ผู้รับ

จ้าง” เพ่ือตอบแทนแก่งานที่ “ผู้รับจ้าง” ท าส าเร็จ โดยผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับจ้าง ซ่ึงวัสดุ 

อุปกรณ์ในการท างานส่วนใหญ่เป็นของผู้รับจ้าง ทั้งน้ีการจ้างท าของกเ็ป็นสญัญาที่ไม่มีแบบเช่นกนั  

 2.3  จ้างบริการ  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่าการจ้างงานตามกฎหมายน้ันแบ่งออกเป็นจ้างแรงงาน และจ้างท าของ 

แต่แท้ที่จริงแล้วมีการจ้างงานอีกประเภทหน่ึงในปัจจุบันที่ไม่เข้าลักษณะทั้งการจ้างแรงงานหรือจ้างท าของ 

อาจเป็นการจ้างอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงผู้วิจัยขอนิยามว่าเป็นการจ้างบริการ โดยมีแนวคิดมาจากต่างประเทศ 

                                                           

 
2
 Barry Nicholas. An Introduction to Roman law. Oxford: Clarenden Press, 1962, p.182 อ้างถงึในวินัย 

ลู่วิโรจน ์“สญัญาจ้างแรงงาน: ศกึษาในแง่ลักษณะของนิตสิมัพันธ”์ วิทยานิพนธป์ริญญานิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533, หน้า 7  

 3
 ไพศษิฐ์ พิพัฒนกุล, “กฎหมายแรงงานในต่างประเทศ” วำรสำรกฎหมำย คณะนิติศำสตรจุ์ฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 2. พฤษภาคม 2517, หน้า 43 
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เร่ิมต้นจากเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ “องค์การการค้าโลก” ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “ความ

ตกลงทั่วไปว่าด้วยการบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS)” จึงนับเป็นข้อตกลง

ฉบับแรกส าหรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมและบริการ ซ่ึงในประเทศไทยเองได้

มีผู้มีความรู้มากมายได้ให้ค านิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาท ิดร.ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ ได้ให้นิยามของค า

ว่าบริการไว้ว่า คือ “กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการ โดย

สนิค้าที่ไม่มีตัวตนน้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู้ความพอใจได้”4 

ดังน้ี เห็นได้ว่าการจ้างบริการไม่ใช่เร่ืองใหม่ในสังคมไทย เพียงแต่ยังไม่เคยมีต าราหรือนัก

กฎหมายทา่นใดให้ค านิยามมาก่อน แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของงานแล้วจะเหน็ได้ว่ามีลักษณะที่ก า้กึ่ง

ระหว่างการจ้างแรงงานกับการจ้างท าของ ดังน้ันลักษณะของการจ้างบริการจึงต้องอาศัยการเปรียบเทยีบ

จากหลักการจ้างแรงงานและการจ้างท าของ กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสัญญาซ่ึงมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ 

ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ซ่ึงผู้รับบริการไม่มีอ านาจบังคับบัญชาผู้ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็น

ของผู้ให้บริการส่วนผลส าเร็จของการบริการน้ันขึ้ นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ  ซ่ึงไม่แน่นอน เช่น การจ้าง

ทนายความ ว่าความคดี จะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กบัพยานหลักฐานในคดี หรือจ้างแพทย์รักษาอาการเจบ็ป่วย 

จะรักษาหายหรือไม่กข้ึ็นอยู่กบัอาการและความรุนแรงของโรค หรือยาที่ใช้รักษา เป็นต้น แต่การจ้างบริการ

ที่กล่าวถึงในบทความน้ีอาจถือได้ว่า เป็นสัญญาซ่ึงมีคู่สัญญา 3 ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผู้ให้บริการ ตกลงที่

จะท างานอย่างใดให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่า ผู้รับประโยชน์ จนงานส าเรจ็ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินจ้าง 

จากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ผู้รับบริการ โดยผู้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้มี

อ านาจควบคุม บังคับบัญชาผู้ให้บริการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ตกลงจะแบ่งสินจ้าง

ให้แก่ผู้ให้บริการเพ่ือตอบแทนแก่การบริการที่ท  าน้ัน ทั้งน้ีจ้างบริการกเ็ป็นสัญญาที่ไม่มีแบบเหมือนการ

จ้างแรงงานและจ้างท าของเช่นเดียวกัน และจากลักษณะของสัญญาจ้างบริการข้างต้นเหน็ได้ว่าสอดคล้อง

กบัสภาพการจ้างงานและสภาพของการท างานของแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด ซ่ึงในบทความ

ฉบับน้ีผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาถึงการจ้างบริการของแรงงานหญิงในสถานบริการ ที่จัดให้มีการอาบน า้ และ

นวดเป็นส าคัญ 

2.4  สภาพการท างานของหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวดในประเทศไทย 

หญิงบริการในประเทศไทยถือก าเนิดข้ึนมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17
5
 ในช่วงที่มีการ

ติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาวตะวันตก มีหลักฐานเป็นศัพท์ในสมัยสมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช เรียกว่า รับจ้างท าช าเราแก่บุรุษ โดยเรียกว่า “โสเภณี” ซ่ึงเป็นอาชีพเก่าแก่ ต่อมาเมื่อถึงกรุง

รัตนโกสนิทร์ แหล่งประจ าของหญิงบริการอยู่ที่ส าเพง็ซ่ึงในนิราศเมืองแกลงของสนุทรภู่ ได้กล่าวไว้ว่า 

 “ถงึส ำเพ็งเก๋งตัง้ริมฝั่งน ้ำ แพประจ ำจอดเรียงเคียงขนำน มซุีม้ซอกตรอกนำงเจำ้ประจำน 

     ยงัส ำรำญ รอ้งขับไม่หลบัลง”   

                                                           

4 สพุรรณ ี อนิทร์แก้ว ,การตลาดธรุกจิบริการเฉพาะอย่าง , พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรงุเทพมหานคร : บริษัท ธนา

เพลส จ ากดั, 2549 ), หน้า 2 

5  Online : www.law.cmu.ac.th/law2011/177404/files/1325744049 เรื่อง รายงานวชิากฎหมายกบั

สงัคม เรื่อง การค้าประเวณแีอบแฝง 
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อาชีพหญิงบริการในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย
6
 กระทั่งหลังปี พ.ศ. 2499 เร่ิมมี

พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ท าให้สถานที่ท  างานของหญิงบริการเปล่ียนแปลงไป โดย

เร่ิมเปล่ียนแปลงลักษณะการให้บริการเป็นการแอบแฝง ซ่ึงสถานที่ให้บริการดังกล่าวในปัจจุบันเรียกว่า

สถานบริการที่จัดให้มีการอาบน า้และนวด ซ่ึงถูกจัดให้อยู่ในส่วนของสถานบริการทั่วไป โดยมีสภาพของ

การท างานรวมถึงลักษณะของการจ้างงานที่แตกต่างและพิเศษออกไป กล่าวคือสภาพการจ้างงานน้ันไม่มี

การท าสัญญาเป็นหนังสือ ไม่มีข้อบังคับการท างาน ดังน้ีการท างานรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่

กบัเจ้าของสถานบริการก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นตามกฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการจ่ายเงินเดือน 

ค่าจ้างกแ็ตกต่างไปจากงานลักษณะทั่วไป คือตกลงจ่ายเป็นเปอร์เซน็ต์ตามสัดส่วนจากรายได้ที่ได้รับจาก

ผู้รับบริการเทา่นั้นเทา่นี้คราว 

  

3. วิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรใหค้วำมคุม้ครองกำรท ำงำนของแรงงำนหญิงผู ้

ใหบ้ริกำรอำบน ้ำ และนวด ตำมกฎหมำยของประเทศไทย      

 3.1 วิเคราะห์ปัญหาประเภทของแรงงานตามลักษณะการท างานและการจ้างงานของแรงงานหญิง

ผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด         

         ประเทศไทยการคุ้มครองทางด้านแรงงานมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งประเภท

ของแรงงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกจ้างตามสญัญาจ้างแรงงาน และลูกจ้างตามสัญญาจ้างท าของ ซ่ึง

พิจารณาจากลักษณะของการท างานและสภาพของการจ้างงานเป็นส าคัญ แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเกิด

การจ้างงานข้ึนอกีประเภทหน่ึงที่ไม่เข้าลักษณะทั้งของการจ้างแรงงานและจ้างท าของ ซ่ึงกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานของไทยยังไม่มีค านิยามใดแยกลักษณะของการจ้างงานดังกล่าวไว้ว่าเป็นการจ้างงานในประเภทใด 

และต้องน ากฎหมายใดมาให้การคุ้มครองแก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว แม้แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับ

ปัจจุบันที่บัญญัติข้ึนไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กต็าม ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาส าหรับการให้ความคุ้มครองแรงงานที่มิได้

อยู่ในประเภทของแรงงานที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายแรงงานอื่นใดก าหนด ท าให้

แรงงานกลุ่มน้ีไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางด้านแรงตามกฎหมาย จึงเหน็ได้ว่าความชัดเจนในการแบ่ง

ประเภทแรงงงานน้ันมีความส าคัญส าหรับแรงงานกลุ่มพิเศษดังกล่าวน้ีเพ่ือให้ได้รับการรับรองและ

คุ้มครองทางด้านแรงงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย  

ดังน้ี การก าหนดประเภทแรงงานที่จะให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทยน้ัน 

นอกเหนือจากการแบ่งประเภทแรงงานที่มีมาก่อนแล้ว ต้องค านึงถึงสภาพการจ้างงานที่เกดิข้ึนในปัจจุบันที่

มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงมีรูปแบบและมีลักษณะที่ก  า้กึ่งระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท า

ของ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต้องมีการก าหนดประเภทของแรงงานขึ้ นมาเพ่ิมเติมอีกประเภทหน่ึงให้

ชัดเจนซ่ึงอาจเป็นการจ้างบริการ ตามที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้ในบทความฉบับน้ี  

3.2 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในหมวดว่าด้วยเร่ืองของการจ้าง

บริการโดยตรง  

                                                           
6
 [Online].Available URL:  https://th.wikipedia.org/wiki/การค้าประเวณ ี 
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จากการวิเคราะห์ปัญหาประเภทของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน ้าและ

นวด ในข้อ 3.1 พบว่าปัญหาดังกล่าวท าให้ไม่สามารถทราบถึงประเภทของแรงงานที่มีโดยแท้จริงเพ่ือ

น ามาบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับการคุ้มครองทางด้านแรงงานในแต่ละประเภทของแรงงานน้ัน ๆ 

อกีทั้งช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเร่ืองของจ้างแรงงาน และจ้างท าของ

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับน้ัน พบว่าการจ้างงานและลักษณะของการท างานยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม ไม่

ซับซ้อนท าให้บทบัญญัติที่มีและบังคับใช้อยู่ในขณะน้ันเพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองทางด้านแรงงาน

และครอบคลุมแรงงานทุกประเภท แต่เมื่อการจ้างงานได้พัฒนาและปรากฏการจ้างงานขึ้นอีกประเภทหน่ึง

ซ่ึงนานาประเทศเองต่างมีกฎหมายให้การรับรองภายใต้นิยามค าว่า “จ้างบริการ” ส าหรับใช้แก้ไขปัญหาข้อ

พิพาทอนัเกดิจากการจ้างบริการดังกล่าวภายในประเทศของตนโดยตรง กลับพบว่าเมื่อพิจารณากฎหมาย

แรงงานของไทยทุกฉบับกลับไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติไว้โดยตรง ท าให้เกิดปัญหาว่าเมื่อเกิดข้อพิพาท

ทางด้านแรงงานระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการรวมถึงผู้ใช้บริการขึ้นแล้วจะใช้บทบัญญัติใดระหว่าง

จ้างแรงงานกับจ้างท าของในการตีความส าหรับให้ความคุ้มครองทางด้านแรงงานแก่แรงงานในกลุ่ม

ดังกล่าว หรือแรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานในลักษณะที่พิเศษน้ีจะยังคงได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายแรงงานของไทยหรือไม่ จึงเป็นปัญหาต่อการให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มพิเศษในสถานบริการ

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด ดังเช่น ตัวอย่างตามค าพิพากษาศาลฎีกา

ที่ ๓๕๒/๒๕๒๔ ในเร่ืองของช่างตัดผม ซ่ึงหากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีบทบัญญัติชัดเจน

คลอบคลุมถึงแรงงานประเภทดังกล่าวโดยตรงแล้วแรงงานช่างตัดผมตามค าพิพากษาศาลฎีกาน้ีจะต้อง

ได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานและไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม    

ดังน้ัน เพ่ือให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสามารถให้การ

คุ้มครองแก่แรงงานได้ทุกประเภทตามสภาพการจ้างงานที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่โดยตรงเป็นเอกเทศสัญญาอีกประเภทหน่ึงในหมวด

ว่าด้วยเร่ืองของ “จ้างบริการ” เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมแก่แรงงานทุกประเภทสบืไป  

 3.3 วิเคราะห์ปัญหาการไม่มีมาตรการคุ้มครองการท างาน และการไม่มีการก าหนดสวัสดิการของ

แรงงานหญิงในสถานบริการ โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด           

       โดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่ใช้ก ากับดูแลสถานบริการทั่วประเทศ

โดยตรงรวมถึงเป็นกฎหมายส าคัญที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความมีตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายของ

แรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด ซ่ึงเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในสถานบริการอาบ อบ นวด แต่กลับไม่

มีบทบัญญัติใดที่ก  าหนดไว้เพ่ือให้ความคุ้มครองทางด้านแรงงานโดยตรงแก่แรงงานในสถานบริการ 

โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด ซ่ึงเป็นแรงงานหญิงที่มีลักษณะของการท างานที่พิเศษ

อนัควรได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นกรณีเฉพาะ  

ดังน้ีจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายส าหรับใช้คุ้มครองแก่แรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด

ที่ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานโดยตรงเพ่ือลดช่องว่างทางกฎหมายในการตรา

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ฉบับน้ี         

 3.4 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองการไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองแรงงาน และมาตรการที่มียังไม่สามารถ

ให้ความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ       
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         ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของไทยแรงงานสามารถได้รับความคุ้มครองทางด้าน

แรงงานและได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด หากเข้าหลักเกณฑ์และตรงตามเง่ือนไขที่

กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ปรากฏแรงงานประเภทหน่ึง ได้แก่ แรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด ที่

ไม่ได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทย ดังเช่นแรงงานอื่นทั่วไป สาเหตุ

เพราะการจ้างงานที่มีลักษณะที่ก  า้กึ่งระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างท าของ ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนดไว้ สะท้อนให้เหน็ถึงความไม่ทนัสมัยในมาตรการทางกฎหมายของไทยหากเปรียบเทยีบ

กับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่มีแรงงานในลักษณะการจ้างงานเช่นเดียวกัน จากปัญหา

ดังกล่าวเมื่อศึกษาจึงพบว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีบทบัญญัติในมาตรา 138 ก าหนดให้แรงงานหญิงทุก

คนที่ท  างานในสถานบันเทงิ อาท ิไนต์คลับ บาร์ สถานบริการอาบอบนวด ภายใต้ความควบคุมของนายจ้าง 

ต้องรับแรงงานหญิงดังกล่าวเป็นลูกจ้างในกจิการน้ัน ท าให้ไม่ว่าอย่างไรแรงงานหญิงในกลุ่มพิเศษเหล่าน้ีก็

จะได้รับความคุ้มครองทางด้านแรงงานตามกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันกับแรงงานภาค

ปกติทั่วไป ทั้งน้ี หากไทยสามารถน าหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย

เพ่ือใช้บังคับแล้วกจ็ะสามารถขจัดอุปสรรคอนัเป็นปัญหาทางด้านแรงงานส าคัญน้ีได้ดุจกนั 

อย่างไรกต็ามพบว่ามาตรการคุ้มครองแรงงานหญิงของไทยที่ปรากฏยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่

มีความเหมาะสมกับสภาพของการท างานรวมถึงไม่ตรงต่อความต้องการที่แท้จริงของหญิงผู้ให้บริการ

อาบน า้ และนวด ซ่ึงเมื่อศึกษาเปรียบเทยีบแล้วพบว่ามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยส่วนใหญ่

เหมือนและคล้ายคลึงกับมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานของต่างประเทศ แต่ก็มีมาตรก าร

บางอย่างของในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจอันควรน ามาเป็นแนวทางเพ่ือปรับใช้

กบัมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ได้แก่   

(1)   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้ก าหนดให้มีการประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคอันเกิดจากการ

ท างานและให้มีความคุ้มครองแก่ลูกจ้างทุกคน มาตรการน้ีมีหลักการให้นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ออกเงิน

สมทบเพียงฝ่ายเดียวโดยลูกจ้างและรัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากน้ีกฎหมายยังอนุญาตให้

ลูกจ้างสามารถขอลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้หากเกดิอุบัติเหตุหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน            

(2)   ประเทศอังกฤษที่มีการก าหนดในเร่ืองการลาคลอดให้แรงงานหญิงที่ต้ังครรภ์มีสิทธิลา

คลอดได้โดยยังคงได้รับสิทธิเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (แต่ไม่รวมค่าจ้าง) รวมทั้งสิ้ น 52 สัปดาห์ ซ่ึงมี

ระยะเวลาของการลามากกว่าหากเปรียบเทียบกับของประเทศไทย ตลอดจนมีสิทธิท าหนังสือเพ่ือขอ

ปรับเปล่ียนเวลาท างานที่ยืดหยุ่นเพ่ือดูแลบุตรที่อายุไม่ถึง 6 ปี ได้อกีด้วย     

(3)   ประเทศญ่ีปุ่นเช่นกัน ได้ให้ความส าคัญกับแรงงานหญิงภายหลังการคลอดบุตรโดย

ก าหนดให้ภายใน 1 ปี หลังคลอดบุตร มีสิทธิขอไม่ท างานในวันหยุด ไม่ท างานล่วงเวลา หรือท างานใน

เวลากลางคืนได้ นอกจากน้ีช่วงระยะเวลาเล้ียงทารกอายุไม่เกนิ 1 ปี แรงงานหญิงมีสิทธิขอลาเพ่ือดูแลบุตร 

(ทารก) อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ไม่เกิน 30 นาทีต่อคร้ัง และที่น่าสนใจย่ิง คือ การที่ญ่ีปุ่นก าหนดให้

แรงงานหญิงที่มีปัญหาการท างานในช่วงมีประจ าเดือนมีสทิธขิอลางานในช่วงเวลาดังกล่าวได้   

(4)   ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะที่เน้นให้ความคุ้มครองทางด้าน

สขุภาพ อนามัย และโรคติดต่อ เน่ืองจากเป็นประเทศหน่ึงที่เปิดเสรีให้กับธุรกิจเพศบริการโดยก าหนดให้

เจ้าของสถานบริการต้องจัดให้แรงงานหญิงเข้าถึงการดูแลรักษาสขุภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น การจัดให้มีการ
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ตรวจโรค การตรวจทางการแพทย์ส าหรับผู้ที่ติดเช้ือทางเพศสมัพันธโ์ดยตรง และก าหนดให้ทุกบริการต้อง

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายโดยต้องมีเอกสารข้อมูลก ากบัดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสวัสดิการ  ซ่ึง

ความเข้มงวดดูแลมีผลต่อการได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้สามารถประกอบกจิการถูกต้องตามกฎหมาย  

3.5 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองเสรีภาพในการสมาคมและการรวมตัวกันเพ่ือเจรจาต่อรองหรือระงับข้อ

พิพาทระหว่างผู้ประกอบการกบัแรงงานหญิงผู้ให้บริการอาบน า้และนวด    

       ความส าคัญแก่เสรีภาพของแรงงานหรือลูกจ้างส าหรับการแสดงความคิดเหน็หรือเสนอความ

ต้องการของตนผ่านทางสหภาพแรงงานเพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการรับทราบถึงความต้องการของ

กลุ่มแรงงานตนมีอยู่มาอย่างยาวนานและประเทศไทยเองก็เห็นถึงความส าคัญจึงได้ให้มีการตรา

พระราชบัญญัติแรงงานสมัพันธ ์พ.ศ. 2518 ขึ้นเพ่ือรองรับหลักการดังกล่าว แต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับน้ี

ไม่สามารถให้เสรีภาพแก่แรงงานและลูกจ้างได้ทุกประเภทอย่างแท้จริง โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้บริการ

อาบน า้ และนวด เน่ืองจากไม่ใช่ลูกจ้างตามค านิยามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้  ดังน้ัน จึงเป็นปัญหา

ส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี ซ่ึงก่อให้เกิดความขัดแย้งกับหลักการมาตรฐานแรงงานสากลตามที่

ปรากฏในอนุสญัญาฉบับที่ 87 และ 98 อนัเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่นานาประเทศใช้ยึดถือ

ปฏบัิติ ทั้งน้ีเมื่อศึกษาแล้วพบว่าแรงงานหญิงกลุ่มน้ีต่างกเ็ป็นแรงงานและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

บริการเช่นเดียวกนั แต่กลับไม่มีสทิธริวมตัวกนัจัดตั้งสหภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ันเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกลุ่มพิเศษน้ี รวมถึงไม่เป็นการขัดต่อหลักการมาตรฐาน

แรงงานสากลดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้ นเป็นการเฉพาะเพ่ือน าแรงงานหญิงผู้

ให้บริการอาบน ้า และนวดกลุ่มน้ีให้ได้มีโอกาสในการมีเสรีภาพตามที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์

พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้  

 

4.   ขอ้เสนอแนะ                           

 จากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วน้ันผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

 4.1  ควรมีการออกกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติเพ่ือให้ความคุ้มครอง แก่แรงงานหญิง

ผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด โดยตรง โดยให้มีเน้ือหาที่ส าคัญ ดังน้ี   

(1)  หญิงผู้ให้บริการอาบน ้า และนวด ต้องได้รับการพิจารณาและรับเข้าเป็นลูกจ้างของ

นายจ้าง ทั้งน้ี นอกจากที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้นายจ้างและหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และนวด 

ทุกคนปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนด หากปรากฏบทบัญญัติใดที่

ขัดแย้งกบัพระราชบัญญัติน้ี ให้พิจารณาถึงความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์กบัแรงงานหญิงผู้เป็นลูกจ้างที่สดุ 

(2)  ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ให้นายจ้างปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยอัตรา

ค่าจ้างขั้นต ่าที่ก  าหนดไว้ส าหรับลูกจ้างปกติทั่วไป รวมถึงต้องจัดให้มีการตรวจสขุภาพลูกจ้างก่อนเข้าท างาน 

โดยก าหนดโรคติดต่อทุกประเภทเป็นโรคที่ต้องตรวจเพ่ิมร่วมกับการตรวจร่ายกายปกติ และภายหลัง

ท างานแล้วต้องจัดให้มีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นการเฉพาะทุก 3 เดือน ข้อมูลสุขภาพของ

ลูกจ้างาหญิงน้ีถือเป็นข้อมูลส าคัญนายจ้างต้องไม่กระท าการอย่างใดให้ข้อมูลเป็นที่ เ ปิดเผยแก่

บุคคลภายนอก                             
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(3)  ต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลาพักงานในช่วงมีประจ าเดือนเป็นกรณีเฉพาะเป็นเวลา 3 วัน โดย

ได้รับค่าจ้าง หรือก าหนดให้ลูกจ้างท างานอื่นแทนช่ัวคราว  รวมถึงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับป้องกัน

โรคติดต่อทุกประเภท ให้แก่ลูกจ้างในสถานบริการ   

(4)  จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ลูกจ้าง 1 คร้ังต่อปี และให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือฝึกอบรม

อาชีพ ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 15 วันโดยได้รับเงินเดือน                            

4.2  ควรให้กรมสรรพากรออกค าสั่งเป็นการเฉพาะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ระหว่างที่ไม่

สามารถท างานได้เน่ืองจากได้รับอันตรายจากการให้บริการ รวมถึงก าหนดให้นายจ้างน าค่าใช้จ่าย

สวัสดิการที่จัดให้แก่แรงงานหญิงบริการน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามอตัราและสดัส่วนที่เหมาะสม 

4.3 ควรให้ส านักงานประกันสังคมออกระเบียบก าหนดให้บุตรของหญิงผู้ให้บริการอาบน า้ และ

นวด มีสิทธิได้รับการรักษาได้โดยตรงกรณีได้รับเช้ือโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะโรคเอดส์จากลูกจ้างผู้

เป็นมารดา ตั้งแต่แรกเกดิจนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์   

4.4   ควรให้รัฐมีนโยบายจัดเกบ็ภาษีอาบน า้ โดยค านวณเข้าไปกับค่าบริการอาบน า้ และนวด 

ส่วนหน่ึง และจัดเกบ็จากหญิงผู้ให้บริการส่วนหน่ึง รวมถึงควรก าหนดให้ผู้ประกอบการร่วมกับหญิงผู้

ให้บริการ ท าประกนัชีวิตและสขุภาพ (โดยเป็นประกนัภัยภาคบังคับ)  

4.5   ควรให้รัฐสนับสนุนให้มีการตั้งกองทุน เช่น กองทุนคิดเพ่ือเกษียณ เป็นต้น โดยใช้เงินจาก

ภาษีอาบน า้ ตามข้อ 4.4 เป็นหลักในการสนับสนุนกองทุนนี้  รวมถึงควรสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยจัดให้มีศูนย์

พักพิง “หญิงเพ่ือหญิง” ส าหรับให้ความช่วยเหลือและเพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับให้แรงงานหญิงในกลุ่ม

ธุรกจิเพศบริการสามารถรวมตัวกนัแลกเปล่ียนข้อมูลในด้านต่างๆ ระหว่างในกลุ่มแรงงานเดียวกนั 
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศ

ไทยตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ 

                     

ยศธร  นครพฒัน์

                  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์


 

 

บทคดัย่อ           

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายการ

ส่งเสริมสขุภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายบังคับโทษของไทยและ

ประเทศอังกฤษ กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดถึงความส าคัญของสุขภาพของผู้ต้องขัง

หญิงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยให้สามารถน ามาปฏบัิติได้จริง รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง ว่ามีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองและให้

สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงไว้อย่างไร แนวทางปฏิบัติเป็นเช่นไร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปตามสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง หรือ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทณัฑสถานเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนล้นเรือนจ า

ในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ในขณะที่จ านวนผู้ต้องขังใน

ปัจจุบัน มีอยู่ 303,260 คน เป็นชาย 261,367 คน หญิง 41,893 คน ในขณะที่ความจุ

มาตรฐานของเรือนจ า/ทณัฑสถานทั่วประเทศมีอยู่เพียง 109,430 คน นอกจากน้ียังส่งผลกระทบ

ต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า เพราะผู้ต้องขัง

ไม่ได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม และไม่ได้รับการดูแลด้านต่างๆตามความสมควร การที่

ผู้ต้องขังเพ่ิมจ านวนท าให้ราชทัณฑ์จะต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังมากขึ้ น แต่

จ านวนบุคลากรในเรือนจ าที่มีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ต้องขังที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีก

ทั้งบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้กับผู้ต้องขังได้บัญญัติไว้กว้างๆ ต้องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซ่ึง

บางข้อมีความยุ่งยากในการปฏบัิติ  

ประเทศไทยมีปัญหาหลัก 3 ประการ คือปัญหาด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังของ

เจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขังและการขาดแคลนแพทย์ ผู้เช่ียวชาญด้านสหวิชาชีพท า
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ให้การดูแลสขุภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้มาตรฐานเทา่ที่ควร ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณ

ที่ใช้ในการบริการจัดการผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทณัฑสถาน และประเทศไทยไม่มีกฎหมายราชทณัฑ์

บัญญัติเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงไว้เฉพาะ ท าให้ไม่มีมาตรฐาน เกิดการเลือกปฏิบัติ ไม่มีความเท่า

เทียมจากการศึกษาถึงการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า/ทัณฑสถานของประเทศ

ต่างๆ จะมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังหญิงไว้อย่าง

มีประสทิธภิาพ เช่น ประเทศองักฤษ จะมีระเบียบกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิง 

(Prison service order 4801 on Women Prisoners) ที่เป็นหลักในการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิง

โดยเฉพาะ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลเยอรมันให้ความส าคัญกับสุขภาพผู้ต้องขังซ่ึง

ตามพระราชบัญญัติเรือนจ า (Strafvollzugsgesetz) รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปในด้านการ

ดูแลสุขภาพที่ใช้กับนักโทษทั้งหมดจะมีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติเพ่ิมเติมอื่นๆที่น ามาใช้

อย่างชัดเจนกับผู้ต้องขังหญิง ผู้เขียนเหน็ว่าหากประเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า/ทณัฑสถานโดยมีกฎหมายราชทัณฑ์บังคับใช้กับผู้ต้องขังหญิงเฉพาะจะ

เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังมีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการปฏบัิติต่อ

ผู้ต้องขังหญิงหรือข้อก าหนดกรุงเทพฯ 

 

บทน า          

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นตามมาเป็นผล

โดยตรงที่ท  าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องท างานมากข้ึน มีการจับกุมผู้กระท าความผิด

เพ่ิมมากขึ้ น
1
 จนท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังในเรือนจ า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

งบประมาณ และประสทิธภิาพในการบริหารงานราชทณัฑ ์รวมทั้งการควบคุมดูแลและพัฒนานิสัย

ผู้ต้องขังและยังน าไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมายตามมาอีกทั้งความแออัด งบประมาณรายจ่าย 

บุคลากร การบริหารงานเรือนจ าและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
2
 การเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังท า

ให้เกดิสภาพแออดัยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ

ผู้ต้องขังในทางลบเทา่นั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า เพราะท าให้การจัดการ

สวัสดิการและการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่างๆ ท าด้วยความยากล าบาก
3
 อย่างไรกต็าม ผู้ต้องขัง

จะต้องได้รับการปฏบัิติเป็นไปตามหลักสทิธิมนุษยชน จะต้องปฏบัิติต่อผู้ต้องขังอย่างเท่าเทยีมกัน 

                                                           
1
 ธานี  วรภัทร์, วิกฤตราชทณัฑ ์: วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554), น. 

14. 
2
 เพ่ิงอา้ง, น. 18. 

3
 มานะ  วินทะไชย, “ผู้ ต้องขังล้นเรือนจ า : ปัญหาส าคัญที่ไม่มีวันเป็นวาระแห่งชาติ,” สบืค้นเมื่อวันที่ 10 

กนัยายน 2559, จาก http://myreadertips.blogspot.com/2014/10/blog-post_97.html 
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มุ่งเน้นการบ าบัด ฟ้ืนฟู พฤตินิสัยที่เป็นผลร้ายไม่ให้กลับไปกระท าความผิดต่อไปอีกในอนาคต

และการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน      

ประเทศไทยมีปัญหาด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วน

กับผู้ต้องขังซ่ึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่เรือนจ า แพทย์ และผู้เช่ียวชาญด้านสหวิชาชีพท าให้การ

ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรและในการที่ผู้ต้องขังจะออกไปรักษาตัวยัง

โรงพยาบาลนอกเรือนจ าความขาดแคลนเจ้าหน้าที่ท  าให้เรือนจ าต้องมีความระมัดระวังในการ

จัดส่งผู้ต้องขังที่ป่วยออกไปรักษาภายนอกเรือนจ า
4
      

ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณเน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังท าให้

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึน และรายจ่ายใช้จ่ายไปในเร่ืองการบริโภคมากที่สุด งบประมาณ

ไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูมากเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่งานราชทัณฑ์ถือเป็นการลงทุนกับมนุษย์
5

ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลด้านต่างๆรวมถึงด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังหากมีการใช้

งบประมาณไปด้านอื่นหมด จะท าให้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศของผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจ า/ทัณฑสถานจะต้องตระหนักใน

ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ผู้ต้องขังหญิงจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธภิาพ  

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะในพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ กฎกระทรวงฯ 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงท าให้การปฏิบัติในด้านต่างๆ และด้าน

การส่งเสริมสุขภาพเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างเฉพาะเพศที่ผู้ต้องขังหญิงมี

ความต้องการด้านการดูแลสขุภาพสงูกว่าผู้ต้องขังชาย      

จากปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง จึงเหน็

ควรศึกษาสทิธขิองผู้ต้องขัง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นศึกษา 

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงโดยทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงเฉพาะด้าน การ

ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และบุตรของ

ผู้ต้องขัง ซ่ึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่เรือนจ า/ทัณฑสถานจะต้องค านึงและจัดให้มีการส่งเสริมเป็น

สวัสดิการทางสขุภาพทั้งในทางกฎหมายและทางปฏบัิติ โดยเปรียบเทยีบกับข้อก าหนดแมนเดลลา 

ข้อก าหนดกรุงเทพฯและกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

                                                           
4
 นภาภรณ ์หะวานนท,์ เพญ็สริิ จีระเดชากุล, ธรีวัลย์ วรรธโนทยั, พิสมยั รัตนโรจน์สกุล, กติตกิร สนัคติประภา

, ก าจัด พ่วงสวัสดิ์ และจิรภา สนิธุนาวา. การใช้วิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อก าหนดกรุงเทพฯ

ไปสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาในประเทศไทย : การวิจัยภายใต้โครงการก าลังใจในพระราชด าริพระเจ้าหลายเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา, (กรุงเทพฯ : ส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา, 

ส านักปลัดกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงยุตธิรรม, 2555). น.44. 
5
 ธานี  วรภัทร์, วิกฤตราชทณัฑ ์: วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่2,      น. 73-

74. 
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2. แนวความคิดเกี่ยวกบัมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพผูต้อ้งขงั 

หญิง          

เรือนจ าหญิงจะมีมาตรฐานที่เป็นแนวทางการปฏบัิติส าหรับการดูแลสขุภาพเฉพาะเพศ

ที่เน้นเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ การดูแลสุขภาพจิตใจ การรักษา

อาการติดยาเสพติดและการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ที่เคยตกเป็นเหย่ือของการล่วงละเมิดทาง

ร่างกายและทางเพศ          

ความร่วมมือกนัระหว่างเรือนจ า/ทณัฑสถานและสถานบริการด้านสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบเชิงบูรณา

การในการให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการกบัทุกๆเรือนจ าในเบ้ืองต้นการดูแลสุขภาพ

ของผู้ต้องขังควรจะได้รับการดูแลสุขภาพทั้งผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง สามารถเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมตามความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละรายเจ้าหน้าที่ทางด้าน

การแพทย์ที่อยู่ในเรือนจ าเม่ือจะต้องให้บริการสขุภาพในการรักษาเบ้ืองต้นควรจะค านึงถึงลักษณะ

ของอาการเจ็บป่วยเช่น เป็นโรคติดต่อเร้ือรัง โรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ คือ 

มะเร็งปากมดลูก หรือโรคติดต่อต่างของผู้หญิงที่ต้องดูแลสุขภาพโดยแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ 

ควรจัดให้มีบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญตรวจเย่ียมเป็นประจ า  

สขุภาพจิตตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ของผู้ต้องขังในเรือนจ ากล่าวว่า การท าให้ผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจ ามีสุขภาพจิตดีเป็นเร่ืองที่ยาก 

ดังน้ัน เรือนจ าควรให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าผู้ต้องขังแต่ละรายที่มีสุขภาพจิตต่างกัน เพ่ือ

ลดสาเหตุที่เป็นผลเสยีต่อสขุภาพจิต        

ส่วนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และบุตรติดผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลทั้งก่อนคลอดและ

หลังคลอดมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัการปฏบัิติภายนอกเรือนจ าแต่หากว่าทารกที่เกิดในเรือนจ ากไ็ม่

ควรระบุสถานที่อยู่ของเรือนจ าไว้ในสูติบัตรส่วนเดก็ที่อาศัยอยู่กับมาดาในเรือนจ าในช่วงเวลาที่

เดก็อยู่ในเรือนจ า เดก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยและพัฒนาการของ

ร่างกาย และควรอยู่ในความดูแลโดยนักจิตวิทยาเรือนจ าและผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาของเดก็ 

สภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้ส าหรับการเล้ียงดูเดก็ควรใกล้เคียงกบัสภาพนอกเรือนจ าให้มากที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได้
6
         

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนด ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาติส าหรับ

ผู้ต้องขัง ; ข้อก าหนดแมนเดลลา (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment 

                                                           
6
 นัทธ ีจิตสว่าง, ก าจัด พวงสวัสดิ์ และคณะ, คู่มอืการจัดการและการก าหนดนโยบายในการปฏบิัติต่อ

ผู้กระท าความผิดหญิง : ส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมกรุงเวียนนา , (กรุงเทพฯ : 

ส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุตธิรรม, 2551), น. 100-102. 
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of Prisoners ; the Mandela Rules
7
 จุดเด่นส าคัญย่ิงของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าสหประชาชาติ

ฉบับน้ีคือ หากมีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามอย่างเตม็ก าลังจะเปล่ียนแปลงสภาพของการคุมขัง

จากเวลาที่สูญเปล่าของการทนทุกข์ทรมานและความอัปยศอดสูอันเป็น วิกฤต ไปสู่ โอกาส ที่

บุคคลสามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของตนเองเมื่อได้รับอิสรภาพ

ทั้งเป็นประโยชน์แก่สงัคมอกีด้วย
8
        

หลักการเบ้ืองต้นของข้อก าหนดแมนเดลลา ในการบริการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง

เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ผู้ต้องขังควรได้รับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับที่มีในชุมชน

และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการจัดการสาธารณสุขทั่วไปและท าให้มั่นใจว่าได้รับการ รักษาและ

ดูแลอย่างต่อเน่ือง
9
          

นอกจากน้ียังมี ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง ; ข้อก าหนดกรุงเทพฯ (United Nations 

Rule for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women 

Offenders ; the Bangkok Rules)
10

 เน่ืองจากที่ผ่านมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955 ยังไม่มีข้อก าหนด

เฉพาะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง จนในปลายปี ค.ศ. 2010 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 65 

ได้ให้ความเหน็ชอบข้อก าหนดกรุงเพทฯ เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยปฐมบทของ

ข้อก าหนดดังกล่าวน้ีมีจุดเร่ิมจากพระอัจฉริยาภาพและพระปรีชาสามารถในพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระด าริให้มีโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates ซ่ึง

พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงตระหนักถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับโอกาสเท่ที่ควรโดยเฉพาะผู้ต้องขัง

หญิงที่มีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน
11

         

หลักการในการส่งเสริมสขุภาพตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ จะมีการบริการด้านสขุอนามัย

การบริการดูแลสขุอนามัยส าหรับผู้หญิง การบริการด้านสุขภาพจิต การป้องกัน การรักษาและการ

ช่วยเหลือหญิงซ่ึงเป็นโรคเอดส์ การบริการป้องกันโรคเฉพาะ การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และบุตร

ติดผู้ต้องขัง
12

           

อย่างไรกต็าม โดยเหตุที่ข้อก าหนดแมนเดลลา (the Mandela Rules)กับข้อก าหนด

กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ดังกล่าวมิใช่กฎหมาย และขาดอ านาจบังคับให้ปฏบัิติตาม ซ่ึงการที่

ประเทศใดประเทศหน่ึงจะปฏิบัติตามหรือไม่จะขึ้ นอยู่ในดุลพินิจของประเทศน้ันๆ องค์การ

สหประชาชาติไม่มีอ านาจใดๆ ไปก าหนดให้มีการปฏิบัติตาม สิ่งที่สหประชาชาติท าได้ก็คือ 

                                                           
7
 ข้อก าหนดแมนเดลลา. 

8
 เพ่ิงอา้ง. 

9
 เพ่ิงอา้ง, ข้อ 24.  

10
 ข้อก าหนดกรงุเทพฯ. 

11
 ศาลกบักระบวนการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงั, น. 9. 

12
 อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่10. 
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ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในข้อก าหนดแมนเดลลา

กับข้อก าหนดกรุงเทพฯดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ

ประเทศ 

 

3. หลกัเกณฑก์ารส่งเสริมสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิงตามกฎหมายต่างประเทศ    

3.1 องักฤษ           

การบังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษจะมีกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

เรือนจ า (Prison Act 1992) และข้อบังคับเรือนจ า (Prison Rule 1999) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ ์และสทิธต่ิางๆของผู้ต้องขัง    

ประเทศอังกฤษในกระบวนการยุติธรรมจะมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่การจ าคุก โดยจะ

เน้นการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมมากกว่าการแก้ไข มีการใช้มาตรการลดปริมาณผู้ต้องขังเข้าสู่

เรือนจ า
13
 การบังคับโทษในเรือนจ าจะมีมาตรการส่งเสริมต่อผู้ต้องขัง โดยเรือนจ าจะมีความ

รับผิดชอบดังน้ี การส่งเสริมทางด้านความสร้างสรรค์ให้กบัผู้ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีการปรับตัว

อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม การกระตุ้นจิตส านึก

ของผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังมีส านึกในการกระท าความผิดที่ผ่านมา การที่ผู้ต้องขังต้องถูก

จ ากดัเสรีภาพในเรือนจ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือความปลอดภัยและเรือนจ าจะ

มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคม และจะมีการช่วยเหลือ

ผู้ต้องขังอย่างต่อเน่ืองภายหลังการปล่อย
14

       

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงในอังกฤษ จะมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ (Prison 

Service Order 4800 on Women Prisoners) จะมีหลักความเสมอภาคในการรับบริการทาง

การแพทย์ แนวคิดน้ีมีหัวใจส าคัญคือ ผู้ต้องขังจะต้องได้รับบริการด้านสุขภาพและการแพทย์จาก

เรือนจ า ในมาตรฐานเทยีบเท่ากับในชุมชน โดยหน่วยงานที่ท  าหน้าที่บริการดูแลสุภาพในเรือนจ า 

คือ Primary Care Trusts  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ National Health Service
15
 การ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการบริการ

ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ต้องขัง โดยได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับเรือนจ า (The 

Prison Rule 1999)โดยหลักการส าคัญในการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าที่วางไว้ในข้อบังคับ

เรือนจ า (The Prison Rule 1999) คือ ในเรือนจ าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ประจ าอยู่

                                                           
13

 ธานี วรภัทร,์ “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจ าคุก,” วารสารกฎหมายธุรกจิบัณฑติย์, 

น. 120, (มกราคม - มถุินายน 2550). 
14 
ธานี  วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก, พิมพ์คร้ังที่ 2. (กรงุเทพ: วิญญูชน, 2553), น. 33.   

15
 Plugge,E. , Douglas, N. , & Fitzpatrick, R, The  Health  of  Women in Prison Study Findings, 2006, 

p. 13. อ้างถึงใน. นันัทธ ีจิตสว่าง, สารานุกรม : การปฏบิัติต่อผู้ ต้องขังหญิงนานาชาติ, (กรุงเทพฯ : กรม

ราชทณัฑ,์ 2552), น. 40. 
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ในเรือนจ าทุกวัน โดยจะมีการดูแลผู้ต้องขังที่เจบ็ป่วย ซ่ึงหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

จะมีการรักษาทางด้านสุขภาพทางด้านร่างกายของผู้ต้องขัง รวมถึงสุขภาพจิตด้วย
16
 การบริการ

สขุภาพเฉพาะด้านทางเรือนจ าจะมีการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง
17
นอกจากน้ี กรมราชทณัฑ์จะ

จัดให้มี Mother and Baby Units (MBUs) ไว้เป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีการต้ังครรภ์

และเดก็ตติดกบัผู้ต้องขัง
18

         

3.2 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี   

การบังคับโทษจ าคุก เป็นมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับโทษจ าคุกที่เป็นการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล
19
 ใน

เยอรมนี กระบวนการยุติธรรม ทุกองค์กรการท างานจะมีความสัมพันธ์ และต่อเน่ืองกัน มีแนวคิด

และทศิทางไปในแนวทางเดียวกนั เมื่อมีผู้กระท าความผิดจะสามารถกรองผู้กระท าความผิดให้รับ

โทษจ าคุก เมื่อถูกจ าคุกจะได้รับการฟ้ืนฟูแก้ไข อย่างมีประสทิธภิาพ
20

    

การบังคับโทษจ าคุกในประเทศเยอรมันจะมีแผนการบังคับโทษจ าคุก เพ่ือบ าบัด แก้ไข 

ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ต้องขัง โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายได้ในผลของ

พัฒนาการของผู้ต้องขัง และ โดยแผนบังคับโทษจ าคุก จะประกอบไปด้วย การให้ผู้ต้องขังเข้าไป

อยู่ในสถานที่เหมาะสมในเรือนจ าปิดหรือเรือนจ าเปิด การให้ผู้ต้องขังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือกลุ่ม

บ าบัด การให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่

ผู้ต้องขังอย่างต่อเน่ือง มีมาตรการช่วยเหลือและมาตรการบ าบัด การผ่อนปรนการบังคับโทษ

ให้กบัผู้ต้องขังและมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมการปล่อยตัว
21

    

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงในเยอรมัน รัฐบาลในประเทศเยอรมันจะมีการ

ตระหนักถึงปัญหาของผู้ต้องขังหญิง ในการถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นภาระอย่างย่ิงของ

ผู้หญิง เพราะว่า ผู้ต้องขังหญิงจะต้องถูกแยกออกจากสงัคม จะต้องแยกจากสามีและแยกออกจาก

                                                           
16

 ปณธิาน ตงึตระกูล, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสทิธขิองผู้ต้องขงัด้านสขุภาพอนามยั,”  

(วิทยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2556), น. 67. 
17

 Prisoner’ Information Book for Women Prisoners and Young Offender, p. 12). อ้างถงึใน. นทัธ ีจิต

สว่าง, สารานุกรม : การปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญิงนานาชาต,ิ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15. น. 41. 
18
 ปิยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์, “การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการด าเนินคดีอาญา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/490773 
19

 ธานี วรภัทร์, “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดจ้างท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดการ

บังคับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้กับการวินิจฉัยการกระทาความผิดที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กรณศีึกษาผู้ ต้องขังหญิง, (กระทรวงยุติธรรม : ทุนวิจัยสานักกจิการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกติยิาภา, 2559), น. 47. 
20

 เพ่ิงอา้ง, หน้าเดมิ. 
21

 เพ่ิงอ้าง, น. 48. 
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บุตร
22
พระราชบัญญัติเรือนจ า รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปในด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้กับนักโทษ

ทั้งหมดจะมีลักษณะเช่นเดียวกบับทบัญญัติเพ่ิมเติมอื่นๆที่น ามาใช้อย่างชัดเจนกบัผู้ต้องขังหญิง
23

 

หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังโดยมาตรการทางการแพทย์ โดย

เรือนจ ามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง จะดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

ผู้ต้องขัง และจะให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านต่างๆรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ต้องขัง
24
 

ผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยทางจิตในประเทศเยอรมันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายเฉพาะและจะ

ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกจิตเวชและโรงพยาบาลนิติจิตเวช
25
และการส่งเสริม

สขุภาพผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ต้องขังหญิงที่ต้ังครรภ์และเพ่ิงคลอดบุตร จะมีบทบัญญัติกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองแม่ที่ท  างาน มาบังคับใช้ การที่ผู้ต้องขังหญิงต้ังครรภ์จะมีสิทธิทางการแพทย์โดย

ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์
26
นอกจากน้ี บุตรติดมากับผู้ต้องขังในเรือนจ าที่

ท  าการพักอาศัยอยู่กับผู้ต้องขัง และจะได้รับการส่งเสริมสุขภาพเช่นกัน สามารถขอให้ตรวจรักษา

เพ่ือป้องกนัโรคได้ตามสมควร
27

 

 

4. บทสรุปและเสนอแนะ         

ประ เทศไทยได้มีการ พัฒนาปรับปรุ งกฎหมายราชทัณฑ์ ใ ห้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลมากขึ้ น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยจะเหน็ได้

จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ที่ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง รวมทั้งมีการออก

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการคุ้มครองและใช้เป็นวิธีปฏิบัติกับผู้ต้องขังเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง

และการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังที่มีฐานะเป็นมนุษย์ให้มากข้ึน      

แต่หากพิจารณาเร่ืองกฎหมายแล้วจะพบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ

เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และในกฎหมายราชทัณฑ์ก็บัญญัติไว้กว้างๆไม่

ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องขังอย่างแท้จริงอย่างเช่นที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิง

ตามมาตรฐานสากล และเมื่อพิจารณาในทางปฏบัิติของงานราชทณัฑ์ในประเทศไทยจะพบว่าใน

การด าเนินงานหรือในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชทัณฑ์ยังไม่สามารถมีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่

                                                           
22

 Country Report : Germany, p.1. 
23

 “Prisoner Healthcare, Guaranteed by Law : Are the Germans Getting it Right,” สบืค้นเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2559, จาก http://rightsofprisoners.blogspot.com/2012/10/prisoner-healthcare-

guaranteed-by-law.html 
24

 StVollzG, § 56. 
25

 Country Report : Germany, p. 4. 
26

 กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก. อ้างแล้ว เชงิอรรถที่ 14, น. 139. 
27

 Country Report : Germany, p. 3. 
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กฎหมายราชทณัฑ์บัญญัติและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติ

ต่าง ๆ เน่ืองมาจากราชทณัฑ์ไทยในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานราชทณัฑ์จนท า

ให้มีการปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจาก ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร หรือสถานที่ไม่เพียงพอต่อความจุของผู้ต้องขัง และทัศนคติของเจ้าหน้าที่

เรือนจ า เป็นต้น การด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์จะมีการจัดวางไว้ตามแผนในการจัดการ

คุ้มครองสิทธิต่างๆของผู้ต้องขัง แต่กยั็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้

ตามสมควร           

ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี        

1. กรมราชทณัฑ์ควรพิจารณาจัดท า “ระเบียบกรมราชทณัฑ์ ว่าด้วยเร่ือง การส่งเสริม

สุขภาพอนามัยผู้ต้องขังหญิง” เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิติกับผู้ต้องขังหญิง และ

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานที่รับรองได้ว่า ผู้ต้องขังจะได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ

ชุมชน หากเกดิการเจบ็ป่วยจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทนัทว่งที    

2. แก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. มาตรา 30 วรรคหน่ึง เดิม “เมื่อแพทย์ผู้

ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังย่ืนรายงานแสดงความเห็นว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้าคง

รักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้ น อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนน้ันไปรักษาตัวใน

สถานที่อื่นใดนอกเรือนจ าโดยมีเง่ือนไขอย่างใดแล้วแต่จะเหน็สมควรกไ็ด้”    

แก้ไขเป็น “เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังย่ืนรายงานแสดงความเหน็ว่า

ผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้ น ให้ผู้บัญชาการ

เรือนจ า/ผู้อ านวยการ จัดแพทย์เข้ามารักษาหรือส่งไปรักษายังเรือนจ าอื่น หากกรณีจ าเป็น จะ

ส่งไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจ าสถานที่น้ันจะต้องมีสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะ แล้ว

รายงานให้อธบิดีทราบต่อไป”         

3. เสนอแนะให้ สถานพยาบาลในเรือนจ าแต่ละแห่งประสานงานกับโรงพยาบาลใน

เขตพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์เช่ือมต่อระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ าไปยัง

โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ส าหรับกรณีที่ต้องปรึกษาแพทย์ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางกส็ามารถ

ติดต่อผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน็ซ์ เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องขัง

ออกไปภายนอกเรือนจ าทุกกรณี         

4. เสนอแนะให้ กรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่ง

หน่วยแพทย์เคล่ือนที่และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุหมุนเวียนเข้ามาให้บริการในเรือนจ า ทั้งในด้านการ

คัดกรองผู้ป่วย ป้องกนั ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขอนามัยในเรือนจ า ทั้งใน

ด้านช่องปาก ผิวหนัง ตา อนามัยเจริญพันธุ ์สภาวะจิตใจ      

5. มีมาตรการลดจ านวนผู้ต้องขังโดยการพักการลงโทษ หรือคุมประพฤติส าหรับ

ผู้ต้องขังที่ป่วยหนัก ป่วยระยะสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต และระยะเวลาในการจ าคุกเหลือ

น้อย กรณีดังกล่าวแพทย์ที่ท  าการรักษาวินิจฉัย ควรอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยให้
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แพทย์น าผลตรวจอันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ต้องขังป่วยหนัก ป่วยระยะสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต 

ย่ืนต่อผู้บัญชาการเรือนจ าและให้ผู้บัญชาการเรือนจ ายืนผลการตรวจน้ันต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ ์

เพ่ือให้อธบิดีกรมราชทณัฑอ์นุญาตตามสมควร 

 

บรรณานุกรม 

ธานี วรภัทร์. กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพ : วิญญูชน, 2553. 

ธานี วรภัทร์. วิกฤตราชทัณฑ์ : วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.กรุงเทพฯ : 

วิญญูชน, 2554.      

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพญ็สิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิสมัย รัตนโรจน์สกุล, กิตติกร

สนัคติประภา, ก าจัด  พ่วงสวัสด์ิ และ จิรภา สินธุนาวา. การใช้วิจัยเชิงปฏบัิติการแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อก าหนดกรุงเทพฯไปสู่การปฏบัิติกรณีศึกษาในประเทศไทย : การ

วิจัยภายใต้โครงการก าลังใจในพระราชด าริพระเจ้าหลายเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

กรุงเทพฯ : ส านักกิจการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,

ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555.            

นัทธ ีจิตสว่าง, ก าจัด พวงสวัสด์ิ และคณะ. คู่มือการจัดการและการก าหนดนโยบายในการปฏบัิติ

ต่อผู้กระท าความผิดหญิง : ส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม

กรุงเวียนนา. กรุงเทพฯ : ส านักกิจการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า       

พัชรกติิยาภา,ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551.              

นัทธี จิตสว่าง. สารานุกรม : การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์ , 

2552.           

ศาลกบักระบวนการปฏบัิติต่อผู้ต้องขัง. 

ธานี วรภัทร์. “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจ าคุก.” วารสารกฎหมายธุรกิจ

บัณฑติย์. (มกราคม-มิถุนายน 2550) : 120. 

ปณิธาน ตึงตระกูล. “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังด้านสุขภาพ

อนามัย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัธุรกิจ

บัณฑติย์, 2556. 

“Prisoner Healthcare, Guaranteed by Law : Are the Germans Getting it Right.” http:// 

rightsofprisoners. blogspot.com/2012/10/prisoner-healthcare-guaranteed-by-

law.html, 3 November 2016.        

 ปิยะลักษณ์ ทฬัหิกรณ์. “การปฏบัิติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการด าเนินคดีอาญา.” 

https://www. gotoknow.org/posts/490773, 4 พฤศจิกายน 2559.  

มานะ  วินทะไชย. “ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า : ปัญหาส าคัญที่ไม่มีวันเป็นวาระแห่งชาติ.”  http:// 

myreadertips.blogspot.com/2014/10/blog-post_97.html, 10 กนัยายน 2559. 

465



 

11 
 

ธานี วรภัทร์. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดจ้างทารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ก าหนดการบังคับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้กับการวินิจฉัยการกระท า

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกรณีศึกษาผู้ต้องขังหญิง. กระทรวงยุติธรรม : ทุน

วิจัยส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา, 2559. 

ข้อก าหนดกรุงเทพฯ.           

ข้อก าหนดแมนเดลลา.                

Prison Act 1992.                 

Prison Service Order 4800 on Women Prisoners.       

Strafvollzugsgesetz 1976.          

The Prison Rule 1999. 

Country Report : Germany. 

            

            

          

466



1 

 

การสอบสวนคดีพิเศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้องรอ้งท่ีเป็น 

             กระบวนการเดียวกนั 

 

วรรณนภสั  ต้ิงสมชยัศิลป์
*
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ี วรภทัร ์** 
 

บทคดัย่อ 

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีวิธีการด าเนินคดีอาญาในระบบกล่าวหา  

โดยข้อเทจ็จริงต่างๆในการกระท าความผิดจะได้มาจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  

โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา องค์กรที่ท  าหน้าที่ฟ้องร้องผู้กระท าความผิดต่อศาลคือ

พนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการกลับไม่ได้มีส่วนรับรู้ในการจับกุมและการสอบสวนผู้กระท า

ความผิดเลยมาตั้งแต่ต้น เพราะระบบการพิจารณาคดีอาญาของไทย ได้แบ่งแยกขั้นตอนการ

สอบสวนและการฟ้องร้องออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศ

สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนี หรือญ่ีปุ่น ถือว่าการสอบสวนและฟ้องร้องเป็นกระบวนการ 

เดียวกนัไม่สามารถแยกออกจากกันได้  เพราะเหตุว่าพนักงานอัยการผู้มีอานาจฟ้องคดีจะต้องได้

เข้าไปสัมผัสเร่ืองราว ข้อเทจ็จริงต่างๆ รวมถึงมีโอกาสได้ซักถามพยานด้วยตนเอง เพ่ือให้เข้าใจ 

สิ่งต่างๆ ในรายละเอียดของข้อเทจ็จริงแห่งคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนน าคดีขึ้นสู่ศาลเพ่ือ

พิสจูน์ความจริง ฉะน้ัน การให้อ านาจจับกุมกบัอ านาจสอบสวนอยู่ในองค์กรเดียวกนัโดยปราศจาก

การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ย่อมอาจท าให้เกดิความไม่โปร่งใส ซ่ึงอาจก่อให้เกดิอันตรายอย่างย่ิง

กบัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนผู้ถูกด าเนินคดี 

โดยอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ เป็นรูปแบบที่มีความหลากหลายซับซ้อน ก่อให้เกิด

ความเสียหายและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคีพิเศษ 

พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้อัยการเข้าร่วมสอบสวน แต่กม็ิได้ก าหนดทุกประเภทคดี จากการศึกษา

พบว่าการด าเนินคดีอาญาซ่ึงเป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้ัน ยังมีปัญหา เช่น การที่

พนักงานอยัการคดีพิเศษที่มิได้เข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี การใช้มาตรการบังคับในการร้อง

ขอหมายค้นหรือหมายจับในคดีพิเศษ  พนักงานอัยการไม่มีอ านาจรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในคดีพิเศษด้วยตนเอง  การออกค าสั่ งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีพิ เศษของพนักงานอัยการ   

การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการท าความเหน็แย้งตามมาตรา 

145 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา เป็นต้น   

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
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ดังน้ัน ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการการสอบสวนฟ้องร้องในคดีพิเศษ  

ว่าควรให้อัยการมีอ านาจเข้าร่วมสอบสวนในทุกคดี และมีระบบการควบคุมตรวจสอบในการ

สอบสวน  จะท าให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นภาวะวิสัย สามารถ

อ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และความสงบเรียบร้อยของสงัคมได้อย่างสมบูรณ์ 

   

บทน า 

การพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทย เป็นการด าเนินคดีอาญาในระบบ “Civil Law” 

โดยการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานข้อเทจ็จริงต่างๆ ไม่ว่าการสอบสวนเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดและการสอบสวนเกี่ ยวกับบุคคลผู้กระท าความผิด จะได้มาจากการรวบรวม

พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนแล้ว สรุปส านวนการสอบสวนท าความเห็นควรสั่งฟ้อง

หรือไม่ฟ้อง ส่งไปพร้อมกับส านวนไปยังพนักงานอัยการ จะเห็นได้ว่า อ านาจในการฟ้องร้อง

ผู้กระท าความผิดคือพนักงานอยัการ แต่พนักงานอัยการกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนรับรู้ในการจับกุม

และสอบสวนมาตั้งแต่ต้น ระบบพิจารณาคดีอาญาของไทย ได้แบ่งแยกขั้นตอนของการสอบสวน

และการฟ้องร้องออกจากกันอย่างเดด็ขาด เมื่อการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้ นโดยพนักงาน

อยัการไม่มีโอกาสสมัผัสข้อเทจ็จริงด้วยตนเอง ไม่มีโอกาสซักถามพยานบุคคลหรือพยานแวดล้อม

อื่นๆ ในที่เกิดเหตุจริงๆได้ ทั้งที่พนักงานอัยการมีหน้าที่ในการฟ้องร้องผู้กระท าความผิดต่อศาล  

ซ่ึงอาจมีผลในการวินิจฉัยสั่งคดีของพนักงานอัยการได้ ซ่ึงการสั่งคดีของพนักงานอัยการต้องมี

ความเป็นภาวะวิสยัอย่างย่ิง   

ในปัจจุบันองค์กรแรกที่เป็นเป็นต้นธารแห่งการอ านวยความยุติธรรม คือ องค์กร

ต ารวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์ในคดีอาญาหรือ

คดีพิเศษจากประชาชนที่ได้รับความเสยีหายจากการกระท าความผิด โดยคดีพิเศษมีความแตกต่าง

กับการด าเนินคดีอาญาทั่วไป เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน คดีที่มีผลกระทบต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความม่ันคงของประเทศ คดีที่มีลักษณะ 

เป็นการกระท าความผิดข้ามชาติหรือคดีที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างย่ิง ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้น 

มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขความบกพร่องในกระบวนการ

ยุติธรรมให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมขึ้น

จากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  

ได้สร้างวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยเพ่ิมเติมเคร่ืองมือส าหรับการ รวบรวม

พยานหลักฐาน โดยเฉพาะได้เพ่ิมบทบาทในกระบวนการสอบสวนของพนักงานอัยการหรืออัยการ
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ทหารโดย กคพ. อาจมีมติให้พนักงานอยัการหรืออัยการทหาร มาปฏบัิติหน้าที่ในการให้ค าแนะน า

และตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ช้ันเร่ิมการสอบสวน หรือเข้าร่วมสอบสวน เว้นแต่การ

สอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ  

คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าของ

องค์กรอาชญากรรม หรือเป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือ

ผู้สนับสนุน ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษทุกคดีแล้วแต่กรณี ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

แต่อย่างไรกต็าม ในขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษเบ้ืองต้น ไม่ได้ก าหนดให้พนักงานอัยการเข้า

ร่วมสอบสวน ในทุกคดี ท าให้พนักงานอัยการอัยการไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเอง 

ไม่ได้ร่วมสอบปากค าผู้ต้องหาด้วยตนเอง พนักงานอัยการมีอ านาจเพียงรับส านวนการสอบสวน

จากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แล้วมีอ านาจสั่งสอบสวนเพ่ิมเติม หรือใช้ดุลพินิจสั่งฟ้อง หรือ 

ไม่ฟ้องเทา่นั้น 

ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาของไทย และหลักกฎหมายของต่างประเทศที่

เกี่ยวกับการสอบสวนฟ้องร้อง การรวบรวมพยานหลักฐานโดยของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

และมาตรการในการกล่ันกรองคดีก่อนที่จะน าคดีข้ึนสู่ศาลของพนักงานอัยการ ผู้เขียนเหน็ว่าการ

ด าเนินคดีอาญาที่เป็นคดีพิเศษน้ัน มีวัตถุประสงค์ในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือน าตัวผู้กระท า

ความผิดที่แท้จริงหรือที่อยู่เบ้ืองหลังมาลงโทษ ฉะน้ัน การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและ

พนักงานอยัการจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ จะต้องปรากฏว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนาชัดเจน

ทั้งในส่วนของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย มีการใช้ดุลพินิจที่อยู่บนความถูกต้องชอบธรรม จึงจะถือ 

ได้ว่าเป็นข้ันตอนการสอบสวนและมาตรการกล่ันกรองคดีที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะ

เกิดขึ้นได้กต่็อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้  ซ่ึงวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ได้ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค

ทางกฎหมาย ตามหลักกระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็นกระบวนการเดียวกันไม่สามารถ

แบ่งแยกได้ ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมของไทยอ านาจสอบสวนและอ านาจฟ้องคดี ได้ถูกแบ่งแยก

ออกจากกันอย่างเด็ดขาด ท าให้มีปัญหาต่อการฟ้องร้องคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยและประชาชนโดยส่วนรวมหรือระบบเศรษฐกจิความม่ันคงของประเทศ คดีที่มีอัตราโทษ

สูง พนักงานอัยการควรต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงในคดีพิเศษและกล่ันกรอง

พยานหลักฐานร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ช้ันเร่ิมต้นคดี เพ่ือให้เข้าใจข้อเทจ็จริง

ต่างๆ ของคดีได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
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ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ข้ันตอนการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการ

เดียวกันและไม่สามารถแบ่งแยกได้ โดยพนักงานอัยการมีอ านาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญา

หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีอาญาตั้งแต่เร่ิมต้นคดี หากมีกฎหมายให้อ านาจพนักงาน

อัยการเข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี กอ็าจจะถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของไทยให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้

ขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษน้ันถูกแทรกแซงจากอ านาจ

ภายนอก โดยเฉพาะการแทรกแซงจากอ านาจทางการเมือง ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมั่น

และศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเพ่ิมขึ้ นและเพ่ือไม่ให้

กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง  

ดังน้ัน ในพิเศษทุกคดี พนักงานอัยการควรมีบทบาทเข้ามาร่วมรับฟังการสอบสวน 

และควบคุมดูแลการสอบสวนด้วยตนเอง เพราะพนักงานอัยการจะต้องเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการ

กล่ันกรองคดีก่อนย่ืนฟ้องต่อศาล พนักงานอัยการควรที่จะต้องรับรู้ข้อเทจ็จริงต้ังแต่เบ้ืองต้น  

ทั้งข้อมูลในส่วนของผู้ต้องหา และข้อมูลในส่วนของผู้เสียหาย รวมทั้งพยานหลักฐานด้านอื่นๆ 

ประกอบการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งคดี เพ่ือให้ระบบสอบสวน และฟ้องร้องมีมาตรฐานสากลเหมือน

อารยประเทศ ตามหลักกระบวนการสอบสวนและการฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกัน 

ไม่สามารถแบ่งแยกได้  และเพ่ือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน  อันจะเป็นการ

เสริมสร้างหลักประกนัให้กบัผู้ต้องหาในเร่ืองของสทิธ ิและเสรีภาพ ในกระบวนการยุติธรรมขึ้นอีก

ช้ันหน่ึงด้วย  

ปัญหาของพนักงานอัยการคดีพิเศษที่มิได้เข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี ตั้งแต่

เร่ิมต้นคดีเมื่อมีการกระท าความผิดซ่ึงเป็นคดีพิเศษเกิดขึ้ น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 32  

แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ

คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจในการเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ตลอดถึงการออก

หมายเรียกบุคคลใดๆ ที่ต้องสงสยัว่ามีส่วนร่วมในการกระท าความผิดหรืออนุมัติหมายจับจากศาล 

และมีอ านาจสอบสวนผู้ต้องหาเพ่ือสรุปส านวนส่งไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษเพ่ือพิจารณามี

ความเห็นสั่งสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องต่อไป ผู้เขียนเห็นว่า ต้นธารแห่ง

กระบวนการยุติธรรมน้ันไม่ควร ให้อ านาจแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือกรมสอบสวนคดี

พิเศษ แต่เพียงองค์กรเดียวที่มีอ านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาด ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม ตรวจค้นหรือ

สอบสวนคดีอาญาที่เป็นคดีพิเศษ โดยปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลจากองค์กรอื่น แม้ว่าจะ

มีกฎหมายตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คดีพิเศษที่มี
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ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาที่มี

ลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม หรือ

เป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ต้องมี

พนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแล้วแต่

กรณี แต่ผู้ที่มีอ านาจเสนอเร่ืองเพ่ือขออนุมัติหมายจับหรือหมายค้นจากศาลกมี็ คือ พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงหากมองในทางมิติที่เลวร้ายแล้ว ถือเป็นเร่ืองง่ายดายมากที่จะกล่ันแกล้งใคร 

ยัดเยียดข้อหาให้ใคร หรือใช้อ านาจต่อรองต่างๆ ในทางที่มิชอบ อาจเป็นเหตุให้ประชาชน 

ผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนและถูกละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพได้โดยง่าย พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษบางคนอาจใช้วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การข่มขู่ผู้ต้องหาเพ่ือให้รับ

สารภาพ หรืออาจถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา จากนักการเมืองผู้มีอิทธิพล จากคู่กรณีฝ่ายตรง

ข้ามที่หยิบย่ืนผลประโยชน์ให้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงอาจท าให้การสอบสวนถูกเบ่ียงเบน 

ได้โดยง่าย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซ่ึงเป็นคู่กรณี เพราะจะไม่ได้รับความเป็น

ธรรมตามกฎหมาย สังคมเสื่อมต่อกระบวนการยุติธรรม สิ่งเหล่าน้ีล้วนเกิดจากกระบวนการช้ัน

ก่อนฟ้องคดี ที่แยกอ านาจสอบสวนและอ านาจฟ้องร้องออกจากกนัอย่างเดด็ขาด 

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

การสอบสวนคดีพิเศษของวัตถุประสงค์ส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือน าตัว

ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ฉะน้ัน การที่พนักงานอยัการจะฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ จะต้องปรากฏ

ว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนาชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย โดยผ่านขั้นตอนการ

สอบสวนที่มีการใช้ดุลพินิจที่อยู่บนความถูกต้องชอบธรรม ตามหลักภาวะวิสัย จึงจะถือได้ว่า 

เป็นข้ันตอนการสอบสวนและมาตรการกล่ันกรองคดีที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะเกิดขึ้น

ได้กต่็อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ ซ่ึงวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ

อุปสรรคทางกฎหมายในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เพ่ือเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ ตามหลักการสอบสวนและการฟ้องร้องที่เป็นกระบวนการ

เดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ของอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นของประเทศเยอรมนี 

ฝร่ังเศส หรือญ่ีปุ่น ซ่ึงผู้เขียน จึงได้เสนอแนะดังต่อไปนี้   

1. ของพนักงานอยัการคดีพิเศษที่มิได้เข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี  

ผู้เขียนเหน็ควรเสนอให้พนักงานอัยการ มีอ านาจเข้าร่วมในการสอบสวนในคดีพิเศษ 

เน่ืองจากเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ และความสงบเรียบร้อยโดย
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ส่วนรวมของประเทศ มีอัตราโทษสูง จึงควรให้พนักงานอัยการ ซ่ึงจะต้องน าตัวผู้ต้องหาฟ้องร้อง

ต่อศาล ได้เข้าร่วมในการสอบสวนคดีพิเศษด้วย ผู้เขียนจึงเหน็สมควรเสนอให้มีการแก้ไข

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  มาตรา 32 เกี่ยวกบัสอบสวนร่วมของพนักงาน

อยัการกบัพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้ยกเลิกข้อความดังกล่าว และให้ใช้ข้อความดังน้ีแทน 

"มาตรา 32 ให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

หรือมาปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบ

พยานหลักฐานตั้งแต่ช้ันเร่ิมต้นการสอบสวนทุกคดี ทั้งน้ี การสอบสวนร่วมกันหรือปฏบัิติหน้าที่

ร่วมกนัดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กคพ.ก าหนด”  

2. ปัญหาการใช้มาตรการบังคับในการร้องขอหมายค้นหรือหมายจับในคดีพิเศษ  

เหน็ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ว่า ใน

การขอออกหมายจับหรือหมายค้นในคดีพิเศษน้ัน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องขอความเหน็

เบ้ืองต้นจากพนักงานอัยการเสียก่อน อีกทั้งอ านาจในการค้นทั้งน้ีเพราะองค์กรอัยการน้ันมี

กฎหมายประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิให้เกดิความผิดพลาดข้ึนน้อยที่สดุ  

ผู้เขียนจึงมีความเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษกบัพนักงานอยัการหรืออยัการทหาร พ.ศ.2547 ข้อ 6 (3) โดยยกเลิกข้อความ

ดังกล่าวและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องใช้มาตรการ

บังคับแก่บุคคลโดยจะขอหมายค้นหรือหมายจับ ผู้ร้องขอต้องเป็นพนักงานอยัการ หรือกรณีที่เป็น

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ร้องขอ ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการก่อน

ด าเนินการตามกฎหมาย" 

3. ปัญหาพนักงานอยัการไม่มีอ านาจรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษด้วยตนเอง  

ผู้เขียนเห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยให้

พนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวนในคดีพิเศษ มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐาน ตลอดจน

สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ด้วยตนเองโดยเสนอให้มีการเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติการ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  มาตรา 23 วรรคแรก โดยให้ใช้ข้อความน้ี  

"ในการปฏบัิติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงาน

อัยการที่เข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่าย
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ปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แล้วแต่กรณี” 

4. ปัญหาการออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีพิเศษของพนักงานอยัการ 

ผู้เขียนควรเสนอแนะให้มีการบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาไว้เลยว่า กรณีดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

และพนักงานอัยการในการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีได้ โดยพิจารณาข้อเทจ็จริงประกอบ ถึงความ

ร้ายแรงแห่งข้อหา พฤติกรรมของการกระท าความผิด เมื่อค านึงถึงสภาพการศึกษา ความเป็นอยู่

ของผู้ต้องหา เพศ อายุ หรือดูจากประวัติการกระท าความผิดของผู้ต้องหา เพราะหากพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องคดีแล้ว กไ็ม่เกิดประโยชน์อะไรต่อสาธารณชน 

คดีที่เกี่ยวกับความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศคดีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

5. ปัญหาการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการท า

ความเหน็แย้งตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ผู้เขียนเหน็ว่าตามมาตรา 

34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ที่ให้อ านาจอธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท า

ความเหน็แย้ง ซ่ึงตามมาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปส านวนและท าความเหน็ทางคดีส่งพนักงาน

อัยการ บทบัญญัติดังกล่าวตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จึง

ถือได้ว่าการท าความเห็นทางคดีสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในช้ันสอบสวนกับการท าความเห็นแย้ง

กระท าโดยบุคคลคนเดียวกันคือ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงผิดหลักการความชอบด้วย

กฎหมายและหลักการตรวจสอบ   

ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ก าหนดอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 34 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 โดยก าหนดผู้ด ารงต าแหน่งอื่นตามที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง เป็นผู้มีอ านาจท าความเหน็แย้งในคดีพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวง

ก าหนดต าแหน่งที่มีอ านาจท าความเห็นแย้งในคดีพิเศษตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาแต่อย่างใด   

อย่างไรก็ตาม ในช้ันสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีที่พนักงานอัยการเข้าร่วม

สอบสวน ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จะเหน็ได้ว่า กรณีใน

ช้ันสอบสวนเม่ือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวน มีความเหน็ควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้อง

ผู้ต้องหา แล้วส่งส านวนไปพนักงานอัยการในช้ันสั่งคดี พนักงานอัยการในช้ันสั่งคดีควรมี
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ความเห็นทางคดีไปในแนวทางเดียวกันกับพนักงานอัยการในช้ันสอบสวน แม้ตามระบบการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจมีความส าคัญ แต่พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กร มิใช่ 

ในฐานส่วนตัว เมื่อพนักงานอัยการมีความเห็นในช้ันสอบสวนแล้ว ในช้ันสั่งคดีของพนักงาน

อัยการไม่ควรมีความเห็นที่ ขัดแย้งกับพนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวน อันจะเป็นไปตาม

หลักการสอบสวนและการฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกได้ คือ  

การตรวจสอบค้นหาความจริงแท้ของเร่ือง และเพ่ือให้การสอบสวนและการสั่งคดีมีความเป็นภาวะ

วิสัยเป็นอ านาจเดียวของการสอบสวนและการฟ้องร้องซ่ึงมีความส าคัญอย่างย่ิงในกระบวนการ

ยุติธรรม  
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ปัญหากรณีการระงบัขอ้พิพาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง 

โดยศาลปกครอง 

 

วรวุฒิ  บริพนัธ์
 

 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์ พพิฒันกุล


 

 

บทคดัย่อ 
 ในหัวข้อน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหากรณีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

โดยศาลปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี แนวคิด และหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของสัญญาทางปกครอง 

ข้อความคิดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของ

คู่สญัญาในสญัญาทางปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

 จากการศึกษาพบว่า การที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัตินิยามของสัญญาทางปกครองไว้ในลักษณะที่ไม่ชัดเจนมากนัก 

โดยเพียงแต่ยกตัวอย่างว่าสัญญาประเภทใดเป็นสัญญาทางปกครอง จึงไม่ครอบคลุมสัญญา 

ทางปกครองทุกประเภทและส่งผลให้สัญญาอีกหลายประเภทตกอยู่ภายใต้การตีความของ 

ศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ปัญหาจะเกิดข้ึน 

เม่ือศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยสัญญาลักษณะ

เดียวกันแตกต่างกัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อคู่กรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าควรย่ืนฟ้องคดี

เกี่ยวกับสัญญาต่อศาลใด และควรให้ศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา ในส่วนของ 

ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเกี่ ยวกับสัญญาทางปกครอง น้ัน การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ ยวกับสัญญา 

ทางปกครองของศาลปกครองประเทศไทยเปิดโอกาสให้เฉพาะคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง

เท่าน้ันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาว่า 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกซ่ึงไม่ใช่คู่สัญญาแต่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ

เดือดร้อนหรือเสียหายจากสัญญาทางปกครอง ไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องโต้แย้งความชอบด้วย

กฎหมายของข้อสัญญาข้อใดข้อหน่ึงหรือฟ้องโต้แย้งการมีผลบังคับของสัญญาทางปกครองได้  

ซ่ึงหากศาลเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ย่อมมีผลเป็นการเยียวยา  

ความเดือดร้อนเสียหายของบุคคลดังกล่าวได้ตรงตามความประสงค์มากขึ้ น ส าหรับการใช้สิทธิ

เลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญา น้ัน แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะมีเอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญา

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทางปกครองเม่ือใดกไ็ด้ หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับชดใช้

ค่าเสียหายกต็าม แต่ควรให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนฟ้องเพิกถอนการเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้  

ศาลปกครองใช้อ านาจตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย  นอกจากน้ี ควรเปิดโอกาส 

ให้คู่สญัญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่อาจต้องมีขั้นตอนการย่ืนค าร้องขอต่อคู่สัญญา

ฝ่ายปกครองเสียก่อน และหากไม่มีข้อยุติกใ็ห้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาตรวจสอบ

กรณีที่คู่สญัญาฝ่ายเอกชนใช้สทิธเิลิกสญัญาทางปกครอง 

  ดังน้ัน ภายหลังจากที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทยีบแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เสนอ

ให้มีการบัญญัติกฎหมายกลางที่รวบรวมพระราชบัญญัติและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน

ทางปกครอง พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดให้สัญญาพัสดุหรือสัญญาที่ท  าข้ึนโดยอาศัยระเบียบว่าด้วย 

การพัสดุของหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงานเป็นสัญญาทางปกครอง และอยู่ในอ านาจ  

การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส าหรับสิทธิของบุคคลภายนอกในการฟ้องโต้แย้งสัญญา

ทางปกครองน้ัน ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยเพ่ิมบทบัญญัติที่ขยายสิทธ ิ

การฟ้องคดีสัญญาทางปกครองไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาทางปกครอง หากได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสยีหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากสัญญาทางปกครอง สามารถฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองได้ และกรณีสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในการขอเลิกสัญญาทางปกครองน้ัน  

ได้เสนอแนะให้บัญญัติข้ันตอนหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องด าเนินการก่อนน าคดีมาฟ้อง

ต่อศาลปกครอง โดยต้องย่ืนค าร้องขอยกเลิกสญัญาต่อคู่สัญญาฝ่ายปกครองเสียก่อน และในกรณี

ที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองปฏิเสธ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงมีสิทธิย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ไว้ใน

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานทางปกครอง พ.ศ. ....  อีกทั้ง  

ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของค าบังคับของศาลปกครองตามมาตรา 72  

วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

เพ่ือรองรับและให้หลักประกันแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกรณีที่ คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้สิทธ ิ

เลิกสัญญาทางปกครอง โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นให้ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาเพิกถอนการ  

เลิกสัญญาทางปกครองได้เช่นเดียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งน้ี 

เพ่ือให้ศาลใช้อ านาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกรณีมีการใช้สิทธิตามสัญญา  

ทางปกครอง 

 

1. บทน า 
 เคร่ืองมือของฝ่ายปกครองที่ ใ ช้ในการจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผลน้ัน 

มีหลายประการ ซ่ึงนอกเหนือจากการใช้อ านาจฝ่ายเดียวในการออกกฎ หรือค าสั่งทางปกครอง
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แล้ว “การท าสัญญา” กเ็ป็นเคร่ืองมืออีกประการหน่ึงที่ฝ่ายปกครองอาจใช้ในการก่อนิติสัมพันธ์ 

เพ่ือบรรลุผลส าเรจ็ในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยสญัญาทางปกครองน้ัน ถือเป็นการใช้อ านาจ

มหาชนของรัฐฝ่ายปกครอง หากมีข้อพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากสัญญา 

ทางปกครอง คดีย่อมอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) 

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยนิยาม

ความหมายของสัญญาทางปกครอง น้ัน บัญญัติอยู่ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

แต่เน่ืองจากกฎหมายใช้ค าว่า “หมายความรวมถึง” จึงท าให้ต้องมีการก าหนดนิยามของสัญญา 

ทางปกครองทั้งความหมายตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการ

วินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ได้ให้นิยามความหมายขอบเขตของสัญญาทางปกครองไว้  

แต่อย่างไรกต็าม กยั็งเกิดปัญหาว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง หรือไม่  และกรณีที่ 

มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง น้ัน  

ผู้มีสทิธฟ้ิองคดีตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยหลักแล้วสัญญาทางปกครองของประเทศไทย เป็นเร่ืองของคู่สัญญา

ทางปกครองเท่าน้ันที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยผู้ที่มิใช่คู่สัญญาทางปกครอง 

จะฟ้องคดีโต้แย้งเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองไม่ได้ 

 การท าสัญญาทางปกครอง น้ัน มีผลหลายประการแตกต่างจากสัญญาทางแพ่ง 

เน่ืองจากแนวคิดที่ว่าสัญญาทางปกครอง ด าเนินไปเพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะให้บรรลุผล  

ซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยรวม และการที่หน่วยงานทางปกครองท าสัญญาทางปกครอง 

น้ัน คู่สญัญาฝ่ายปกครองในสญัญาทางปกครองจะมีเอกสทิธิ์บางประการเหนือคู่สญัญาฝ่ายเอกชน  

ซ่ึงเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง คือ อ านาจมหาชนอย่างหน่ึงของรัฐ 

ที่มักจะถูกก าหนดไว้ในข้อสญัญาทางปกครองหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาทางปกครอง ซ่ึงถือเป็น

เหตุหน่ึงที่ท  าให้สัญญาน้ันมีสภาพเป็นสัญญาทางปกครอง หรืออาจถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย 

ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงในการใช้เอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง น้ัน กเ็พ่ือวัตถุประสงค์ในการ

จัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผล โดยเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่ส าคัญคือ อ านาจ 

ในการเลิกสัญญาทางปกครอง อย่างไรกต็าม เอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญา 

ฝ่ายปกครองเป็นสิทธิตามหลักทั่วไปของสัญญาทางปกครอง บางกรณีมิใช่ความผิดของคู่สัญญา

ฝ่ายเอกชน แต่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายปกครองเท่าน้ัน แต่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถ  

ใช้สทิธใินการขอเลิกสญัญาทางปกครองได้ หากปราศจากความยินยอมของคู่สญัญาฝ่ายปกครอง  

 ฉะน้ัน จากการศึกษาแนวทางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการ

วินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลของประเทศไทย พร้อมทั้งหลักเร่ืองสัญญาทางปกครองของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่ามีแนวทางการพิจารณาสัญญา  

ทางปกครองอย่างไร ซ่ึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของประเทศไทย ยังพบปัญหากรณี
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การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังจะกล่าวต่อไป 

 

2. ปัญหากรณีการระงบัขอ้พิพาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองโดยศาลปกครอง 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

  2.1  ปัญหานยิามของสญัญาทางปกครอง 

   เมื่ อท าการศึกษาค าพิพากษาและค าสั่ งของศาลปกครองสูงสุด พร้อมทั้ ง 

ค าวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พบว่าคดีพิพาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญา

หลักประกันซอง ได้มีค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจ

หน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยโดยเห็นว่า หากสัญญาในอนาคตเป็นสัญญาที่ จัดหาหรือจัดให้มี

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญหรือจ าเป็นเพ่ือใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะให้บรรลุผลเป็น

สญัญาทางปกครอง แต่แนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสดุและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด

อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วินิจฉัยไปในแนวทางที่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่เป็นสัญญาที่จัดให้มี

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญเพ่ือให้การบริการสาธารณะบรรลุผลทั้งสิ้น การวินิจฉัยในลักษณะ

ดังกล่าว ก่อให้เกดิปัญหาทางกฎหมายว่า ผู้ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากสัญญาพิพาท

จะน าคดีไปฟ้องต่อศาลใดอันเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือระงับข้อพิพาท

เกี่ยวกบัสญัญา 

   จากการศึกษาระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส พบว่ามีประมวลระเบียบว่า

ด้วยการพัสดุ ที่ก  าหนดให้สัญญาทุกสัญญาที่ท  าข้ึนตามประมวลระเบียบดังกล่าว เป็นสัญญา 

ทางปกครอง โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาว่า ศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี  

ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวมีผลให้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยงานทางปกครองทุกประเภทเป็นสญัญาทางปกครอง หากเกิดข้อพิพาทคดีย่อมอยู่ในอ านาจ

การพิจารณาของศาลปกครอง 

   ดังน้ัน หากระบบกฎหมายไทยมีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเดียวกับระบบ

กฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส กจ็ะไม่เกิดปัญหานิยามของสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญา

หลักประกันซองว่าศาลใดเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ

สญัญาดังกล่าว 

 2.2  ปัญหาบุคคลภายนอกฟ้องโตแ้ยง้สญัญาทางปกครอง 
   เมื่อท าการศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของประเทศไทย น้ัน 

พบว่าการพิจารณาความเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีในคดีสัญญาทางปกครองเป็นไปตามหลักผู้มีส่วน 

ได้เสยีอย่างแคบ โดยศาลปกครองสงูสดุวินิจฉัยว่า หากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญาทางปกครอง
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น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อสัญญาข้อใด

ข้อหน่ึงหรือฟ้องโต้แย้งการมีผลบังคับของสัญญาทางปกครอง โดยบุคคลดังกล่าวเป็น ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสัญญาทางปกครองหรือเป็นประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ จากการกระท าการ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้

วินิจฉัยโดยเหน็ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่สัญญาทางปกครองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา 

42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

แต่การที่ศาลปกครองวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าว เน่ืองจากมาตรา 42 วรรคหน่ึง บัญญัติให้ ผู้ซ่ึง

จะมีสทิธฟ้ิองคดีพิพาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครองได้ ต้องมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง 

ถึงจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดจึงวินิจฉัยจ ากัดเฉพาะคู่สัญญา  

ทางปกครองเท่าน้ัน ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติดังกล่าว 
   จากการศึกษาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศไทย สอดคล้องกันว่า ผู้ซ่ึงมิใช่คู่สัญญา 

ทางปกครองไม่สามารถน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของสัญญาทางปกครองได้ อย่างไรกด็ี สภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้มีค าวินิจฉัยภายหลัง

ยอมรับให้บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่สญัญาทางปกครอง ฟ้องโต้แย้งสญัญาทางปกครอง รวมถึงฟ้อง

ขอให้ศาลยกเลิกสัญญาทางปกครองได้ โดยเป็นการขยายสิทธิไปให้บุคคลภายนอก ซ่ึงไม่ได้เป็น

คู่สัญญาในสัญญาทางปกครองสามารถมาฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องในเร่ืองเกี่ยวกับสัญญาระหว่าง

หน่วยงานของรัฐกบัเอกชนได้ 
   ดัง น้ัน หากมีการแก้ไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหายจากสัญญาทางปกครองสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และศาล

ปกครองสูงสุดพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับ 

ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ กจ็ะท าให้บุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญาได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครองของสัญญาทางปกครองเพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่

เกดิขึ้นได้ 

 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจศาลในการตรวจสอบควบคุมการเลิกสัญญาของ

คู่สญัญาทางปกครอง 

   การใช้สทิธใินการเลิกสญัญาทางปกครองของคู่สญัญาทางปกครอง น้ัน โดยทั่วไป

แล้ว คู่สญัญาฝ่ายปกครองเทา่น้ันที่มีเอกสทิธิ์ในการเลิกสญัญาทางปกครองโดยฝ่ายเดียวได้ โดยที่

คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ต้องให้ความยินยอม ซ่ึงหลักทั่วไปในเร่ืองของสัญญาทางปกครอง น้ัน 
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คู่สญัญาฝ่ายปกครองมีอ านาจพิเศษหรือเอกสทิธิ์เหนือคู่สญัญาฝ่ายเอกชน โดยเอกชนผู้เข้ามาเป็น

คู่สญัญากบัฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏบัิติตามสญัญาทางปกครอง และต้องยอมรับอ านาจพิเศษ

หรือเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ซ่ึงสัญญาทางปกครองเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการบริการ

สาธารณะ แม้ว่าการผิดสัญญาทางปกครองจะเป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ตาม  

หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกไ็ม่มีสิทธิในการขอเลิก

สัญญาทางปกครองได้ และหากคู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์เลิกสัญญาทางปกครองโดย 

ไม่สุจริตหรือกระท าการเลิกสัญญาทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ 

น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้เพิกถอนการเลิกสญัญาของคู่สัญญาฝ่ายปกครองดังกล่าว 

กไ็ด้มีแนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยโดยเห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 

ทางปกครอง ศาลมีอ านาจก าหนดค าบังคับโดยการสั่งให้คู่กรณีชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน

หรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการเท่านั้น ศาลไม่อาจก าหนดค าบังคับตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 

ที่ขอให้เพิกถอนการเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายปกครองได้ เน่ืองจากการบอกเลิกสัญญาเป็นการ

ใช้สิทธิตามข้อสัญญาที่ท  ากันไว้ มิใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย และมิใช่การออกค าสั่ง 

ทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจก าหนดค าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และหากผู้ฟ้องคดี

เห็นว่า การเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กค็งได้แต่เพียงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญา 

ฝ่ายปกครองเท่าน้ัน ซ่ึงท าให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่มุ่งประสงค์ 

น าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนการเลิกสญัญาทางปกครอง 

   จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายฝร่ังเศสกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง

กระท าผิดสัญญาหรือผิดนัดช าระหน้ี และคู่สัญญาฝ่ายเอกชนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลิกสัญญา 

คู่สญัญาฝ่ายเอกชนจะต้องร้องขอต่อคู่สญัญาฝ่ายปกครอง และหากคู่สัญญาฝ่ายปกครองปฏเิสธที่

จะเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถย่ืนร้องขอต่อศาลปกครองให้พิจารณาสั่งยกเลิกสัญญา  

ทางปกครองได้ ซ่ึงระบบกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถ 

ร้องขอต่อคู่สัญญาฝ่ายปกครองเหมือนเช่นระบบกฎหมายฝร่ังเศส ด้วยเหตุน้ี หากระบบ  

กฎหมายไทยมีกฎหมายรับรองให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถใช้สิทธิร้องขอต่อคู่สัญญา  

ฝ่ายปกครอง กจ็ะท าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายก่อนน าคดี 

มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้ระงับข้อพิพาท 

   ส าหรับกรณีการฟ้องคดีเพ่ือขอให้เพิกถอนการเลิกสัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายน้ัน พบว่าระบบกฎหมายฝร่ังเศส ศาลปกครองสามารถพิพากษาเพิกถอนการเลิก

สัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซ่ึงหากประเทศไทยมีการแก้ไขบทกฎหมายให้ศาลปกครอง

สามารถออกค าบังคับในการเพิกถอนการเลิกสญัญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ กจ็ะท า

ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่างถูกต้องตรงตามความประสงค์ตาม  
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ค าฟ้องของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่น าคดีมาฟ้องต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนการเลิกสัญญา 

ทางปกครอง ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง 

 
3.  ขอ้เสนอแนะ 

  ผู้ วิ จัยได้ศึกษาวิเคราะห์แต่ละประเด็นปัญหาแล้ว  จึงมี ข้อเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา ดังน้ี  
  3.1  เหน็ควรให้มีการบัญญัติกฎหมาย เป็น “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยงานทางปกครอง พ.ศ. ....” โดยบัญญัติให้สัญญาของฝ่ายปกครองที่ท  าข้ึนตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นสญัญาทางปกครองทุกประเภท อนัอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 
  3.2  เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทกฎหมาย มาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อันเน่ืองจากการกระท าหรือการงดเว้น 

การกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา 

ทางปกครอง หรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากสัญญา 

ทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทา

ความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งน้ันต้องมีค าบังคับตามที่ก  าหนดในมาตรา 72  

ผู้น้ันมีสทิธฟ้ิองคดีต่อศาลปกครอง” 
  3.3  เหน็ควรให้มีการบัญญัติกฎหมาย ว่า “มาตรา ... ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง

กระท าผิดสัญญาหรือผิดนัดช าระหน้ี และคู่สัญญาฝ่ายเอกชนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลิ กสัญญา 

คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องร้องขอต่อคู่สัญญาฝ่ายปกครองน้ัน และหากคู่สัญญาฝ่ายปกครอง

ปฏิเสธที่จะเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้พิจารณา 

สั่งยกเลิกสัญญาทางปกครองได้” ไว้ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน

ทางปกครอง พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะในปัญหานิยามของสัญญาทางปกครอง  และแก้ไข

เพ่ิมเติมบทบทบัญญัติมาตรา 72 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า “ในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอ านาจก าหนด 

ค าบังคับอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ... (3) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการ

หรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอื่นๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ ในกรณีที่มีการฟ้อง

เกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

การฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหากมีการเลิกสัญญาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลปกครองสามารถเพิกถอนการเลิกสญัญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้” 
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การตรวจสอบถว่งดุลการใชอ้ านาจในการพกัการลงโทษ 

 

วริสา เจริญชยัสกุลสุข
*
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์
**
 

 

บทคดัย่อ 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายหลังจาก

ที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษผู้กระท าผิด โดยปัจจุบันกรมราชทณัฑ์ถือเป็นหน่วยงานเดียว 

ที่รองรับผลของค าสั่งศาลที่พิพากษาลงโทษจ าคุก ตลอดจนพิพากษาลงโทษอันมีผลเป็นการจ ากัด

เสรีภาพของผู้กระท าผิด ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์มีสิทธิ์ขาดในการด าเนินการหรือออกค าสั่งใช้

มาตรการใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังแต่เพียงล าพัง ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า

ประเทศไทยมีรูปแบบของการด าเนินการในช้ันบังคับโทษในลักษณะที่ขาดการบูรณาการ 

ซ่ึงการปฏบัิติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมและขาดการตรวจสอบ

จากองค์กรภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษในกระบวนการยุติธรรม 

การพักการลงโทษถือเป็นมาตรการหน่ึงในช้ันบังคับโทษที่เป็นการลดระยะเวลา 

การต้องโทษจ าคุกของนักโทษเดด็ขาดให้น้อยกว่าที่ศาลได้มีค าพิพากษาก าหนดระยะเวลาไว้ โดย

เป็นมาตรการที่ใช้ตอบแทนนักโทษเดด็ขาดที่มีความประพฤติดีตรงตามคุณสมบัติที่กรมราชทณัฑ์

ได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการน ามาตรการพักการลงโทษมาใช้ในอัตราที่เพ่ิมมากข้ึน  

ซ่ึงนอกจากการค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้กระท าผิด

แล้ว มาตรการดังกล่าวยังสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาของฝ่ายบริหารในเร่ืองวิกฤตการณ์นักโทษ 

ล้นเรือนจ าได้อกีด้วย อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าอัตราการน ามาตรการพักการลงโทษมาใช้ในประเทศ

ไทยจะเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยังคงอยู่ในอัตราที่ต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการไม่ได้รับการยอมรับตลอดจนการขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการพักการลงโทษของ

ประเทศไทย ซ่ึงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากคือ เร่ืองความไม่โปร่งใสและขาด 

การตรวจสอบในการด าเนินการต่าง ๆ ของกระบวนการออกค าสั่งพักการลงโทษ เน่ืองจากการใช้

อ านาจออกค าสั่งเกี่ยวกบัการพักการลงโทษกระท าโดยคณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงประกอบไป

ด้วยกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีการก าหนดให้

องค์กรอื่นที่อยู่ในระดับที่สงูกว่าเข้าตรวจสอบผลของการด าเนินการของคณะกรรมการชุดน้ีได้ ท า

ให้ผลของค าสั่งที่กระท าโดยคณะกรรมการพักการลงโทษย่อมถือเป็นที่สุดของฝ่ายบริหารในทนัท ี

อีกทั้งในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษยังก าหนดให้ประกอบไปด้วยผู้แทน

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ของหน่วยงานที่มาจากส่วนกลางเท่าน้ัน โดยไม่ได้ก าหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงานที่มาจากส่วน

ภมิูภาคซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับนักโทษโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพักการ

ลงโทษแต่อย่างใด และเหตุประการส าคัญที่ท  าให้กระบวนการพักการลงโทษไม่ได้รับการยอมรับ

เทา่ที่ควร เน่ืองจากไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการบังคับโทษ 
ดังน้ัน เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ ซ่ึงรวมถึงการใช้อ านาจออก

ค าสั่งพักการลงโทษเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร

ในระดับที่สูงกว่า เพ่ือเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ในช้ันบังคับ

โทษ โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติดังเช่นในประเทศ

ญ่ีปุ่น และก าหนดให้มีการจัดต้ังศาลซ่ึงเป็นฝ่ายตุลาการที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษ

โดยเฉพาะ เช่นเดียวกบัศาลบังคับโทษในสาธารณรัฐฝร่ังเศส หรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญาใน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจในการพักการลงโทษ

ของฝ่ายบริหาร โดยการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวจะต้องค านึงถึงความสมดุลในการใช้อ านาจขององค์กร

ต่าง ๆ เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือป้องกันมิให้องค์กรหน่ึงองค์กรใดมีอ านาจอย่างเด็ดขาดมาก

เกินไป ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ (Check and Balance)  

อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์แก่นักโทษและสังคมอย่างสูงสุด 

 

1. บทน า 

โทษจ าคุกเป็นมาตรการในการจ ากัดอิสรภาพของผู้กระท าผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้แค้น

ทดแทน ยับย้ังข่มขู่ และแก้ไขฟ้ืนฟู ตลอดจนเป็นการตัดโอกาสในการกระท าผิด ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของ

การบังคับโทษจ าคุกคือ การปรับเปล่ียนพฤตินิสัยและทัศนคติของนักโทษให้มีลักษณะด่ังบุคคลทั่วไป 

และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ า้อีก โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ันคือ 

“กรมราชทณัฑ์” ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสถานการณ์การบังคับใช้โทษจ าคุกในปัจจุบันมีอัตราเพ่ิมมากขึ้น

อย่างต่อเน่ือง สาเหตุหลักมาจากกฎหมายอาญาในประเทศไทยมักจะก าหนดระวางโทษจ าคุกเป็นส่วนใหญ่ 

ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยไม่มีระบบการคัดกรองผู้กระท าผิดที่เหมาะสมกับการ

ได้รับโทษจ าคุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ธานี วรภัทร์, 2553 : 118) ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดวิกฤตการณ์ที่เรียกว่า 

“นักโทษล้นเรือนจ า” ซ่ึงภาวะนักโทษล้นเรือนจ าน้ีถือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม

ราชทัณฑ์ที่มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟู ปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผู้กระท าผิดอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบังคับโทษ

จ าคุก ย่ิงไปกว่าน้ันภาวะดังกล่าวก่อให้เกดิการเพ่ิมจ านวนของอาชญากรมืออาชีพมากขึ้นอกีด้วย 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้หน่วยงานต่าง ๆ หาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขภาวะนักโทษล้น

เรือนจ า ซ่ึงการพักการลงโทษถือเป็นวิธกีารหน่ึงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งน้ี การพักการลงโทษใน

ประเทศไทยถูกน ามาใช้โดยผ่านทางพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5) ซ่ึงองค์กรที่มี

หน้าที่ออกค าสั่งใช้มาตรการพักการลงโทษคือ ฝ่ายบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการพักการลงโทษ  
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ปัจจุบันมีการน าเอามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับนักโทษเดด็ขาดเพ่ิมมากขึ้ น แม้จะ

ก่อให้เกิดผลดีโดยตรงต่อนักโทษและฝ่ายบริหารงานราชทัณฑ์กต็าม แต่ในทางกลับกันยิ่งมีการน า

มาตรการดังกล่าวมาปรับใช้มากเพียงใดกย่ิ็งเป็นที่วิตกกังวลของสังคมมากข้ึนตามไปด้วย เน่ืองจาก

ขั้นตอนการออกค าสั่งใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการกระท าโดยคณะกรรมการพักการลงโทษ ซ่ึง

ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มีการก าหนดให้องค์กรอื่นที่อยู่ในระดับที่สูง

กว่าเข้าตรวจสอบผลของการด าเนินการของคณะกรรมการชุดน้ีได้ อีกทั้งในส่วนขององค์ประกอบ

ของคณะกรรมการพักการลงโทษยังก าหนดให้ประกอบไปด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่มาจาก

ส่วนกลางเท่าน้ัน หาได้ก าหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี

ความใกล้ชิดกับนักโทษโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพักการลงโทษแต่อย่างใด ดังน้ัน 

หากจะต้องมีการปรับเปล่ียนโทษดังกล่าวกค็วรจะต้องก าหนดให้มีองค์กรในระดับที่สูงกว่าเพ่ือเข้ามา

ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ในช้ันบังคับโทษ โดยอาจจัดตั้งใน

รูปแบบของคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติดังเช่นในประเทศญ่ีปุ่น และก าหนดให้มี

การจัดต้ังศาลที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับศาลบังคับโทษใน

สาธารณรัฐฝร่ังเศส หรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือเข้ามา

ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของคณะกรรมการซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารอีกช้ันหน่ึงด้วย ด้วยเหตุน้ีการ

พักการลงโทษในปัจจุบันจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไปเทา่ที่ควร 

จากปัญหาดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการออกค าสั่งพักการลงโทษ

ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษและการ

พักการลงโทษในต่างประเทศซ่ึงได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ

ญ่ีปุ่น โดยทั้งสามประเทศน้ีต่างเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยว่า มีขั้นตอน หลักเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการในการออกค าสั่งใช้มาตรการพักการ

ลงโทษเหมือนหรือต่างกับประเทศไทยอย่างไร ทั้งน้ี เพ่ือน าเอาวิธีการตลอดจนแนวปฏิบัติมา

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใสในกระบวนการออกค าสั่งพักการลงโทษ

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างแท้จริง 

 

2. หลกัการตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้ านาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจน้ันอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1)  การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายใน หมายถึง กระบวนการ

ตรวจสอบที่ด าเนินการโดยองค์กรเอง ไม่มีองค์กรภายนอกอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง การตรวจสอบ

ควบคุมภายในยังสามารถแบ่งออกตามลักษณะโครงสร้างการบริหารขององค์กรน้ันได้อีก คือ การ

ควบคุมตรวจสอบโดยระบบการบังคับบัญชาที่เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน
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ตามล าดับช้ัน (Bureaucracy) โดยให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจของตนในการตรวจสอบการกระท าของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักการรวมอ านาจ 

2)  การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายนอก หมายถึง กระบวนการ

ตรวจสอบที่ด าเนินการโดยองค์กรหน่ึงเพ่ือตรวจดูการด าเนินการหรือการใช้อ านาจของอีกองค์กร

หน่ึง ผลของการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกน้ีจะมีผลต่อการด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นกลไก 

ให้องค์กรผู้ใช้อ านาจระมัดระวังในการใช้อ านาจมากย่ิงขึ้น การถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอกน้ันมี

เพ่ือให้เกดิความสมดุลในการใช้อ านาจขององค์กรต่าง ๆ และป้องกันมิให้องค์กรหน่ึงองค์กรใดมี

อ านาจมากเกนิไปจนไม่สามารถตรวจสอบการกระท าหรือการใช้อ านาจขององค์กรน้ันได้ 

ดังน้ัน การตรวจสอบภายในระหว่างเจ้าพนักงานด้วยกันเองจึงเป็นเร่ืองของ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) ที่แต่ละหน่วยงานน้ันต้องท ากันเป็นปกติ

ธรรมดาอยู่แล้ว แต่มิใช่การตรวจสอบถ่วงดุลตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลที่มุ่งให้เกิดความ

รับผิดชอบในลักษณะของการรับการตรวจสอบการใช้อ านาจ (Accountability)  

อย่างไรกต็าม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันมีลักษณะแยกองค์กรการ

ท างานกนัอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบค้นหาความจริง จนท าลายระบบของ

ค าว่า “กระบวนการ” ให้เสียไป ท าให้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลไร้ซ่ึงประสิทธิภาพ และเปิด

โอกาสให้ “ความจริง” ที่ต้องการในคดีอาจถูกเบ่ียงเบนไปได้ง่าย การทุจริตในกระบวนก็มี

ช่องทางมากขึ้น ด้วยเหตุน้ี การใช้อ านาจขององค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตยทั้งสาม จึงควรกระท าการ

ภายใต้ระบบแห่งการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั  

 

3. การพกัการลงโทษของประเทศไทย 

คุณสมบัติของนักโทษเดด็ขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษเป็นไปตามข้อก าหนดของ

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)  

ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยผู้ต้องขังจะต้องมีความประพฤติดี มีความ

อุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษาและท าการงานเกิดผลดี หรือท าความชอบแก่ราชการ 

เป็นพิเศษ ประกอบกบัได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าหนดโทษตามหมายศาล 

ในกรณีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้องเป็น

นักโทษเดด็ขาดที่ต้องโทษจ าคุกคร้ังแรก และจะต้องเป็นนักโทษตั้งแต่ช้ันดีขึ้นไปด้วย 

ทั้งน้ี นักโทษเดด็ขาดที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องปฏบัิติตนภายใต้เง่ือนไขในระหว่าง

ที่พักการลงโทษ ช่วงเวลาน้ีคือการคุมประพฤติในระหว่างการพักการลงโทษ ระยะเวลาน้ีก าหนดตาม

เง่ือนไขไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินก าหนดโทษที่เหลืออยู่ และจะต้องมีระยะเวลาคุมประพฤติไม่เกิน

กว่า 5 ปี ซ่ึงจ านวนวันที่ได้รับการพักโทษอยู่ภายนอกเรือนจ าต้องถือเป็นวันต้องโทษจ าคุกด้วย 

นอกจากน้ี หากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พักการลงโทษประพฤติผิดเง่ือนไข กอ็าจถูกเพิกถอนการพักการ
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ลงโทษดังกล่าวได้ โดยนักโทษเดด็ขาดรายน้ันอาจถูกจับโดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจ าคุก และ

ต้องเข้าคุกรับโทษต่อไปตามก าหนดโทษที่เหลืออยู่ ซ่ึงจะถูกลงโทษทางวินัยด้วยอีกหรือไม่กไ็ด้ 

ปัจจุบันการพิจารณาพักการลงโทษต้องผ่านการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

ที่เรียกว่า “คณะกรรมการพักการลงโทษ” อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะด าเนินการเสนอรายช่ือ 

ของนักโทษเดด็ขาดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษ จะต้องมีกระบวนการ  

คัดกรองนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 

ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการของคณะกรรมการที่เรียกว่า “คณะกรรมการคัดเลือก” ก่อนเสมอ 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาการใชอ้ านาจในการพกัการลงโทษของประเทศไทย 

กระบวนการพิจารณาการพักการลงโทษซ่ึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ 

ประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการใช้อ านาจในการพิจารณาพักการลงโทษแต่ฝ่ายเดียว 

โดยศาลซ่ึงเป็นฝ่ายตุลาการที่ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกน้ัน มิได้เข้ามามีบทบาทในการใช้

อ านาจการพักการลงโทษ จึงมีผลท าให้การบังคับโทษตามค าพิพากษาไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดการ

ตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ปัญหาการใช้อ านาจในการพักการลงโทษของประเทศไทย 

จึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ และปัญหาเกี่ยวกับองค์กร 

ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งพักการลงโทษ ดังน้ี 

4.1 ปัญหาเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบงัคบัโทษ 

 ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ย่อมให้ความส าคัญกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษเฉกเช่นเดียวกับกระบวนการในช้ันพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี จึงมีการก าหนดให้มีข้ันตอนของกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยฝ่ายบริหารในระดับ

ที่สูงข้ึน และศาลซ่ึงเป็นองค์กรที่มีหลักประกันความเป็นอิสระเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการหรือ

ตรวจสอบการด าเนินการในกระบวนการช้ันบังคับโทษ และให้พนักงานอัยการท าหน้าที่ เป็น 

เจ้าพนักงานบังคับคดีอาญา คุ้มครองสิทธิของนักโทษในระหว่างการบังคับโทษด้วย โดยไม่ได้มอบ

อ านาจหรือสิทธิ์ขาดให้กับฝ่ายราชทัณฑ์หรือองค์กรที่เป็นฝ่ายบริหารแต่เพียงหน่วยงานเดียว 

ดังเช่นในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษของประเทศไทย  

4.2 ปัญหาเกีย่วกบัองคก์รผูม้ีอ านาจในการออกค าสัง่พกัการลงโทษ 

ปัญหาเกี่ยวกบัองค์กรผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งพักการลงโทษ สามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี ดังน้ี 

4.2.1 รูปแบบขององคก์รผูม้ีอ านาจในการออกค าสัง่พกัการลงโทษ 

 กระบวนการขั้นตอนในการออกค าสั่งใช้มาตรการพักการลงโทษได้ถูกด าเนินการ

โดยคณะกรรมการพักการลงโทษ แม้ปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้สังกัดหน่วยงานทาง

ราชทัณฑ์ แต่อย่างไรกต็าม องค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษน้ัน กฎหมายก าหนดให้

ผู้แทนของคณะกรรมการมาจากผู้แทนของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น และการพิจารณาของคณะกรรมการพัก

การลงโทษยังถือเป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากองค์กรในระดับที่สูงกว่า ดังน้ัน 
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การด าเนินการของคณะกรรมการพักการลงโทษจึงถือเป็นการด าเนินการโดยฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายเดียว 

ขาดซ่ึงการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกน่ันเอง 

4.2.2 องคป์ระกอบขององคก์รผูม้ีอ านาจในการออกค าสัง่พกัการลงโทษ 

ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษชุดปัจจุบันจะเป็น 

การแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของอ านาจการตัดสินใจของคณะกรรมการมิให้ถูกครอบง าโดย

ผู้บังคับบัญชา อกีทั้งยังมีการก าหนดให้มีกรรมการซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญจากศาสตร์หลายแขนงกต็าม แต่

อย่างไรกต็าม แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว แต่องค์ประกอบ

ของคณะกรรมการพักการลงโทษต่างประกอบไปด้วยกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหารที่มาจาก

ส่วนกลางทั้งสิ้ น ไม่มีผู้แทนของหน่วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ

นักโทษโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งในองค์ประกอบของคณะกรรมการแม้ว่าจะมีผู้แทนจาก

ส านักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยต าแหน่งแล้วกต็าม แต่ผู้แทนน้ีกท็  าหน้าที่ในฐานะ

หน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม ซ่ึงมิได้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดโทษแต่อย่างใด ดังน้ัน 

จึงควรก าหนดให้มีผู้แทนของหน่วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

เกี่ยวกับการใช้มาตรการพักการลงโทษด้วย ประกอบกับควรก าหนดให้ผู้พิพากษาซ่ึงเป็นฝ่ายตุลาการ

เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาการพักการลงโทษด้วย เพ่ือให้กระบวนการออกค าสั่งพักการลงโทษน้ัน

ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มิใช่หน่วยงานจากฝ่ายบริหารน่ันเอง 

ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้ น 5 

คนน้ัน ต่างประกอบไปด้วยผู้แทนจากฝ่ายราชทัณฑ์ 3 คน ซ่ึงจ านวนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเสียงส่วน

ใหญ่ในมติของคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

5.1 บทสรุป 

กระบวนการออกค าสั่งพักการลงโทษในปัจจุบันไม่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่มาจากฝ่ายตุลา

การเข้ามาเกี่ ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวเลย รวมทั้ งไม่มีการก าหนดให้มีองค์กรอื่ น 

ที่อยู่ในระดับที่สงูกว่ามีอ านาจในการตรวจสอบผลการด าเนินการของคณะกรรมการพักการลงโทษ โดย

ผลของค าสั่งอันเกี่ยวกับการพักการลงโทษที่กระท าโดยคณะกรรมการพักการลงโทษย่อมถือเป็นที่สุด

ของฝ่ายบริหารในทนัที ด้วยเหตุน้ี จึงไม่เป็นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจอธิปไตย 

อันขัดกับหลักของกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่จะต้องมีระบบการด าเนินงานที่เปิดโอกาสให้องค์กรหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏบัิติหน้าที่เกี่ยวข้องกนัสามารถใช้อ านาจในการตรวจสอบการท างานซ่ึงกนัและกนั 

ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาถึงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ัน

บังคับโทษ ตลอดจนกระบวนการออกค าสั่งพักการลงโทษในต่างประเทศอันได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ 

ไม่โปร่งใสในการด าเนินการต่าง ๆ ในช้ันบังคับโทษของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาผู้เขียนพบว่า 
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1) สาธารณรัฐฝร่ังเศส มีการก าหนดให้ศาลหรือผู้พิพากษาบังคับโทษ ซ่ึงเป็นองค์กรฝ่ายตุลา

การ เป็นผู้ด าเนินการหรือตรวจสอบการด าเนินการบังคับโทษตามค าพิพากษา ซ่ึงรวมถึงกระบวนการออก

ค าสั่งใช้มาตรการพักการลงโทษด้วย นอกจากน้ียังก าหนดให้พนักงานอัยการท าหน้าที่เสนอความเหน็ต่อผู้

พิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษในการออกค าสั่งเกี่ยวกบัข้อพิพาทในช้ันบังคับโทษอกีด้วย 

2) สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี มีการจัดตั้งแผนกคดีบังคับโทษทางอาญาขึ้นในศาลยุติธรรม 

มีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการด าเนินการในช้ันบังคับโทษ รับพิจารณาตัดสินข้อพิพาทอันเกิดจาก

กระบวนการบังคับโทษทางอาญาทั้งปวง ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาออกค าสั่งใช้มาตรการพักการลงโทษด้วย 

นอกจากน้ียังก าหนดให้พนักงานอัยการท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีอาญา และยังให้สิทธิแก่

นักโทษหลากหลายช่องทางในการย่ืนค าร้องเรียนหรือค าโต้แย้งใด ๆ อันเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิใน

ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวด้วย 

3) ประเทศญ่ีปุ่น ในช้ันบังคับโทษทางอาญามีลักษณะการด าเนินการที่คล้ายคลึงกับในช้ัน

พิจารณาคดี กล่าวคือ มีการก าหนดให้ทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการทั้ง

ต ารวจ อยัการ ศาล ตลอดจนราชทณัฑ ์ถึงแม้ว่าประเทศญ่ีปุ่นจะไม่ได้ก าหนดให้มีการจัดต้ังศาลหรือแผนก

คดีการบังคับโทษทางอาญา ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะเกี่ยวกบัการด าเนินการในช้ันบังคับโทษไว้เป็นการ

เฉพาะกต็าม แต่ถึงกระน้ันในช้ันบังคับโทษของประเทศญ่ีปุ่นกไ็ด้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ท  า

หน้าที่ด าเนินการเฉพาะด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ซ่ึงรวมถึงผู้ได้รับการพักการลงโทษด้วย นอกจากน้ี

คณะกรรมการดังกล่าวยังมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนเพ่ือทบทวนค าสั่งของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้ออกหรือ

บังคับใช้มาตรการใด ๆ  อนัมีผลกระทบต่อสทิธคิวามเป็นอยู่ของนักโทษ ซ่ึงรวมถึงการรับพิจารณาทบทวน

ค าสั่งพักการลงโทษของคณะกรรมการพักการลงโทษประจ าภาคตามค าขอของนักโทษอกีด้วย 

ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษของประเทศไทย ซ่ึง

ครอบคลุมถึงกระบวนการออกค าสั่ งพักการลงโทษน้ัน ยังขาดการตรวจสอบจากองค์กรระดับ 

ที่สงูกว่าและขาดความร่วมมือในลักษณะของการบูรณาการระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหารไม่ว่า

จะเป็นกรมราชทณัฑ์หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ยังคงเป็นหน่วยงานที่ออกค าสั่งใช้มาตรการอันกระทบ

ต่อสทิธเิสรีภาพของนักโทษแต่เพียงล าพัง ผู้พิพากษาซ่ึงเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการและเป็นผู้ก าหนดโทษ

ในช้ันพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนพนักงานอัยการต่างไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการช้ันบังคับโทษ 

ส่งผลให้ค าสั่งต่าง ๆ ในช้ันบังคับโทษน้ันไม่ได้รับการตรวจสอบหรือคานอ านาจจากองค์กรอื่น เช่นน้ีจึง

ท าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ ซ่ึงรวมถึงค าสั่งเกี่ยวกบัการพักการลงโทษ ไม่เป็น

ที่น่าเช่ือถือและยอมรับจากสงัคมอย่างแท้จริง 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่น่าเช่ือถือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับ

โทษ ตลอดจนการออกค าสั่งเกี่ยวกับการพักการลงโทษของประเทศไทย สามารถกระท าได้โดยการ

ก าหนดให้ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมท างานสมัพันธก์นัอย่างเป็นระบบ โดยการก าหนดให้แต่ละ

องค์กรเข้ามาท างานร่วมกนัน้ัน อาจก าหนดได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
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1) ก าหนดให้มีการจัดตั้งศาลบังคับโทษทางอาญาหรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญา

ขึ้ นในศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม ดังเช่นในสาธารณรัฐฝร่ังเศสหรือสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ 

2) ก าหนดให้มีการจัดต้ังองค์กรที่ท  าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านการบังคับโทษทางอาญา

ทั้งหมดในรูปแบบของ “คณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติ” ดังเช่นในประเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงจากแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ได้เสนอไว้ 2 รูปแบบน้ัน สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า รูปแบบที่ 1 มีข้อดีอย่างเห็นได้ชัด คือ เร่ืองของความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 

ประกอบกับผู้พิพากษาในช้ันบังคับโทษน้ีมีความรู้ความเช่ียวชาญโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษ ย่อมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็นอย่างดี  

เม่ือพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่ 2 เหน็ได้ว่าก่อให้เกิดผลดีในแง่

ของการตรวจสอบการใช้อ านาจของหน่วยงานราชทณัฑ์ ท าให้การด าเนินการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ 

แก่ผู้ต้องขังในช้ันบังคับโทษเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมมากยิ่งขึ้ น เน่ืองจากจะต้องระมัดระวังการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจจากคณะกรรมการต่างช้ันกัน อย่างไรกต็าม การก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ดังกล่าวขึ้ นนั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเร่ืองของความไม่น่าเช่ือถือในการออกค าสั่ง ความไม่

โปร่งใสในกระบวนการพิจารณาออกค าสั่ง ตลอดจนการก้าวล่วงการใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการตาม

หลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจได้ เน่ืองมาจากคณะกรรมการดังกล่าวยังคงอยู่ในรูปแบบของฝ่ายบริหาร

เป็นผู้ด าเนินการ จึงถือได้ว่าเป็นเพียงการตรวจสอบจากองค์กรภายในฝ่ายบริหารด้วยกนัเองเทา่น้ัน 

ดังน้ัน ด้วยเหตุผลทั้งหลายตามที่กล่าวมาน้ี ผู้เขียนจึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษควรต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1)ก าหนดให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระท าผิดแห่งชาติขึ้ น  

เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการต่าง ๆ ในการออกค าสั่งใช้มาตรการในช้ันบังคับ

โทษ โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาจากหลากหลายหน่วยงานของฝ่ายบริหาร

ดังที่จะกล่าวต่อไป ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าการก าหนดเอาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในตามล าดับช้ัน 

(Bureaucracy) โดยให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจของตนในการตรวจสอบการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา

ย่อมเป็นตามหลักการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายใน (Responsibility) 

2) ก าหนดให้มีการจัดต้ังศาลหรือแผนกที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษทาง

อาญาอย่างหน่ึงอย่างใดแล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมขึ้ นในประเทศไทย โดยผู้พิพากษาซ่ึงเป็นฝ่าย

ตุลาการอันถือเป็นองค์กรภายนอกจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการหรือการใช้อ านาจอัน

เกี่ยวกบัการออกค าสั่งใช้มาตรการในช้ันบังคับโทษทางอาญา ตลอดจนมีอ านาจออกค าสั่งยับย้ังการใช้

อ านาจที่มิชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการใช้

อ านาจระหว่างองค์กรฝ่ายบริหารกับองค์กรฝ่ายตุลาการ และเพ่ือป้องกันมิให้องค์กรหน่ึงองค์กรใดมี

อ านาจมากเกินไป สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจอันเกิดจากการตรวจสอบ

ควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายนอก (Accountability) 
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นอกจากน้ี ตามที่ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติขึ้ น

ในประเทศไทย จึงต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงกระบวนการหรือรูปแบบและองค์ประกอบขององค์กรผู้มี

อ านาจในการออกค าสั่งพักการลงโทษให้มีรูปแบบที่คล้ายกบัประเทศญ่ีปุ่น ดังน้ี 

1)ก าหนดให้มี “คณะกรรมการคัดเลือกประจ าภาค” จ านวน 9 ภาค แทน 

“คณะกรรมการคัดเลือก” ชุดปัจจุบัน 

2) ก าหนดให้มี “คณะกรรมการพักการลงโทษประจ าภาค” จ านวน 9 ภาค แทน 

“คณะกรรมการพักการลงโทษ” ชุดปัจจุบัน และ 

3) ก าหนดให้มี “คณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติ” ขึ้นในประเทศไทย โดย

คณะกรรมการชุดน้ีประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาจากหลากหลายหน่วยงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจของตนในการตรวจสอบการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นตามหลักการ

ตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วยกนัเองตามล าดับช้ัน 

ส่วนการจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษถือเป็นการ

ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ กรณีนักโทษรายใดไม่พึงพอใจในค าสั่งของ

คณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติกส็ามารถร้องเรียนหรือโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อศาลหรือ

แผนกคดีที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการบังคับโทษตามที่ผู้เขียนเสนอให้มีการจัดต้ังข้ึนต่อไปได้ ซ่ึงใน

ศาลหรือแผนกคดีดังกล่าวจะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการ

ก าหนดโทษทางอาญาอย่างแท้จริง ประกอบกับมีพนักงานอัยการที่ด ารงต าแหน่งประจ าอยู่ในศาลหรือ

แผนกคดีดังกล่าวโดยเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของนักโทษให้ได้รับความเป็นธรรม

ตามที่กฎหมายก าหนดซ่ึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ทั้งน้ี จะต้องถือว่าค าสั่งของคณะกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดแห่งชาติเป็นค าสั่งอันเกี่ยวเน่ืองกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 เช่นน้ีกระบวนการออกค าสั่งเกี่ยวกับมาตรการพักการลงโทษย่อมด าเนินการไป

อย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ 
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การใชอ้าวุธปืนของเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑต่์อผูต้อ้งขงั 

         

ศรายุทธ เปรมวงค์

 

      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธาน ีวรภทัร์


 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษากฎหมายและการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ในเร่ือง

การใช้ก าลังบังคับต่อผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการใช้ปืนต่อผู้ต้องขังเป็นส าคัญพร้อมทั้ง

หลักการที่ควรน ามาใช้ในราชทัณฑ์ของประเทศไทย โดยศึกษาจากมาตรฐานขององค์การ

สหประชาชาติเกี่ยวกบัการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายราชทณัฑ์

ของต่างประเทศในเร่ืองการใช้ก าลังบังคับรวมทั้งการใช้ปืนต่อผู้ต้องขังมีลักษณะที่เหมือนหรือ

แตกต่างกับประเทศไทยอย่างไรและมีจุดไหนบ้างที่สามารถน ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้และ 

หลักการในเร่ืองความพอสมควรแก่เหตุเหตุที่เป็นหลักส าคัญในการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงาน

ราชทณัฑ์ เพ่ือวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมาย การใช้อ านาจ การควบคุมการใช้ปืนของเจ้าพนักงาน

ราชทณัฑ ์โดยค านึงถึงการคุ้มครองถึงสทิธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยยังไม่ได้มีการน าเอาหลักการ

พอสมควรแก่เหตุหรือหลักสัดส่วน
1
มาบัญญัติไว้ในกฎหมายราชทณัฑ์ ทั้งที่หลักดังกล่าวเป็นหลัก

ที่ควบคุมเร่ืองการใช้ก าลังบังคับและการใช้ปืนของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดย

ราชทัณฑ์ในต่างประเทศมีการบัญญัติหลักดังกล่าวไว้ในกฎหมายและข้อปฏิบัติของเจ้าพนักงาน

ราชทณัฑท์ั้งสิ้น นอกจากน้ันกฎหมายราชทณัฑข์องประเทศไทยยังได้บัญญัติเหตุและอ านาจในการ

ใช้ปืนไว้เพียงหลักใหญ่ๆ เทา่นั้น โดยอธบิายไว้อย่างกว้างๆ ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนโดยเน้นที่

การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเป็นส าคัญ โดยต่างประเทศน้ันก าหนดเ ป็นข้อปฏิบัติให้เจ้า

พนักงานราชทณัฑ์ต้องปฏบัิติตามทั้งสิ้น พร้อมทั้งยังไม่ได้มีการน าเอาหลักอันตรายน้อยที่สุดและ

นานที่สุด มาใช้บังคับในเร่ืองการใช้ปืนของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ต่อผู้ต้องขัง จึงท าให้หลักเกณฑ์

การใช้ปืนของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร โดยเหน็ได้ว่าเป็นการแตกต่าง

จากหลักมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนและหลักสัดส่วน โดย

จุดประสงค์ในเร่ืองที่กล่าวไปน้ีเพ่ือคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของผู้ต้องขัง 

                                                           


 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์   


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
1
 ศรีรัตน์ งามวิศัย. (2550). หลกัความพอสมควรแก่เหตุ: พฒันาการและการปรบัใชใ้นระบบกฎหมาย

ไทย.   
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ผลจากที่ได้ท าการศึกษาคือ กฎหมายราชทณัฑ์ของประเทศไทยควรมีการบัญญัติเร่ือง

หลักสดัส่วนในการใช้ก าลังบังคับและการใช้ปืนไว้ในพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง

ก าหนดรายละเอียดในกฎหมายให้มีความละเอียดและชัดเจนในเน้ือหา โดยควรก าหนดเป็นข้อ

ปฏบัิติให้เจ้าพนักงานราชทณัฑต้์องปฏบัิติไม่ให้เน้นการใช้ดุลพินิจจนเกินไป และ ก าหนดขั้นตอน

ในเร่ืองการใช้ปืนให้มีความชัดเจนและน าหลักดังกล่าวที่กล่าวไปก่อนหน้าน้ีมาใช้ร่วมกัน เพ่ือท า

ให้เกดิมาตรฐานและความโปร่งใสในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานราชทณัฑ ์โดยค านึงถึงสิทธิและ

เสรีภาพของผู้ต้องขังเป็นส าคัญ 

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ตามกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยได้ให้อ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

เรือนจ าในการใช้อ านาจจับกุมนักโทษและสามารถใช้อาวุธหรือปืนเพ่ือระงับเหตุดังกล่าว
2
ได้เมื่อ

เกิดกรณี ดังต่อไปน้ี คือ ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง, ผู้ต้องขังหลบหนีไม่

ยอมหยุด เม่ือเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้ และ ผู้ต้องขังสามคนข้ึนไป ก่อ

ความวุ่นวายโดยพยายามใช้ก าลังเปิดหรือท าลายประตู ร้ัว หรือก าแพงเรือนจ า หรือ ใช้ก าลังท า

ร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น และไม่ยอมหยุดเมื่ อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด
3
โดยอ านาจในเร่ืองการใช้

ปืนของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ ได้ก าหนดเจ้าพนักงานใช้อ านาจในการจับกุมนักโทษโดยสุจริตและ

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เจ้าหน้าที่ย่อมไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง 

หรือทางอาญาในการกระท าของตน โดยความเหน็ของศาลไทยในเร่ืองดังกล่าว เม่ือเกิดกรณีที่ต้อง

ท าการจับกุมนักโทษที่ก่อเหตุดังกล่าว แล้วเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องท าการใช้ปืนยิง

นักโทษแล้วส่งผลให้นักโทษถึงแก่ความตาย อันเป็นลักษณะของการวิสามัญฆาตกรรม โดยศาล

ไทยนอกจากจะพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วยังพิจารณา

ถึงบุคคลที่ถูกจับแล้วขัดขวางหรือขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ท าการ

จับมีอ านาจใช้วิธีหรือป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ในการจับประกอบด้วยและใน

ความเหน็ของนักวิชาการและศาลไทยน้ัน อ านาจในเร่ืองการป้องกันโดยทั่วไปน้ันจะไม่ถูกน ามา

พิจารณาด้วยโดยถ้าน ามาพิจารณาด้วยแล้วจะท าให้อ านาจในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่มอบ

ให้แก่เจ้าพนักงานไม่มีที่ใช้และอาจส่งผลต่อการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ได้ ถึงกระน้ันก็

ตามการใช้ความรุนแรงต่อนักโทษจนถึงแก่ความตายแม้ว่าจะท าให้ระงับเหตุดังกล่าวได้กต็ามก็

เป็นการการไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
4
เป็นอย่างย่ิง รวมทั้งการใช้ก าลังบังคับโดย

การใช้อาวุธหรือปืนของเจ้าพนักงานราชทณัฑใ์นประเทศไทยน้ันกยั็งไม่ได้ยึดหลักความพอสมควร

                                                           
2
 อศิเรศร ์ปรางทอง. (2549). ขอบเขตและมาตรฐานการใชบ้งัคบัอาวุธปืนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมี

อ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย. 

3
 วิสยั พฤกษะวนั.ค าอธิบายพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พรอ้มดว้ยกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง. 

4
 ประธาน วัฒนวาณชิย์ และคณะ. (2525). รายงานการวิจยั เร่ือง สิทธิของผูต้อ้งขงัในประเทศไทย. 
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แก่เหตุรวมทั้งหลักอนัตรายน้อยที่สดุและนานที่สดุ อกีด้วย รวมทั้งมีความเหน็ที่ไม่เหน็ด้วยถ้าการ

ระงับเหตุดังกล่าวของเจ้าพนักงานเป็นการกระท าโดยไม่เหมาะแก่พฤติการณ์แห่งการจับอันเป็น

การกระท าเกินกว่าเหตุ และการกระท าดังกล่าวน้ันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังก็

ควรที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังน้ันกฎหมายที่ให้อ านาจดังกล่าวข้างต้นน้ันต้องมีการ

พิจารณาและการตรวจสอบอย่างละเอยีดและรอบคอบ 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ศึกษาถึงการใช้ก าลังบังคับในการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานพนักงานราชทัณฑ์ใน

กรณีที่มีเหตุที่ต้องเข้าควบคุมหรือต้องมีการจับกุมผู้ต้องขัง โดยพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเป็น

การกระท าโดยชอบและเป็นการกระท าพอสมควรแก่เหตุอันเป็นไปตามหลักสัดส่วนหรือไม่ , 

ศึกษาถึงปัญหาในการตีความในการให้ความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่ ยังคงมี

ความหมายที่กว้าง ไม่ชัดเจน และไม่ละเอียดเท่าที่ควร และ วิเคราะห์และท าการเปรียบเทียบ

กฎหมายราชทณัฑ์ของต่างประเทศและของประเทศไทยในการใช้อาวุธปืนมีลักษณะที่แตกต่างกัน

อย่างไรรวมทั้งหลักทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ในด้านการ

ใช้ก าลังบังคับทั้งในการใช้อาวุธและปืน 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

มุ่งศึกษาถึงกระบวนการในเร่ืองของอ านาจในการใช้ปืนของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์เพ่ือใช้

ในการจับกุมนักโทษตลอดทั้งการพิจารณาเหตุต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่ามีลักษณะอย่างไร โดยท าการศึกษาทั้งจากแนวความคิดและ

หลักการที่เกี่ยวกับในการใช้อาวุธปืนของเจ้าที่หน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งตามกฎหมายไทย มาตรฐาน

สหประชาชาติ และกฎหมายของต่างประเทศ 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การ เก็บรวบรวมข้อมูล น้ีมาจากทั้ งจากเอกสารทั้ ง ใน ส่วนของภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะมาจากตัวบทกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

หนังสอืทางวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยน้ี วิทยานิพนธ์ บทความ แนวค าพิพากษาที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในเร่ืองการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานราชทณัฑ ์มาตรการและวิธปีฏบัิติของราชทณัฑ์ทั้ง

ในอ านาจการใช้ปืนและการจับกุมนักโทษในต่างประเทศ ตลอดทั้งข้อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ต 

เพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพ่ือท าการศึกษาวิจัย และน ามาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 
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5. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ราชทัณฑ์ทั้งของต่างประเทศและประเทศไทยในเร่ืองการใช้ก าลังบังคับต่อผู้ต้องขัง

และการปฏบัิติงานน้ันต่างยึดหลักในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขัง
5
ตามหลัก 

Human right เป็นสิ่งที่ยึดปฏิบัติ แต่ประเทศไทยน้ันยังไม่ได้น าหลักการบางอย่างมาใช้ใน

ราชทณัฑข์องประเทศไทยเหมือนอย่างต่างประเทศ เช่น น าเอาหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือที่

เรียกว่าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในเร่ืองของการใช้ก าลังบังคับและการใช้ปืนมาเป็นหลักปฏบัิติ

และน ามาใช้พิจารณาในสถานการณ์ที่เกิดข้ึน, หลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการใช้ก าลังบังคับและอาวุธ

ปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย
6
มาใช้ในเร่ืองการใช้ก าลังบังคับและการใช้ปืนโดย

เจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพึงเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ ที่มีอันตรายน้อยที่สุดและ

ให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ก่อนที่จะเปล่ียนไปใช้ก าลังบังคับและอาวุธ เมื่อวิธีการอื่นไม่อาจ

บรรลุผลได้ และ ต้องใช้อย่างจ ากัดเพ่ือป้องกันชีวิตของตน หรือผู้อื่นโดยอยู่ในภาวะที่ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้, การค านึงถึงสิ่งที่ป้องกันเจ้าพนักงานได้มากกว่าการใช้อาวุธต่อผู้ต้องขัง, การที่ยัง

ไม่ได้ยึดเป็นข้อปฏบัิติแต่เน้นที่การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์เท่าน้ัน, การก าหนดความ

เสี่ยงภัยที่เจ้าพนักงานราชทณัฑ์ใช้พิจารณาในการใช้อาวุธหรือปืนต่อผู้ต้องขัง, ขั้นตอนในการใช้

ปืนของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยเหมาะสมแค่ระดับหน่ึงเท่าน้ันแต่ยังไม่สอดคล้อง

กบัหลักที่ส าคัญที่เป็นการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง, การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของผู้ต้องขังน้ันถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วประเทศไทยยังไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผู้ต้องขังเท่าที่ควร และ ความไม่ชัดเจนของตัวกฎหมายราชทัณฑ์ที่บัญญัติไว้เพียงหลักกว้าง ๆ 

เทา่น้ันยังไม่มีรายละเอยีดที่ชัดเจน เป็นต้น 

 

6. สรุปผลการวิจยั 

 จากการศึกษาพบว่าในการใช้ก าลังโดยการใช้อาวุธหรือปืนต่อผู้ต้องขังน้ันในกฎหมายของ

ไทยก าหนดแต่เพียงเหตุที่สามารถใช้ได้เท่าน้ัน โดยการพิจารณาว่าต้องใช้อาวุธหรือปืนน้ันขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์แต่ละคนเป็นส าคัญ ท าให้มาตรฐานและความชัดเจนในตัว

กฎหมายยังไม่แน่นอน ประกอบกับการบัญญัติค าว่า “อาวุธ” น้ันก าหนดแต่เพียงเจ้าพนักงานแต่

ไม่ได้ก าหนดให้แก่ผู้ต้องขังด้วยท าให้เมื่อเจ้าพนักงานเหน็ผู้ต้องขังพกของที่อาจท าอันตรายได้ เจ้า

พนักงานกใ็ช้ปืนเพ่ือระงับเหตุแล้ว ทั้งที่ถ้าพิจารณาจากเจตนา สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ใน

เหตุการณ์ที่เกดิข้ึนแล้ว เจ้าพนักงานอาจไม่จ าต้องใช้ปืนแต่อาจใช้วิธีการอย่างอื่นเพ่ือระงับเหตุได้ 

                                                           
5
 เชาวลิต สมพงษเ์จริญ. (2548). การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงั. 

6
 กติตพิงษ์ กติยารักษ์ ชาต ิชัยเดชสรุิยะ และ ณฐัวสา ฉัตรไพฑรูย์. (2547). มาตรฐานองคก์าร

สหประชาชาติ ว่าดว้ย กระบวนการยติุธรรมทางอาญา. 
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ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเร่ืองส าคัญประการหน่ึงที่ควรมีการปรับและแก้ไขในตัวกฎหมายให้มีมาตรฐานและ

สภาพบังคับมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 ทั้งน้ีการปฏิบัติและข้ันตอนที่ เป็นระเบียบน้ันย่อมไม่อาจไปในทางเดียวกันได้ อัน

เน่ืองมาจากสถานการณ์บังคับ จากตัวบุคคล เป็นต้น จึงก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นข้อพิจารณาถึงการ

กระท าของเจ้าพนักงานว่าเป็นการไม่เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังหรือไม่ พร้อมทั้ง

หลักการและข้อกฎหมายที่มีส่วนส าคัญในการพิจารณาถึงการใช้ปืนต่อผู้ต้องขังน้ัน ในปัจจุบัน

กฎหมายราชทัณฑ์ของไทยกยั็งไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักอักษร แม้ในบางเร่ืองมีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญกต็ามแต่กม็ิได้น ามาบัญญัติหรือมาปรับใช้ในการปฏบัิติงานดังกล่าว 

 

7. การอภิปรายผล 

ความเหน็ของผู้ท าวิจัยเหน็ว่าควรน าหลักการของต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ทั้งในการ

ปฏิบัติงานและเป็นการสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือเป็นคุ้มครองผู้ต้องขัง มาปรับและ

แก้ไขเพ่ิมเติมลงในกฎหมายราชทัณฑ์ของไทย เพ่ือเป็นหลักประกันในการท างานให้แก่เจ้า

พนักงานและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง โดยต้องให้อยู่ในลักษณะเป็นข้อปฏบัิติของ

เจ้าพนักงานที่ต้องปฏิบัติมิใช่การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเท่าน้ัน อันเป็นการคุ้มครองผู้ต้องขัง

และจ ากัดอ านาจในการใช้ปืนของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ให้เป็นตามแนวทางในการใช้ปืนตาม

มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับการใช้ปืนของเจ้าพนักงานซ่ึงได้ก าหนดกรอบและ

ขั้นตอนการใช้ปืนไว้อย่างชัดเจน เพ่ือก่อให้เกิดมาตรฐานในราชทัณฑ์และเป็นประโยชน์ในการ

ปฏบัิติงานทั้งต่อเจ้าพนักงานราชทณัฑแ์ละตัวผู้ต้องขังเอง และ เพ่ือการพัฒนากระบวนการท างาน

ของทางราชทณัฑท์ั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

 

8. ขอ้จ ากดัในการท าวิทยานพินธ ์

ข้อจ ากัดในการท าวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีเท่าที่ผู้ท  าวิจัยสังเกตเหน็กคื็อ ค าพิพากษาที่เป็น

เหตุการณ์ใช้อาวุธหรือปืนต่อผู้ขังไม่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ต้องรับผิดหรือไม่น้ันมักไม่มีการ

เผยแพร่ต่อคนทั่วไปให้พิจารณาหรือได้ทราบข้อมูลเทา่ที่ควรอนัเน่ืองจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงานราชทัณฑ์ได้, กฎหมายราชทณัฑ์ต่างประเทศจะแยกย่อยออกไปจึงต้องใช้เวลาในการ

รวบรวมและท าการสรุปเน้ือหาออกมาเพราะกฎหมายราชทณัฑ์ต่างประเทศน้ันใช้กฎหมายหลาย

ตัวมาประกอบกนั, ความเหน็ที่ไม่ตรงกนัระหว่างผู้ท าวิจัยและเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ว่ามันมีสิ่งที่ไม่

เหมือนกนัระหว่างในทางทฤษฎีและทางปฏบัิติ เป็นต้น 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

การน าเอาหลักความพอสมควรแก่เหตุมาประกอบเข้ากับเหตุในการใช้อาวุธ รวมทั้ง

กรณีการใช้ปืนมาปรับใช้ในการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ โดยเมื่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้ น
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ควรน าเอา มาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกบัการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานด้วย, นอกจากที่

กฎหมายราชทณัฑข์องไทยใน มาตรา 16 ก าหนดว่าไม่มีทางป้องกนัอย่างอื่นนอกจากใช้อาวุธ และ

ในมาตรา 17 (2) ไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้น้ัน ในความเหน็ของผู้ท าวิจัยแล้วเหน็ว่าในมาตรา 16 

น้ันเหมาะสมแล้ว แต่ใน (1) ของมาตรา 17 ควรบัญญัติค าว่า “ไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นได้

นอกจากการใช้อาวุธปืน” ประกอบในการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ด้วย และใน (2) 

ควรมีการลงรายละเอียดในการพิจารณาว่าเหตุที่ไม่มีทางจับกุมได้น้ันพิจารณาในด้านไหนบ้าง 

พร้อมทั้งควรน าเอาหลักหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการใช้ก าลังบังคับและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มี

อ านาจบังคับใช้กฎหมาย โดยบัญญัติถึงหลักการเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ ที่มีอันตรายน้อยที่สุดและ

ให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ก่อนที่จะเปล่ียนไปใช้ก าลังบังคับและอาวุธ เมื่อวิธีการอื่นไม่อาจ

บรรลุผลได้ และ ต้องใช้อย่างจ ากัดเพ่ือป้องกันชีวิตของตนหรือผู้อื่นโดยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่

อาจเล่ียงได้พร้อมทั้งก าหนดให้เจ้าพนักงานมีเคร่ืองอุปกรณ์ป้องกันนอกจากการใช้อาวุธ เช่น 

ตะบอง, ปืนพก, ปืนยาว เป็นต้น เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากผู้ต้องขังได้และเป็น

การลดความเสี่ยงอนัตรายที่อาจกระทบต่อทั้งผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ และส่งผลอาจให้

อาจไม่จ าเป็นต้องใช้อาวุธเสมอไปในการระงับเหตุกับผู้ต้องขังเม่ือเรามีอุปกรณ์ที่ป้องกันในชีวิต

และร่างกายของเจ้าพนักงานแล้ว, ในส่วนของขั้นตอนการยิงของประเทศไทยน้ันโดยหลักแล้ว

เหมือนกับของต่างประเทศแต่ในส่วนของการพูดเตือนให้หยุดและลักษณะของการยิงเตือนน้ัน

ควรบัญญัติและมีการอธิบายถึงสถานการณ์ด้วยว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้อย, อาวุธของผู้ต้องขังท า

ให้เจ้าพนักงานต้องเสี่ยงภัยหรือไม่, จ านวนของผู้ต้องขังและจ านวนเจ้าพนักงานเป็นอย่างไร, 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าว เป็นต้น พร้อมทั้งการยิงเตือนน้ันควรก าหนดเป็น

ยิงข้ึนฟ้าหรือถ้าผู้ต้องขังว่ิงหนีกค็วรยิงไปที่ขามากกว่าการยิงไปที่ส่วนบนของร่างกายเพราะถ้ายิง

แล้วเกิดพลาดไปโดนอวัยวะส าคัญของร่างกายกย่็อมส่งผลให้ผู้ต้องขังถึงแก่ความตายและส่งผล

ต่อการไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังได้ และข้อก าหนดในการใช้ปืนน้ันควรก าหนด

เป็นหลักปฏบัิติมากกว่าการใช้ดุลพินิจเพียงอย่างเดียวในการใช้ โดยถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินจริง ๆ ถึง

สามารถใช้ปืนได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีที่ทางสามารถกระท าโดยไม่ต้องใช้ปืนกค็วรเลือกทางน้ันก่อน

เสมอ ไม่ใช่เลือกปืนก่อนเสมอ ส าหรับเร่ืองการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังน้ัน ใน

ประเทศไทยก าหนดว่า ต้องไม่ท าให้ผู้ต้องขังได้รับอันตรายสาหัสหรือ ถึงแก่ความตาย ใน

ความเห็นของผู้ท าวิจัยแล้วเห็นว่าดีพอสมควรแต่ยังไม่อาจถือว่าเป็นการคุ้มครองในสิทธิและ

เสรีภาพของผู้ต้องขังเท่าที่ควร โดยควรน าหลักของประเทศเยอรมันและแคนาดามาประกอบด้วย 

คือ การใช้ก าลังต้องไม่กระทบต่อหลักมนุษยธรรม และ การใช้ก าลังต้องไม่มากไปกว่าเหตุที่

ผู้ต้องขังได้กระท า เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการใช้ปืนของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ต่อผู้ ต้องขัง, 

ส าหรับเหตุในการใช้ปืนน้ันประเทศไทยก าหนดตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 ของ

พระราชบัญญัติเท่าน้ันโดยใช้การพิจารณาจากดุลพินิจของเจ้าพนักงานเท่าน้ัน โดยความเหน็ของ

ผู้ท าวิจัยเหน็ว่าควรน าเอาหลักภัยคุกคามที่กระทบต่อเจ้าพนักงานราชทณัฑ์ ของประเทศเยอรมัน 
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และหลักความจ าเป็นในการใช้อาวุธหรือปืนของประเทศแคนาดาและออสเตรียมาประกอบการ

พิจารณาด้วย ดังในค าพิพากษาที่ 775/2502 ของประเทศไทย ได้ก าหนดว่าใช้วิธีการอันสมควร 

ในการป้องกนัการหลบหนีเท่าที่เหมาะแก่พฤติการณ์ เพราะถ้าพิจารณาจากเหตุอย่างเดียวอาจท า

ให้เกิดความผิดพลาดขึ้ นมาได้และเพ่ือเป็นการคุ้มครองในสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังและเพ่ิม

มาตรฐานในเร่ืองการใช้ปืนของเจ้าพนักงานต่อผู้ต้องให้มีการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน และ ในส่วนของ

อาวุธของผู้ต้องขังน้ันควรมีการก าหนดตามความหมายของประมวลกฎวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 1 (5) พร้อมทั้งอาวุธของเจ้าพนักงานที่สามารถใช้ได้ดังเช่น มาตรา 16  โดยใน

ต่างประเทศนั้นอาวุธของเจ้าพนักงานไม่ได้จ ากัด แค่ ปืน หรือ ตะบอง เท่าน้ัน แต่ยังรวมทั้งสุนัข, 

ยาสลบ, ปืนฉีดน า้ขนาดใหญ่, การใช้สารที่กระทบต่อร่างกาย แต่สิ่งเหล่าน้ีต้องอยู่ภายใต้หลัก

สัดส่วน, หลักความจ าเป็น, หลักทฤษฎีวีถีทางน้อยที่สุด และต้องไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้วย 

โดยถ้าสามารถใช้อาวุธเหล่าน้ีแล้วสามารถจับกุมผู้ต้องขังได้แล้วกไ็ม่มีความจ าเป็นต้องใช้อาวุธที่

ร้ายแรงอนัเป็นการกระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพของผู้ต้องขังแต่อย่างใด 
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บทบาทของอยัการในการสอบสวนคดีอาญา ศึกษา คดีเลือกตั้ง 

 
 สง่า ทาทอง1 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธานี  วรภัทร์2 

 
บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หลักการสืบสวนสอบสวน
และการรวมรวมพยานหลักฐานของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) เพ่ือศึกษา

และวิเคราะห์บทบาทของอยัการในคดีเลือกตั้ง ว่าควรจะพิจารณาส านวนเลือกตั้งและสั่งฟ้อง หรือ

ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน  3) เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานอัยการในคดีเลือกตั้งไทยกับบทบาทของอัยการในคดี

เลือกตั้งต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่าบทบาทหน้าที่ของอัยการที่ส าคัญตามที่กฎหมายก าหนดไว้มีหลาย

ประการ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจหน้าที่ตามที่ก  าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2553 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่กฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการมีฐานะเป็น

พนักงานสอบสวนหรือเข้าร่วมในการสอบสวน แต่บทบาทในกฎหมายเลือกตั้งน้ันกลับมีน้อย 

ส าหรับความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ัน ตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ท าการศึกษาได้ก าหนด

เป็นความผิดอาญาและบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา การด าเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้ง

ในต่างประเทศจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนความผิดตาม

กฎหมายเลือกต้ังของไทยน้ัน ไม่ได้ก าหนดให้เป็นความผิดอาญา แต่เป็นกฎหมายที่มีโทษทาง

อาญา และได้ก าหนดข้อห้ามและบทก าหนดโทษไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งฉบับเดียวกัน 

ท าให้การสืบสวนสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกับกับผู้กระท าผิดไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของพนักงาน

อยัการ โดยพนักงานงานอัยการจะเข้ามาด าเนินคดีไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสรจ็สิ้นแล้ว และได้

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกบัผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายเลือกต้ังแล้วเท่าน้ัน 

อัยการในฐานะผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้สัมผัสหรือทราบข้อเทจ็จริงตั้งแต่เร่ิมต้น ท าให้คดีส่วนใหญ่ที่ได้

ย่ืนฟ้องต่อศาลน้ัน ศาลสั่งยกฟ้องเน่ืองจากขาดพยานหลักฐาน 
 
 
                                                           

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน หัวใจส าคัญกค็ือการเลือกตั้ง ซ่ึงการเลือกตั้ง
เป็นกระบวนการตัดสินใจที่อิสระ ต้องไม่ได้รับการชักจูง จ้างวาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล
ใดๆ การเลือกตั้งจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลของการเลือกตั้งจะแสดงออกถึงความต้ องการที่
แท้จริงของประชาชน โดยการจะควบคุมการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมน้ัน 
นอกจากจะบัญญัติกฎหมายให้มีความครอบคลุมและชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการปัญหาการ

ตีความแล้ว ตัวผู้บังคับใช้กฎหมายเองกม็ีส่วนส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะหากผู้บังคับใช้

กฎหมายไม่สามารถด าเนินการตามมาตรการที่กฎหมายก าหนดไว้  การบังคับใช้กฎหมายกไ็ม่เกิด

ประสทิธิภาพ หรือไม่มีสภาพบังคับ ดังน้ัน การจะจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปได้โดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม จึงไม่ใช่เร่ืองที่ง่ายนักในสภาวการณ์ปัจจุบัน เน่ืองจากผู้สมัครต่างกไ็ด้ท าการศึกษากฎหมาย

มาเป็นอย่างดี เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือช่องว่างของกฎหมาย และอาศัยช่องว่างดังกล่าวกระท า

ความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ัง ซ่ึงท าให้การคัดกรองบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มี

ประวัติต่างพร่อย จึงเป็นเร่ืองที่ท  าได้ยาก 
 การจัดการเลือกตั้งในอดีตน้ันอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่เน่ืองจาก

เกิดปัญหาในการถูกครหาในเร่ืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกต้ังได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่

วางตัวไม่เป็นกลาง จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้ นมาเพ่ือดูแลและควบคุมการเลือกตั้ง แต่ใน

ปัจจุบัน คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรที่ควบคุมและดูแลการจัดการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็น

องค์กรที่เกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยในส่วนของการ

ควบคุมการเลือกตั้งน้ัน คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจสืบสวนสอบสวนและรวบรวม

พยานหลักฐานและวินิจฉัยช้ีขาดได้เองทั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง และหลังประกาศผลการ

เลือกต้ัง จึงเป็นเสมือนว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจทั้งบริหาร นิติบัญญัติ 

และตุลาการในองค์กรเดียว แม้ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะ

ถูกยกเลิกไป แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กบั็ญญัติในเร่ืองอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไว้ไม่แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่ก าหนดอ านาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในเร่ืองการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เฉพาะก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเท่าน้ัน ส่วนการด าเนินการหลังประกาศผลการเลือกตั้งเป็น

อ านาจของศาล ซ่ึงการเลือกต้ังในระดับชาติ จะย่ืนฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ัง ส่วนการ

เลือกต้ังในระดับท้องถิ่นจะย่ืนฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค  

ส าหรับในส่วนการด าเนินคดีเลือกตั้งน้ัน เน่ืองจากคดีเลือกตั้งมีลักษณะพิเศษแตกต่าง

จากคดีอาญาและมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ กล่าวคือคดีเลือกต้ังเป็นคดีที่ที่แสวงหา

พยานหลักฐานในการกระท าความผิดค่อนข้างยาก แตกต่างจากคดีอาญาที่มีวัตถุพยาน พยาน

บุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน  ตัวผู้เสียหายที่มีร่องรอยการกระท าผิดตามเน้ือตัวร่างกาย  และยัง

สามารถตรวจสอบการกระท าผิดในสถานที่เกิดเหตุได้ ส่วนคดีเลือกตั้งน้ันไม่สามารถตรวจพบ
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ร่องรอยการกระท าผิดในสถานที่เกดิเหตุได้ เช่น ในความผิดเกี่ยวกับการซ้ือเสียงประจักษ์พยานก็

คือผู้ให้กับผู้รับเท่าน้ัน จึงเป็นการยากที่จะมีบุคคลอื่นที่พบเหน็การกระท าความผิดมาเกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ีรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าผิดกไ็ม่ยินยอมที่จะให้การเป็นพยาน เน่ืองจาก

มองว่าไม่ใช่เร่ืองของตนเอง รวมทั้งไม่อยากเป็นปฏิปักษ์กับผู้สมัครรับเลือกตั้ ง หรือกลับ

ค าให้การในช้ันศาล และเม่ือคดีข้ึนสู่ศาลจึงไม่มีพยานหลักฐานที่จะน ามาพิจารณาซ่ึงเป็นเหตุ

ส าคัญประการหน่ึงที่ท  าให้คดีเลือกต้ังที่ข้ึนสู่ศาลแล้วศาลยกฟ้อง และเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าให้

ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลือกตั้ง 

 นอกจากน้ีหากพิจารณากระบวนการข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนในความผิดเกี่ยวกับ

การเลือกต้ังน้ัน ผู้ที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนต้ังแต่เร่ิมต้นคดีจนกระทั่งส านวนแล้วเสร็จคือ

พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระบวนการยุ่งยาก

ซับซ้อนหลายข้ันตอนรวมถึงใช้ระยะเวลาที่มาก โดยจะมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสืบสวน

สอบสวนข้ึนมาท าหน้าที่ด าเนินการสบืสวนสอบสวนและพิจารณาส านวนในรูปแบบองค์คณะ ก่อน

น าส านวนการสืบสวนสอบสวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  โดยบทบาทของอัยการต่อ

คดีเลือกตั้งน้ัน อัยการจะเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเลือกต้ังเม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีมติให้

ด าเนินคดีกบัผู้สมัครรับเลือกตั้ง และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีกับผู้

ที่กระท าความผิดแล้ว โดยใช้ส านวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวนของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก อัยการในฐานะผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้สัมผัสหรือทราบ

ข้อเทจ็จริงตั้งแต่เร่ิมต้น และถึงแม้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 104 กรณีที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งเห็นสมควรหรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จโดยเร็วและ

เป็นไปโดยเที่ยงธรรม อาจแต่งต้ังข้าราชการอัยการ ข้าราชการอื่น หรือบุคคลซ่ึงเคยเป็นขา

ราชการดังกล่าว หรือผู้ซ่ึงเคยเป็นข้าราชการตุลาการตามจ านวนที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการ

คณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ

ด าเนินการตรวจสอบส านวนการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งรับฟังค าช้ีแจงหรือพยานหลักฐานแทน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ แต่ในทางปฏิบัติบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวแทบจะไม่มีการ

น ามาใช้บังคับเลย ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 

2547 จะเหน็ได้ว่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้อยัการเข้าร่วมท าการสอบสวนคดีพิเศษ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลักในการด าเนินคดีอาญา ที่ถือว่าการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวที่

แบ่งแยกไม่ได้ ผู้รับผิดชอบจึงต้องอยู่ที่องค์กรเดียวและองค์กรน้ันจะเป็นองค์กรอื่นไม่ได้นอกจาก

พนักงานอัยการ ทั้งน้ี เพราะในที่สุดพนักงานอัยการต้องเป็นผู้น าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาล 

พนักงานอัยการจึงชอบที่จะเข้าด าเนินคดีได้ต้ังแต่ต้น  แต่กมิ็ได้หมายความว่า พนักงานอัยการ

ต้องท าการสอบสวนคดีเองทุกเร่ืองแต่หมายความว่าพนักงานอัยการต้องมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้า

ด าเนินคดีเองได้ด้วยหรือเข้าควบคุมคดีได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
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พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจยังท าการสอบสวนคดีอาญาได้โดยอิสระ และพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษที่กล่าวมากยั็งท าการสอบสวนได้โดยอสิระในระดับหน่ึงเช่นกนั ซ่ึงการที่กฎหมายว่าด้วยการ

สอบสวนคดีพิเศษบัญญัติให้พนักงานอัยการต้องเข้าร่วมหรืออาจเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน แสดงว่าการสอบสวนคดีอาญาพิเศษเป็นการ

สอบสวนที่เป็นไปในทิศทางของการเป็นอ านาจเดียวของการสอบสวนฟ้องร้อง ซ่ึงบทบาทของ

พนักงานอัยการที่เข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงไม่ใช่บทบาทเข้าไปน่ังฟัง

หรือรับรู้การด าเนินการของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเฉยๆ พนักงานอัยการต้องร่วมมือในการ

ตรวจสอบความจริงในคดี และโดยที่พนักงานอัยการมีความเป็นอิสระในการด าเนินคดี พนักงาน

อัยการจึงต้องแสดงบทบาทให้เป็นหลักประกันความเป็นอิสระของการท างานของพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนคดีอาญาพิเศษด้วย กล่าวคือ พนักงานอัยการต้องเป็นกันชน

ไม่ให้อิทธิพลภายนอกโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลของฝ่ายการเมือง เ ข้าไปแทรกแซงการ

ด าเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส าหรับความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ัน 

ย่อมถือว่าเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเช่นเดียวกับการกระท าความผิดในคดี

พิเศษ จึงควรที่จะมีอยัการเข้าร่วมสอบสวนด้วยเช่นเดียวกนั 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หลักการสืบสวนสอบสวนและการรวมรวมพยานหลักฐาน

ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.2  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัยการในคดีเลือกตั้ง ว่าควรจะพิจารณา

ส านวนเลือกตั้งและสั่งฟ้อง หรือควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม

พยานหลักฐาน 
2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัยการในคดีเลือกตั้ง กับคดีพิเศษตาม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
2.4 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานอัยการในคดีเลือกตั้ง

ไทยกบับทบาทของอยัการในคดีเลือกตั้งต่างประเทศ 
 

 3. สมมุติฐานของการศึกษา 
การด าเนินการสืบสวนสวนสวนคดีเลือกต้ัง เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับช้อนแตกต่าง

จากคดีอาญาทั่วไปเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงผู้ที่ท  าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้อง

เป็นผู้ที่มีความช านาญ รวมถึงการจัดท าส านวนในการส่งคดีฟ้องต่อศาล จะต้องกระท าโดยรอบ

คอบ ดังน้ัน หากส านวนขาดพยานหลักฐานที่จ าเป็นในคดีในการด าเนินการในช้ันศาล ศาลจึงต้อง

ยกฟ้อง การรวบรวมพยานหลักฐานจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวน

ตั้งแต่เร่ิมต้นคดี เพ่ือให้การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น 
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รวมถึงหากก าหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ท  าการสืบสวนสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา การด าเนินการกับผู้กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งจะสามารถ

ใช้มาตรการบังคับทางอาญาได้ และการพิจารณาคดีเลือกตั้งหากเป็นการรวมพิจารณาคดีโดยศาล

เดียวกันโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องที่ศาลอุทธรณ์และศาลอาญาเป็นคนละส านวน ผลการรับฟัง

พยานหลักฐานอาจจะไม่แตกต่างกนัและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั  
 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
4.1 ให้สามารถบัญญัติกฎหมายให้เกดิความชัดเจน เพ่ือมิให้ศาลวินิจฉัยแตกต่างกนั 
4.2 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบจากการวินิจฉัยของศาลในการด าเนินการสืบสวน

สอบสวนในคดีต่อไปในกรณีที่วินิจฉัยแตกต่างกนั 
4.3 เ พ่ือให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวม

พยานหลักฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
4.4 เพ่ือให้สามารถแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้การวินิจฉัยและการรับฟังพยานหลักฐาน

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 

5 ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาว่าหากให้พนักงานอัยการเข้ามาร่วมท าการสืบสวนสอบสวนกับ

พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เร่ิมคดีจะท าให้ส านวนการสืบสวน

สอบสวนมีหลักฐานชัดเจนที่ลงโทษผู้กระท าผิดได้หรือไม่ รวมถึงปริมาณคดีการยกฟ้องคดีของ

ศาลในคดีเลือกตั้งจะลดลงหรือไม่อย่างไรรวมถึงการพิจารณาคดีเลือกตั้งหากพิจารณาคดีโดยศาล

เดียวกนัและยึดส านวนการสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก ผลการรับ

ฟังพยานหลักฐานจะเปล่ียนไปหรือไม่อย่างไร และควรจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งทุกฉบับเพ่ือให้การบังคับใช้มีประสทิธภิาพมากขึ้น  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน

ในข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร  

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีการศึกษาโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) ซ่ึง

ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยสัมมนา วิทยานิพนธ์ ค า

พิพากษาฎีกา ศาลพิพากษาศาลฎีกา ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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7. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนวิธีปฏิบัติต่างๆ จะเห็นว่าในการ

เลือกต้ังทุกคร้ังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังในระดับใดก็ตามกยั็งเกิดปัญหาการฝ่าฝืน

กฎหมายเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง การซ้ือสิทธิขายเสียง หรือผู้สมัครใช้กลยุทธ์ใดๆ เพ่ือจูง

ใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตน และนับวันการแข่งขันกจ็ะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้ น 

นอกจากน้ีรูปแบบการกระท าความผิดก็เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยของการก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ซ่ึงแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นผู้ดูแลและควบคุมการเลือกตั้งในปัจจุบัน 

จะได้มีการบัญญัติโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการเลือกต้ังเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิด

ให้มีความรุนแรงมากขึ้ น โดยมีทั้งโทษทางอาญา โทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพ่ือมิให้ผู้สมัคร

เหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอกี และโทษทางแพ่ง คือ คือการเลือกค่าเสียหายในการจัดให้มี

การเลือกตั้งใหม่ แต่ผู้สมัครกห็าได้เกรงกลัวไม่ อะไรคือจุดอ่อนของปัญหาเหล่าน้ี หรือจะเป็น

เพราะกฎหมายมีข้อบกพร่อง หรือผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดความรู้ความเช่ียวชาญ รวมทั้ง

อุปสรรคต่างๆ ที่ท  าให้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถขจัดปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ังได้ โดยมี

สภาพปัญหา ดังน้ี  

 7.1 ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ

ฟ้องคดีต่อศาลโดยหากพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน

สอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 แล้วจะเหน็ว่าขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนสอบสวน

จนกระทั่งส่งคดีฟ้องต่อศาลจะเห็นว่าการท าส านวนเลือกตั้งมีกระบวนการยุ่งยากซับซ้อนหลาย

ขั้นตอนรวมถึงใช้ระยะเวลาที่มากเกินไปกล่าวคือ เม่ือมีค าร้องว่ามีการกระท าความผิดกฎหมาย

เลือกตั้งหากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเหน็ว่าคดีมีมูลกจ็ะสั่งรับค าร้อง และจะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสบืสวนสอบสวนข้ึนมาท าหน้าที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาส านวน

ในรูปแบบองค์คณะ โดยระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนน้ันใช้ระยะเวลา 30 วัน และหาก

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาได้ 2 คร้ังๆละไม่เกิน 15 วัน รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 50 วัน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดตามกฎหมาย

เลือกตั้ง เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจ าเป็นจะต้องด าเนินการประกาศผลการเลือกตั้งไป

ก่อนตามระยะเวลาที่กฎหมาย ดังน้ัน ปัญหาที่เกิดข้ึนคือเม่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดเข้าสู่ต าแหน่งในทางนิติบัญญัติและทางบริหารทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

แล้ว ท าให้การด าเนินคดีในช้ันศาลเป็นไปด้วยความยากล าบากโดยเฉพาะการน าพยานไปเบิก

ความต่อศาลเพ่ือยืนยันการกระท าความผิดของบุคคลดังกล่าวเน่ืองจากพยานเกรงกลัวอิทธิพล มี

ผลให้การหาพยานยากล าบากย่ิงขึ้นพยานไม่กล้ามาเบิกความ หรือมิฉะน้ันกก็ลับค าให้การในช้ัน

ศาล ท าให้การด าเนินการกับผู้กระท าความผิดในช้ันศาลเป็นไปด้วยความยากล าบาก  นอกจากน้ี

ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังทุกฉบับไม่ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท างานสืบสวนสอบสวน
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เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท าให้ไม่สามารถจับกุม

ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังได้กรณีพบการกระท าความผิดซ่ึงหน้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

ต ารวจเข้าท าการจับกุม ซ่ึงกว่าเจ้าหน้าที่จะมากล่็าช้าไม่ทนัการแล้ว นอกจากน้ีการที่ไม่ใช่พนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท าให้ไม่สามารถออกหมายเรียกผู้กระท า

การฝ่าฝืนกฎหมายหรือพยานมาให้ถ้อยค าได้ และไม่มีมาตรการบังคับกรณีบุคคลเหล่าน้ีไม่มาให้

ถ้อยค า ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาที่มีมาตรการบังคับกับผู้กระท าผิด การแก้ไขปัญหาใน

กรณีน้ีจึงควรมีการแก้ไขระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนให้น้อยลง โดยให้ด าเนินการให้

แล้วเสรจ็ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เพราะหากประกาศผลการเลือกตั้งและผู้กระท าความผิดเข้า

สู่ต าแหน่งทางการเมืองแล้ว การด าเนินคดีจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากน้ีควรมีการ

แก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังให้เจ้าหน้าที่ผู้ท  าการสืบสวนสอบสวนเป็นสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา เพ่ือให้สามารถใช้มาตรการบังคับทางอาญาได้ด้วย 

 7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดโดยเฉพาะปัญหา

เกี่ยวกับผู้มีอ านาจฟ้องร้องคดี ความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาซ่ึง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 

21ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และในการด าเนินคดีในศาลอาจมอบหมายให้อัยการด าเนินการแทนได้ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้พนักงานอัยการต้องด าเนินการเพ่ือ

ประโยชน์แห่งการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากคณะกรรมการการเลือกต้ังร้อง

ขอ ซ่ึงในทางปฏิบัติน้ันพนักงานอัยการจะย่ืนฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งภายหลังที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้มีมติให้ด าเนินคดีกับผู้สมัครและได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว โดยในการ

ด าเนินคดีจะใช้ส านวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเป็นหลัก พนักงานอยัการจึงไม่ใช่ผู้สมัผัสคดีและทราบข้อเทจ็จริงตั้งแต่ต้น รวมทั้งคดี

เลือกต้ังน้ันจะลงโทษผู้กระท าผิดได้ต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอท าให้คดีส่วนใหญ่ที่ย่ืนฟ้อง

ต่อศาลศาลสั่งยกฟ้อง ซ่ึงกรณีน้ีแตกต่างจากพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่

ก  าหนดให้พนักงานอยัการเข้าร่วมท าการสอบสวนกบัเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย ซ่ึง

ความผิดในคดีเลือกตั้งกก็่อให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อรัฐด้วย จึงเหน็ควรมีความจ าเป็นที่จะให้พนักงานอัยการเข้าร่วมท าการ

สอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกบัการเลือกต้ังด้วย  

 7.3 ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังเป็นคดีที่หา

พยานหลักฐานเพ่ือมาด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ยาก แตกต่างจากคดีอาญา เน่ืองจากการ

ทุจริตในการเลือกตั้งจะด าเนินการกันอย่างเป็นระบบบางวิธีจะไม่สามารถท าได้ ถ้าไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ดังน้ัน จึงไม่มี

พยานหลักฐานใด ๆเลยในการซ้ือขายเสยีงน้ันกฎหมายระบุว่าทั้งผู้ให้และผู้รับต่างกม็ีความผิดแต่
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หากผู้รับแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในระยะเวลาที่ก  าหนดจึงจะไม่เป็นความผิด ดังน้ัน 

ในการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ งจึงมีเพียงผู้ให้และผู้รับเท่าน้ันที่รู้เห็นกันไม่มีหลักฐาน

อะไร จะมีกแ็ต่ผู้รับเทา่น้ันที่จะเป็นพยานได้ว่าได้รับจริงการที่จะต้องมาแจ้งต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจึงเป็นเร่ืองยาก และหากมีการด าเนินคดีกต้็องไปเป็นพยานในศาลอีกส่งผลให้เกิดความ

ไม่ปลอดภัยภัยในชีวิต ดังน้ัน การแสวงหาความร่วมมือในความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังจึงควรมี

การก าหนดรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือสนิบนน าจับ 

 7.4.ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลเน่ืองจากศาลใช้ดุลพินิจโดยอิสระในการพิจารณา

คดีท าให้การวินิจฉัยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การแก้ไขปัญหาน้ีจึงควรก าหนดให้การ

พิจารณาคดีเป็นการพิจารณาโดยระบบศาลช้ันเดียว เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั และท าให้ระยะเวลาการด าเนินคดีน้อยลง 

 ส าหรับความผิดเกี่ยวกบัการเลือกต้ังในกฎหมายต่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษา

มาน้ัน พบว่าในประเทศเยอรมนีและอินโดนีเชียได้ก าหนดเป็นความผิดอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญาและผู้มีอ านาจด าเนินคดีคือพนักงานอัยการ ส่วนในประเทศเกาหลีน้ันก าหนดให้ความผิด

เกี่ยวกบักฎหมายเลือกต้ังอยู่ในกฎหมายเลือกต้ัง แต่ให้พนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินคดี และออก

หมายเรียกพยานหลักฐานต่างๆ ส่วนพนักงานสอบสวนท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการ

เท่าน้ัน โดยการน ามาปรับใช้น้ันผู้เขียนเหน็ว่าการก าหนดข้อห้ามและโทษก าหนดไว้ในกฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ันมีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทในคดี

เลือกตั้งมากขึ้ น โดยควรเข้ามาร่วมท าการสอบสอบ เช่นเดียวกับที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ทั้งน้ี อาจไม่จ าเป็นต้องเข้ามาด าเนินการเองทุกคดี อาจจะเข้า

มาด าเนินการเฉพาะคดีที่เหน็ว่ามีความส าคัญกไ็ด้ 
 
8. อภิปรายสรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังฉบับต่างๆ ได้ก าหนดไว้ไม่

ครอบคลุมและยังมีข้อบกพร่องในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 โดยผู้ศึกษาได้พบประเดน็ที่

น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายสรุปผลการศึกษา โดยในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังไม่มี

บทบัญญัติในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
 8.1 ไม่มีบทบัญญัติในเร่ืองให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังเช่น

พระราชบัญญัติอื่นๆ ก าหนดไว้ ท าให้ในการด าเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง ไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางอาญาได้ 
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8.2 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนเช่นเดียวกับการ
สอบสวนคดีพิเศษ 

8.3 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเลือกต้ังของศาล โดยให้ยึดส านวนการ
สืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก 
ท าให้ศาลใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกดิปัญหาในทางปฏบัิติ และในการคดีฟ้องขอให้มี

การเลือกตั้งใหม่ ไม่มีบทบัญญัติให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีเลือกตั้งไปใน

คราวเดียว ท าให้ต้องแยกฟ้องเป็นหลายคด ี
8.4 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกต้ังและการกันบุคคลเป็น

พยาน ท าให้การพิจารณาคดีเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีพยานหลักฐานในการด าเนินคดี
กบัผู้กระท าผิด 

 8.5 ไม่มีบทบัญญัติให้ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับหรือผู้ช้ีช่อง เพ่ือ
จูงใจให้บุคคลที่พบเห็นการการกระท าความผิดให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการ

ด าเนินการกบัผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย  
8.6 โทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งส าหรับผู้กระท าความผิดในกฎหมายเลือกตั้งน้อย

เกนิไปท าให้ให้ผู้กระท าความผิดไม่เกดิความเกรงกลัว  
 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ในบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายเลือกต้ังไม่

ประพบความส าเรจ็เท่าที่ควร เป็นเป็นผลมาจากกฎหมายบัญญัติไว้ไม่คลอบคลุม หรือมีช่องว่าง 

ซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้สมัครอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ

ใช้กฎหมายกข็าดเคร่ืองมือที่จะเป็นมาตรการบังคับกับผู้กระท าผิด หรืออ านาจที่หน้าที่ที่กฎหมาย

ได้ก าหนดไว้ไม่ครอบคลุม ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี   

 9.1 แก้ไขโดยเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง บุคคลหรือคณะ
บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแต่งต้ังข้ึน โดยให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เพ่ือให้สามารถออกมาตรการบังคับได้เช่นเดียวกบัคดีอาญา 

9.2 เพ่ิมหลักการใหม่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีเลือกต้ังให้พนักงานอัยการเข้าร่วม
สอบสวนด้วย 

9.3 เพ่ิมหลักการใหม่เกี่ยวกบัการพิจารณาคดีเลือกต้ังของศาลเพ่ือให้พิจารณาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยให้ยึดส านวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวนของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ และในคดีฟ้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ศาล
วินิจฉัยช้ีขาดการฟ้องเรียกค่าเสยีหายในคดีเลือกตั้ง เพ่ือให้การพิจารณาแล้วเสรจ็ในคราวเดียวกัน

ไม่ต้องแยกฟ้องเป็นอกีคดี 
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9.4 เพ่ิมหลักการใหม่เกี่ยวกบัการคุ้มครองพยานในคดีเลือกต้ังและการกันบุคคลเป็น
พยาน เพ่ือให้การพิจารณาคดีเลือกต้ังมีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน และเพ่ิมความคุ้มครองพยานที่มา

ให้การเพ่ือให้เกดิความร่วมมือมากยิ่งขึ้น  
9.5 เพ่ิมหลักการใหม่ให้ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับหรือผู้ช้ีช่อง 

เพ่ือจูงใจให้บุคคลที่พบเหน็การการกระท าความผิดให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการ

ด าเนินการกบัผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายมากย่ิงข้ึน  
9.6 เพ่ิมโทษผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งให้มากขึ้ น เพ่ือเป็นการยับย้ัง 

หรือข่มขู่มิให้ผู้กระท าความผิดให้เกดิความเกรงกลัว รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด

เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งได้ 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัสิทธิในการครอบครองสงัหาริมทรพัยข์อง 

เด็กและเยาวชน: ศึกษากรณีครอบครองรถยนตแ์ละรถจกัยานยนต ์

  

สราวุธ บุษดางาม
*
 

รองศาสตราจารยพ์นิิจ ทิพยม์ณี
**
  

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ของเดก็

และเยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันการจราจรทางบกถือเป็น

หัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเพราะเป็นการเช่ือมโยงและการติดต่อ

ระหว่างผู้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันกน็ ามาซ่ึงปัญหาอุบัติเหตุ

จากการจราจร เป็นสาเหตุส าคัญของ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

โดยมีสถิติเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละกว่า 700 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนยังไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการท า 

นิติกรรมสัญญาเพ่ือครอบครองยานพาหนะเน่ืองจากมีสถานะเป็นผู้เยาว์การที่เดก็และเยาวชน

สามารถครอบครองยานพาหนะได้จึงเกิดจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้ยานพาหนะน้ัน 

โดยเสน่หาแก่เดก็และเยาวชนและเกิดการละเมิดจากเดก็และเยาวชนอันเน่ืองจากอุบัติเหตุจาก

ยานพาหนะ โดยลักษณะการละเมิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะคือ 1) การละเมิด

กฎหมายจราจร และ 2) การละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ เมื่อเกิด

การกระท าละเมิดจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการกระท าของเด็กและเยาวชนความต้องการของ

ผู้เสียหาย หรือญาติผู้เสียคือการได้รับการเยียวยาหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และค่าสนิไหมทดแทนจากการพิสูจน์ในช้ันศาล เมื่อเดก็

และเยาวชนไม่สามารถท าประกันภัยยานพาหนะได้ ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ของบิดา มารดาและ

ผู้ปกครองในการด าเนินการให้ โดยบิดา มารดาและผู้ปกครองต้องรับผิดจากการละเมิดของเดก็

และเยาวชนเป็นความรับผิดในการท าละเมิดของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ซ่ึงเดก็และ

เยาวชนไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้สืบเน่ืองจากเดก็และเยาวชนยังไม่ได้

ประกอบอาชีพมีรายได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาน้ี คือ ควรเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที

โดยบริษัทประกันภัยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด อีกทั้งภาครัฐควรสนับสนุนให้บิดา มารดา 

และผู้ปกครองท าประกันภาคสมัครใจให้กับยานพาหนะ ควรแก้ไขระบบการเก็บเอกสาร 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ของบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือความรวดเร็วในการ

เบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นและบิดา มารดาและผู้ปกครอง ต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 นอกจากน้ีควรมีกองทุนขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหา

ความรับผิดทางแพ่งให้กับเดก็และเยาวชนเพ่ือเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

จากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน อีกทั้งควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 

วรรคแรก เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับแล้ว จ าเลยต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่คดีถึงที่สดุหรือไม่ ตลอดจนให้เดก็และเยาวชนสามารถมีการผ่อนช าระค่าปรับได้  

 

1. บทน า 
การจราจรทางบกถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพราะเป็นการเช่ือมโยงและการติดต่อระหว่างผู้คนในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน  

แต่ขณะเดียวกันกน็ ามาซ่ึงปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเช่นกันอุบัติเหตุบนทางหลวงเป็นสาเหตุ

ส าคัญของความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจรทางบก  

โดยมีสถิติเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปีละกว่า 700 ราย แม้เดก็และ

เยาวชนจะเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่สามารถกระท านิติกรรมซ้ือขายทรัพย์สินใด ๆ ได้ แต่เดก็และเยาชน 

กส็ามารถครอบครองทรัพย์สนิได้โดยมีบิดามารดาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนและมอบให้เดก็และ

เยาชนครอบครองทรัพย์น้ัน เมื่อผู้เยาว์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เดก็ผู้เยาว์กยั็งต้อง 

รับผิดในผลที่ตนท าละเมิด บิดา มารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่าน้ีย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขา

ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ซ่ึงท าอยู่น้ัน” และมี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ซ่ึงก าหนดความรับผิดของผู้ปกครองและ 

มาตรา 26 ก าหนดว่า ผู้ใดกต็ามซ่ึงหมายความรวมถึงบิดา มารดากระท าการฝ่าฝืนย่อมมีความรับ

ผิด โดยเฉพาะมาตรา 26(3) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ขู่เขญ็ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เดก็

ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เดก็มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าความผิด ผู้ฝ่าฝืน

ต้องรับผิดชอบทางอาญาจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

อกีทั้งปัจจุบันมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ก าหนดความ

รับผิดของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองไว้ กล่าวคือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะ

เล้ียงดู อบรม สั่งสอนและยับย้ังพฤติกรรมที่ไม่ดีของเดก็และเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแล

ของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง

เด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการ

รวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่ มีอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับเร่ืองดังกล่าว ด าเนินการติดตาม สอดส่องให้มีการด าเนินการ 

อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเดก็และเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ 
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ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี และให้เป็นอ านาจของเจ้า

พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานต ารวจ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามา

รับทราบการกระท าของเดก็และเยาวชนดังกล่าว เพ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บนหรือ 

วางข้อก าหนดเพ่ือป้องกันมิให้เดก็และเยาวชนกระท าความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็น

จ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเดก็

และเยาวชนได้กระท าความผิดดังกล่าวซ า้อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบเงินประกันเป็นของ

กองทุนคุ้มครองเดก็ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเดก็ 

ผลกระทบจากการครอบครองและใช้ประโยชน์จากจักรยานยนต์ย่อมท าให้เกิดผล

เสียหายต่อตัวเดก็และเยาวชนเอง และกับผู้อื่นที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ เช่น ได้รับบาดเจบ็ เสียชีวิต 

พิการ อีกทั้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครองยังต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และทรัพย์สิน

เสียหายสุดท้ายแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ครอบครองและใช้ปัญหาของการศึกษาน้ีผู้เขียนจึงให้ความส าคัญในประเดน็ที่ว่าเดก็และเยาวชน 

มีสิทธิในการได้มาและครอบครองรถยนต์หรือรถจักยานรถยนต์ได้อย่างไร  และเมื่อเดก็และ

เยาวชนครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ย่อมต้องใช้ประโยชน์จากยานพานะน้ัน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุจากยานพาหานะโดยที่เดก็และเยาวชนน้ันเป็นผู้ก่อเหตุ ซ่ึงเดก็และเยาวชนรวมถึงบิดา 

มารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา เช่น การชดใช้ค่าปรับ ค่าสินไหม

ทดแทนแก่คู่กรณีจะต้องชดใช้มากน้อยเพียงใด หรือหากเดก็และเยาวชนน้ันไม่สามารถชดใช้

ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทนแก่คู่กรณีได้ เดก็และเยาวชนน้ันจะต้องชดใช้หรือต้องรับโทษทณัฑ์อื่น

ใดบ้าง ซ่ึงกฎหมายยังมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน  

 

2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิในการครอบครองสงัหาริมทรพัยข์องเด็กและ

เยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนตแ์ละรถจกัยานยนต ์ 

2.1  ปัญหาความสามารถของเดก็และเยาวชนในการท านิติกรรมสัญญาเพ่ือครอบครอง 

ยาพาหนะกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

เดก็และเยาวชนมีสถานะเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็น 

เพศหญิงหรือเพศชายกต็าม เมื่อบุคคลน้ันมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  

ซ่ึงถือว่าพ้นจากภาวการณ์เป็นผู้เยาว์ บุคคลน้ันจะพ้นจากการเป็นผู้หย่อนความสามารถในการท า 

นิติกรรม และกลายเป็นผู้มีความสามารถในการท านิติกรรมได้ แต่ขณะที่เดก็และเยาวชนยังไม่

บรรลุนิติภาวะ เดก็และเยาวชนไม่สามารถท านิติกรรมสัญญาซ้ือขายด้วยตนเอง การที่เดก็และ

เยาวชนสามารถครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยนต์ได้จึงเกิดจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 

ส่งมอบการครอบครองให้แก่เดก็และเยาวชน ซ่ึงบิดา มารดาหรือผู้ปกครองสามารถกระท าได้ซ่ึง
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เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ครอบครองและ 

ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะ    

2.2  ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกดิอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเดก็และเยาวชน  

ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกดิอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเดก็และเยาวชนมีการ

ละเมิด 2 ลักษณะคือ การละเมิดกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรเป็นกฎหมายเทคนิคที่บัญญัติ

ความผิดและโทษเอาไว้ชัดเจนไม่เกี่ยวกับหลักศีลธรรมใดๆ กฎหมายจราจรเป็นความผิดที่ถูกจัด

อยู่ในประเภทที่ธรรมชาติของการกระท าไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญาโดยแท้ (True Crime) แต่มี

ลักษณะเป็นกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมิฉะน้ันจะต้องรับผิดเรียกว่าลักษณะของความผิดน้ีว่า

ความผิดมีกฎระเบียบ (Regulatory Offence) ส่วนความผิดที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือความปลอดภัย 

ในการจราจรจะมีลักษณะของการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกฎหมาย 

จึงต้องบัญญัติให้เป็นความผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายกฎหมายจึงต้องบัญญัติ

ให้เป็นความผิดเพ่ือปกป้องอนัตรายที่อาจจะเกิดข้ึนต่อสังคมได้ซ่ึงเราเรียกลักษณะของความผิดน้ี

ว่าความผิดที่เป็นการก่ออันตราย เช่น ผู้ขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีหรือไม่หรือได้ขับรถมาแล้วนาน

เท่าใดผู้ขับข่ีมีสภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกายของผู้ขับเป็นอย่างไร กับการละเมิดต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของผู้อื่น ความหมายของ “ละเมิด” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึง 

“ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่ก  าหนดไว้” ส่วนในทางกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติเกี่ยวกับละเมิดไว้ว่า การกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายและทั้งการ

กระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึง 

อย่างใด ไม่ว่าความเสียหายที่ เกิดข้ึนน้ันอาจก าหนดจ านวนได้แน่นอนหรือไม่แน่นอนและ 

ความเสียหายน้ันจะเป็นตัวเงินหรือไม่กต็ามการตรวจสอบการละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้อื่นอันเน่ืองจากอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนข้อเทจ็จริงของอุบัติเหตุ

ว่าผู้ใดเป็นผู้เสยีหายและผู้ใดละเมิดกฎหมายจราจร หรือผู้ใดเป็นผู้ก่อให้เกดิอุบัติเหตุ 

2.3  การชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน 

การชดใช้สินไหมทดแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535 (การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซ่ึงการชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ค่าเสียหายเบ้ืองต้นซ่ึงบริษัทจะชดใช้ให้แก่

ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับค าร้องโดยไม่ต้องรอ

พิสูจน์ความผิดซ่ึงค่าเสียหายเบ้ืองต้นมีรายละเอียด คือ 1) ค่าเสียหายเบ้ืองต้นเป็นเงินจ านวน

หน่ึงที่จ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซ่ึงมีจ านวนน้อยกว่าค่าเสียหายทั้งหมด 

2) เรียกได้จากบริษัทประกันภัยเจ้าของรถ หรือกองทุนทดแทนแล้วแต่กรณี 3) ไม่ค านึงถึงว่า 

เป็นความผิดผู้ใด 4) เฉพาะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยเท่าน้ัน 5) มีหลักเกณฑ์การ

จ่ายตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงข้ันตอนที่ 2 คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซ่ึงเป็นค่าเสียหาย
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ทั้งหมดที่เกิดจากการกระท าละเมิดทุกกรณีไม่ว่าจากรถยนต์หรือเหตุอื่น แต่เง่ือนไขการชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนจ าเป็นต้องพิสูจน์ในช้ันศาลเสียก่อนว่าผู้ใดเป็นฝ่ายละเมิด และผู้ได้รับความ

เสียหายมิได้เป็นฝ่ายผิด แม้ว่ากฎหมายระบุให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นภายใน 7 วัน  

โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด แต่ในทางปฏิบัติกว่าที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับเงิน 

จากบริษัทประกัน ต้องใช้เวลาโดยเฉล่ียถึง 65 วันโรงพยาบาลและญาติของผู้ประสบภัยจากรถ

เกิดความสับสนในการจัดเตรียมเอกสารที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบ้ืองต้นหรือการเรียกค่าเสียหาย 

เตม็จ านวนความเสียหายซ่ึงต้องรอการพิสูจน์ว่ามิได้เป็นผู้กระท าผิด โดยผ่านการด าเนินกระบวน

พิจารณาของศาล ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นเวลานานมาก 

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เสยีหายโดยเฉพาะผู้เสียหายที่มีฐานะยากจน 

 2.4 ปัญหาเกี่ยวกบัการประกนัภัยของเดก็และเยาวชน 

ตามหลักการท านิติกรรมแล้วเด็กและเยาวชนไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการท า

สัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 

หรือบิดามารดาเป็นผู้ท าสัญญาประกันภัยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภาคบังคับและส่งเบ้ีย

ประกันภัยด้วยตนเอง แล้วส่งมอบการครอบครองรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ให้เดก็และเยาวชน

ครอบครองใช้ประโยชน์ อย่างไรกต็ามสัดส่วนของเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รัฐเรียกเกบ็

เอาจากผู้เอาประกันภัยไม่สอดคล้องกับการก าหนดจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ชดใช้ให้กับ

ผู้ประสบภัยรวมตลอดทั้งปัญหาความถูกต้องและความยุติธรรมในการก าหนดค่าสินไหมทดแทน

ให้กับผู้ประสบภัย และข้ันตอนวิธีการที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนในทางปฏิบัติที่เป็นจริง ซ่ึงหาก

ผู้ประสบภัยต้องใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าน้ี กต้็องเป็นผู้รับชอบเองไป

ก่อน โดยไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าจะได้รับชดค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยหรือไม่ การจ่าย

ค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับ กลายเป็นการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนที่ไม่ตรงต่อความเสยีหายที่เกดิข้ึนจริง แม้เจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือผู้มีส่วน

ได้เสียจะมีสิทธิท าประกันภัยภาคสมัครใจควบคู่ไปกับการประกันภัยภาคบังคับก็ตาม  

แต่การประกันภาคสมัครใจมีอัตราเบ้ียประกันที่สูงและเป็นสิทธิของเจ้าของรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ที่จะเลือกท าประกนัภาคสมัครใจหรือไม่กไ็ด้ 

2.5  ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชน   

ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนเป็นความรับผิด 

ในการท าละเมิดของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนต้องร่วมรับผิดชอบตามหลักกฎหมายดังน้ี  

1)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น มาตรา 429 ยกเว้น 

สามารถพิสจูน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว ซ่ึงเป็นข้อสันนิษฐานความ

รับผิดผู้เสียหายไม่มีหน้าที่พิสูจน์ความบกพร่องในหน้าที่ส าหรับการดูแลผู้เยาว์และบิดา มารดา  
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ที่จะต้องรับผิดร่วมกับผู้เยาว์ตามมาตรา 429 ต้องเป็นบิดา มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ 

บุตรผู้เยาว์ 

2)  ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 ผู้ปกครองต้องมีหน้าที่

รับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนในความดูแลของตนเองตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก  

พ.ศ. 2546 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเดก็ 

ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง

ท้องถิ่น แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานข้ันต ่าตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครอง 

สวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย 

แก่ร่างกายหรือจิตใจ 

3)  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ในกรณีที่

พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุม ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณีและให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานจราจรหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระท า

ของเด็กและเยาวชนดังกล่าว เพ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บนหรือวางข้อก าหนด 

เพ่ือป้องกันมิให้เดก็และเยาวชน กระท าความผิดอีกหรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตาม

สมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเดก็และเยาวชนได้

กระท าความผิดดังกล่าวซ า้อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 

หรือปรับไม่เกนิสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบเงินประกนัเป็นของกองทุนคุ้มครองเดก็

ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเดก็  

กรณีที่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและ

เยาวชนวางเงินประกนัภัย หากบิดามารดาของเดก็และเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สิน

พอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร อีกทั้งหากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ไม่ได้ประมาทเลินเล่อและมิได้เจตนา บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดตามประกาศฉบับน้ี

หรือไม่ ซ่ึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์

และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าวน้ีไว้ 

2.6  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้ของเดก็และ

เยาวชน 

ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ คือ เงินที่ต้องชดใช้เพ่ือทดแทนความ

เสียหาย ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเน่ืองมาจากการละเมิด การท าให้ทรัพย์สินกลับสู่

สภาพเดิมและค่าปรับ คือ เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระท าความผิดหรือไม่กระท า

ตามสัญญาที่ตกลงไว้ปัญหาการไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้ของเดก็และ

เยาวชนสืบเน่ืองจากเด็กและเยาวชนยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้  การได้ครอบครอง

519



7 

ยานพาหนะน้ันมักเป็นการได้มาโดยเสน่หาโดยบิดา มารดาหรือผู้ปกครองส่งมอบการครอบครอง

ให้หากเกดิอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานพาหนะจ าเลยที่เป็นเดก็และเยาวชนหรือผู้ปกครองบางส่วนที่มี

ฐานะยากจนไม่สามารถชดใช้ค่าปรับและค่าสนิไหมทดแทนได้ 

นอกจากน้ียังมีปัญหาว่าเมื่อศาลพิพากษาให้เดก็หรือเยาวชนช าระค่าปรับ เดก็หรือ

เยาวชนต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลช้ันต้นพิพากษาหรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สดุ 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับปัญหาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับสิทธิในการ

ครอบครองสงัหาริมทรัพย์กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเดก็และเยาวชนมีดังน้ี 

1) ในกรณีที่บิดา มารดาและผู้ปกครองประมาทเลินเล่อในการอบรมเล้ียงดูเดก็และ

เยาวชน บิดา มารดาและผู้ปกครองสมควรอย่างย่ิงที่ต้องร่วมรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นเย่ียงอย่างให้กับบิดา มารดาและผู้ปกครอง

ทั่วไปได้ปฏบัิติตาม  

แต่อย่างไรกต็ามกฎหมายดังกล่าวน้ีไม่ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองเดก็ไว้อย่างชัดเจน 

บัญญัติเพียงหน้าที่และความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้ปกครองไว้ อกีทั้งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 ยังมีปัญหาที่ต้องตีความ กล่าวคือ กรณีที่เจ้าพนักงานใช้

ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนวางเงินประกัน หากบิดามารดา

ของเดก็และเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมาย

จะเป็นอย่างไร อีกทั้งหากบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ได้ประมาทเลินเล่อและมิได้เจตนา  

บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องรับผิดตามประกาศฉบับน้ีหรือไม่ ซ่ึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 22/2558 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าว 

น้ีไว้ จึงยังมีข้อบกพร่องและไม่อาจบังคับใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพแท้จริง และยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาในปัจจุบันได้  

ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้ชัดเจนถึงผลของการไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของเจ้าพนักงานกรณีที่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจก าหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็

และเยาวชนวางเงินประกัน หากบิดามารดาของเด็กและเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มี

ทรัพย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร และแก้ไขให้ชัดเจนว่าจะเป็น

ความผิดตามประกาศฉบับน้ีได้เฉพาะการกระท าโดยเจตนาหรือประมาทเท่าน้ัน เพ่ือจะได้ไม่ต้อง

มีปัญหาในการตีความและบังคับใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

2) ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนขึ้ นเพ่ือจัดการกับปัญหาความรับผิดทาง

แพ่งให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งน้ีเน่ืองจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกมักเกิดจากการกระท าที่

ประมาทโดยที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเจตนาให้เกิดข้ึน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว หากเดก็และเยาชนน้ัน
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เป็นผู้ก่อเหตุหากมีกรณีที่ต้องชดใช้ค่าสนิไหมแทนและค่าปรับเป็นเงินจ านวนมาก ๆ จะพบว่าเดก็

และเยาชน รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนที่มีฐานะยากจนจะไม่สามารถ

ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้เสยีหายได้ คู่กรณีหรือผู้เสยีหายมักจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน ดังน้ัน ควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเดก็และเยาวชนรวมถึงผู้เสียหาย โดยกองทุนน้ี 

จะช่วยเหลือด้านชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าละเมิด

จากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้เสยีหาย 

โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเ ย่ียวยาความเสียหายในทางทรัพย์สินแก่ ผู้ เสียหาย  

โดยผู้เสียหายต้องมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด โดยกองทุนน้ีจะมีรายรับหลายทาง

ด้วยกัน เช่น 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2) เงินค่าปรับ 

และทรัพย์สนิที่ริบมาจากการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชน 3) เงินที่ได้จากการรับช่วงสิทธิ

เพ่ือไล่เบ้ียแก่ผู้กระท าหรือผู้ที่ก่อให้เกดิความเสยีหาย 4) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 

โดยเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้กองทุนน้ันให้น าไปหักภาษีได้โดยการตราพระราชกิจกฤษฏีกา 

ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิแก่กองทุน 

อีกทั้งเงินกองทุนเย่ียวยาความเสียหายในทางทรัพย์สินน้ี ควรที่จะมีการจ ากัดอัตรา 

ขั้นสูงสุดไว้ด้วยว่าผู้เสียหายมีสิทธิได้รับอัตราขั้นสูงสุดเป็นจ านวนเท่าใด  และให้เป็นสิทธิ 

ของผู้เสียหายที่จะเลือกรับเงินเยียวยาจากกองทุนน้ีหรือจากบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นภาค

บังคับหรือภาคสมัครใจ แต่รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิความเสยีหายที่แท้จริง 

โดยเงินกองทุนน้ีมีลักษณะคล้ายกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพียงแต่ความเสียหายที่ผู้เสียหายจะ

ได้รับการเย่ียวยาตามพระราชบัญญัติน้ีจะมีเพียงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ  

ไม่รวมถึงความเสียหายในทางทรัพย์สิน แต่การต้ังกองทุนตามที่ผู้เขียนเสนอน้ีเป็นกรณีของการ

เย่ียวยาความเสยีหายในทางทรัพย์สนิที่เกดิจากการกระท าละเมิดของเดก็และเยาวชน 

3) ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 วรรคแรก  

เมื่อศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระค่าปรับแล้ว จ าเลยต้องช าระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาล

มีค าพิพากษาหรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาคดีถึงที่สดุ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการตีความ  

นอกจากน้ีควรให้เด็กหรือเยาวชนซ่ึงไม่สามารถช าระค่าปรับ สามารถผ่อนช าระ

ค่าปรับได้ และควรใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษปรับ เช่น การกักขังภายในบ้านในช่วงเวลา 

ที่ก  าหนดซ่ึงอาจเป็นตลอด 24 ช่ัวโมงหรือเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ทั้งน้ีให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่อง

ดูแล เช่น ก าหนดว่าเจ้าหน้าที่จะไปพบเดือนละอย่างน้อย 28 คร้ัง ถ้าไปแล้วไม่พบเด็ก 

และเยาวชน เจ้าหน้าที่จะรายงานศาล ซ่ึงการกักขังภายในบ้านน้ียังช่วยระบายความแออัด 

ในเรือนจ าได้ ซ่ึงการกักขังในบ้านน้ี มีใช้อยู่ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น กฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา  
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อย่างไรกต็ามประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณและด้านบุคลากร 

จึงอาจก าหนดให้เจ้าหน้าในท้องที่น้ันๆ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่น้ันๆ ที่มี

ความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าไปสอดส่องดูแลหรือไปพบเดก็และเยาวชนที่ต้องโทษปรับ โดยไม่

ต้องตั้งหน่วยงานรับผิดชอบขึ้ นใหม่ ทั้งน้ีอาจก าหนดว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบอาทิตย์ละกี่วัน  

โดยไม่ต้องระบุวันที่จะไปพบ หากไปแล้วไม่พบเดก็และเยาวชนที่ต้องโทษปรับกจ็ะรายงานไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรายงานไปยังศาลเพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนโทษต่อไป 

อกีทั้งการก าหนดค่าปรับควรค านึงถึงทรัพย์สิน รายได้และภาระของผู้กระท าความผิด

ที่จะต้องเล้ียงดูตนเองและครอบครัว สุขภาพ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน

ของผู้น้ันด้วย โดยกฎหมายในระบบลายอักษร เช่น กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ได้ใช้ระบบวันปรับโดยค านวณอัตราค่าปรับผันแปรตามเหตุปัจจัยสองประการคือลักษณะ 

ความรุนแรงของการกระท าและอตัรารายได้ของผู้กระท าผิด ส่วนกฎหมายในระบบจารีตประเพณี 

เช่น กฎหมายของสหรัฐอเมริกา การลงโทษปรับจะต้องค านึงถึงหลักความสามารถในการช าระ

ค่าปรับของจ าเลยและโทษปรับน้ันจะต้องไม่เป็นการปิดกั้ นจ าเลยจากการชดใช้ค่าเสียหาย 

แก่ผู้เสยีหายหรือเหย่ืออาชญากรรม โดยการก าหนดจ านวนเงินค่าปรับและวิธกีารช าระค่าปรับศาล

จะต้องค านึงถึงฐานะและความเป็นอยู่ของจ าเลยประกอบด้วย และรัฐจะต้องให้ประโยชน์ 

แก่จ าเลยผู้ที่มีความต้ังใจจริงที่จะช าระค่าปรับโดยการผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อและลงโทษ 

ผู้จงใจไม่ช าระค่าปรับอย่างเดด็ขาด 

4) เน่ืองการบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถส่งมอบการครอบครองรถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ให้เด็กและเยาวชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงเป็นไปตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีที่เกิดการละเมิดข้ึน มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายเบ้ืองต้น

และค่าสินไหมทดแทนที่เบิกจ่ายล่าช้า เกิดจากบริษัทประกันต้องการพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าผู้ใด

เป็นผู้ก่อเหตุ ปัญหาน้ีกระทบต่อผู้เสียหาย ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นผู้ก่อเหตุกต็าม ดังน้ันภาครัฐ 

จึงควรสนับสนุนให้บิดา มารดา และผู้ปกครองท าประกันภาคสมัครใจส าหรับรถยนต์และ 

รถจักยานยนต์ เพ่ือเฉล่ียหรือกระจายความเสียหาย ซ่ึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชีวิต

และทรัพย์สินต่างๆ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา อีกทั้งภาครัฐควรก าหนดอัตราเบ้ียประกันภาคสมัครใจ

ให้เหมาะสมและไม่สูงจนเกินไป เพ่ือจูงใจและเพ่ือให้การประกันภัยภาคสมัครใจส าหรับ

ยานพาหนะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะและคุ้มครองเดก็

และเยาวชนได้ 

นอกจากน้ีจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับบริษัท

รับประกนัของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีปัจจัยประกอบกันหลายประการ

ที่จะจูงใจให้มีการท าประกนัภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ 
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เช่น 1) อัตราเบ้ียประกันภัย 2) สาขาหรือตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยทั้งน้ีเพ่ือ

ความสะดวกของผู้เอาประกันภัย 3) การที่บริษัทประกันให้ผู้เอาประกันผ่อนช าระเบ้ียประกันภัย

เป็นงวดๆ ได้ 4) การโฆษณาและการประชาสมัพันธต์ามสื่อต่างๆ เป็นต้น 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการท าประกนัภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ 

ผู้เขียนจึงเสนอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท าสัญญาประกัน 

ภาคสมัครใจ ทั้งน้ีเพ่ือเฉล่ียหรือกระจายความเสียหายโดยให้บริษัทประภัยเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน 

5) ควรแก้ไขระบบการเกบ็เอกสารของบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันให้

เป็นรูปแบบเดียวกนั เน่ืองจากระบบการเกบ็เอกสารของบริษัทประกันภัยจะเกบ็ตามความสะดวก

ของตนเอง แต่เมื่อเกดิอุบัติเหตุขึ้นไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นได้เรว็ ส่งผลให้เดก็และ

เยาวชนได้รับผลกระทบหากต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเป็นผู้ก่อเหตุหรือได้รับค่ารักษาพยาบาล

ล่าช้าหากเป็นผู้ได้รับความเสยีหาย 
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ปัญหาการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหาย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 

 

สาธิดา คุลิเมคิน
*
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์
** 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงระบบการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย

ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาถึงปัญหาจากความไม่

ชัดเจนของตัวบทกฎหมาย ในเร่ืองการให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิของผู้เสียหายที่จะสามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาตามมาตรา 44/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา โดยศึกษาเปรียบเทยีบกบักฎหมายประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศส 

จากการศึกษาพบว่ายังคงมีปัญหาในการตีความกฎหมายอยู่หลายประการ เช่น 

-  เร่ืองความเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายความแต่

เฉพาะตัวผู้เสยีหายเทา่นั้นหรือหมายรวมถึงผู้มีอ านาจจัดการแทนด้วย  

-  เ ร่ื อง ผู้ เสียหายที่ มีสิทธิ เ รี ยกค่าสินไหมทดแทนประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา 

ความอาญา มาตรา 44/1 น้ัน ต้องเป็นผู้เสยีหายโดยนิตินัยด้วยหรือไม่  

-  เร่ืองผู้เสียหายย่ืนค าร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ตายลงในระหว่าง

พิจารณา ทายาทของผู้เสยีหายมีสทิธจิะด าเนินคดีต่อไปได้อกีหรือไม่ และน าบทบัญญัติใดมาบังคับใช้ 

 - เร่ืองค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 รวมถึงค่าสนิไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตราย

แก่ “อนามัย” ด้วยหรือไม่ 

จากปัญหาดังกล่าวจะเหน็ได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมาย จึงท า

ให้ต้องมีการตีความ และท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมา จึงเห็นสมควรพิจารณาถึง

ประสิทธิผลของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้หรือไม่ เพียงใด 

ตลอดจนมีความสมัพันธส์อดคล้องและหรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่  

 

1. บทน า 

ประเทศไทยได้มีการคุ้มครองสิทธิเรียกร้องที่มีมูลมาจากการกระท าความผิดทางแพ่งที่

เกี่ยวเน่ืองกับทางอาญา ซ่ึงแต่เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ก าหนดไว้ว่า เมื่อ

พนักงานอยัการย่ืนฟ้องคดีอาญากใ็ห้เรียกทรัพย์สนิหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเน่ืองจากการกระท าผิด

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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คืนแทนผู้เสยีหายด้วย โดยอ านาจของพนักงานอัยการจ ากัดเฉพาะความผิดอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์เพียง 9 

ประเภท และมีสิทธิเรียกเฉพาะทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเท่าน้ัน ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24 ) พ.ศ. 2548 โดยเพ่ิมเติมหลักการ

ใหม่ก าหนดไว้ตามมาตรา 44/1 ว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต 

ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียง หรือได้รับความเสียหายในทาง

ทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะย่ืนค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา

ขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนกไ็ด้ ท าให้ผู้เสียหายให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น

ธรรมและประหยัดมากย่ิงขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ แม้การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 

วิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในคร้ังน้ีจะสนับสนุนให้ผู้ เสียหายในคดีอาญาสามารถ 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น แต่กยั็งพบว่ามีปัญหาในการตีความกฎหมายอยู่หลายประการ  จึง

ควรหามาตรการทางกฎหมายมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีในการเรียกค่าสินไหมทดแทนผูเ้สียหายในคดีแพ่งเกีย่วเนือ่ง

คดีอาญา 

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจถึงแนวคิดของการเยียวยาความเสยีหายของผู้เสยีหายในคดีอาญาของรัฐ 

จึงได้ท าการศึกษาถึงหลักการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา ความหมายของผู้เสียหายในคดีอาญา 

ความหมายของค าว่าค่าสนิไหมทดแทนและค่าเสียหาย 

2.1 หลกัการด าเนนิคดีแพ่งและคดีอาญา 

หลักการด าเนินคดีแพ่งและหลักการด าเนินคดีอาญา มีข้อที่แตกต่างกันในเร่ืองของการ

ด าเนินคดีหลายประการ จึงท าให้มีการแยกศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาออกจากกัน ใน

ส่วนนี้ จึงขออธบิายให้เหน็ถึงความแตกต่างของวัตถุประสงค์แห่งการด าเนินคดี  

2.1.1  หลกัการด าเนนิคดีแพ่ง 

กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่ก  าหนดความเกี่ยวพันทางกฎหมายหรือนิติ

สัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน (ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, 2546 : 76) มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง

สทิธขิองเอกชนซ่ึงมีต่อกนั 

ฉะน้ัน เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่เอกชน บุคคลที่ได้รับความเสียหายจะต้องด าเนินการ

บังคับสิทธิตนต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเอง ความรับผิดในทางแพ่งจึงเป็นเร่ืองของการชดใช้ค่า

สนิไหมทดแทน มุ่งในทางเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงฐานะเดิมให้มากที่สดุ 

การเร่ิมต้นของการด าเนินคดีแพ่งอาจเร่ิมข้ึนจาก 

(1) มีข้อโต้แย้งในเร่ืองสทิธหิรือหน้าที่ในทางแพ่ง 

(2) มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สทิธทิางศาล 
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2.1.2 หลกัการด าเนนิคดีอาญา 

การกระท าความผิดทางอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปถือว่า เป็นการกระท าผิดต่อความสงบสุข

ของรัฐ ดังน้ัน การป้องกันและการปราบปรามการกระท าความผิดจึงตกเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของรัฐที่

จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบป้องกนั ตลอดจนน าตัวผู้ที่กระท าความผิดมาลงโทษ 

 เม่ือการกระท าความผิดทางอาญาเป็นการกระท าที่กระทบต่อการอยู่รวมกันอันเป็นเร่ืองของ

ส่วนรวมที่รัฐมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ  ผู้ใดกระท าความผิดอาญาผู้น้ันจะต้องถูกลงโทษโดยรัฐและรัฐเท่าน้ัน

ที่มีอ านาจลงโทษอาญาแก่บุคคล  กฎหมายอาญาจึงจึงเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

เอกชน (คณิต ณ นคร, 2547 : 36) ดังน้ัน กฎหมายอาญาในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบ

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง 

 2.2 ความหมายของผูเ้สียหายในคดีอาญา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ให้นิยามค าว่า “ผู้เสียหาย” ไว้ว่า 

หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอื่นที่

มีอ านาจจัดการแทนได้ ซ่ึงบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 

ซ่ึงบทนิยามดังกล่าวกลับไม่มีความชัดเจนท าให้ในทางปฏิบัติมีการโต้เถียงและตีความความ

เป็นผู้เสียหายออกเป็นหลายนัยยะ และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหา

ความเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ซ่ึงในทางปฏิบัติศาลไทยได้วางหลักเร่ือง “ผู้เสียหายโดยนิตินัย” ไว้เป็น

ส่วนประกอบหน่ึงในการพิจารณาถึงความเสยีหายที่แท้จริงส าหรับผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น “ผู้เสียหาย” 

โดยการตีความขยายขอบค าว่าผู้เสียหายออกไป และสร้างกฎเกณฑ์ขึ้ นจากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาอัน

เป็นหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการพิจารณาความเป็นผู้เสยีหายในปัจจุบัน 

 2.3 ความหมายของค าว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย (ไพจิตร ปุญญพันธุ,์ 2548 : 311) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” นอกจากหมายถึง

การคืนทรัพย์ หรือใช้ราคาทรัพย์แล้วยังรวมถึง “ค่าเสียหาย” อันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหายอย่าง

ใดๆ อันได้กระท าละเมิดขึ้ นด้วย ดังน้ันค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” จึงมีความหมายกว้างกว่าค าว่า 

“ค่าเสยีหาย” หรือ “ค่าเสยีหาย” เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ “ค่าสนิไหมทดแทน” 

นอกจากน้ันตามมาตรา 438 วรรคสอง อาจท าให้เข้าใจว่าค่าสินไหมทดแทนได้แก่การคืน

ทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ และการชดใช้ค่าเสยีหาย เทา่นั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงถ้อยค าในมาตรา 438 วรรคแรก

ที่ใช้ค าว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด” ย่อมแปลความได้ว่า การคืนทรัพย์ การใช้ราคา และ

การชดใช้ค่าเสยีหาย เป็นเพียงส่วนหน่ึงของวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆ 

ในการเยียวยาหรือแก้ไขให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมย่อมอยู่ในความหมายของค าว่า “ค่าสินไหม

ทดแทน” ทั้งสิ้น  

ความหมายของค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง บัญญัติ

ถึง “ค่าเสียหาย” ไว้ว่า “อน่ึง ค่าสินไหมทดแทนน้ันได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะ

ละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินน้ัน รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือ   ความเสียหายอย่างใดๆ อัน
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ได้ก่อขึ้นน้ันด้วย” ดังน้ันค่าเสียหายจึงเป็นการชดใช้หรือทดแทน   ความเสียหายและเป็นส่วนหน่ึงของค่า

สนิไหมทดแทน  

 

3. การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีแพ่งเกีย่วเนือ่งคดีอาญา 

 ในบทน้ีผู้เขียนจะท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดี

แพ่งเกี่ยวเน่ืองคดีอาญาตามกฎหมายประเทศไทย และต่างประเทศ โดยในระบบกฎหมาย Common Law 

คือประเทศองักฤษ และในระบบกฎหมาย Civil Law คือประเทศฝร่ังเศส  

3.1 หลกัเกณฑก์ารยืน่ค ารอ้งขอเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนือ่ง

คดีอาญาตามกฎหมายประเทศไทย 

 1. ศาลที่มีอ านาจพิจารณา 

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 44/1 บัญญัติว่า ในคดีที่พนักงานอัยการเป็น

โจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย 

จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอัน

เน่ืองมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะย่ืนค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาให้บังคับ

จ าเลยชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ตนกไ็ด้ 

ตามบทบัญญัติดังกล่าว มีหลักการส าคัญคือ ให้ผู้เสียหายมีสิทธิย่ืนค าร้องต่อศาลที่พิจารณา

คดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เพ่ือขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่

นอกเหนือจากที่พนักงานอัยการขอตามมาตรา 43 ได้โดยไม่ต้องไปด าเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนน้ันเป็นอีกคดีหน่ึง ดังน้ัน ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคือศาลที่พิจารณาคดีอาญาในคดีอาญาที่

พนักงานอยัการเป็นโจทกฟ้์องขอให้จ าเลยรับผิดทางอาญา 

2. หลักเกณฑก์ารย่ืนค าร้อง  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การย่ืนค าร้อง

ของผู้เสียหายต่อศาลพิจารณาคดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เพ่ือขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่า

สนิไหมทดแทนแก่ตน โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

1) คดีอาญาที่พนักงานอยัการเป็นโจทกเ์ทา่น้ัน 

2) ผู้ที่ได้รับความเสียหายทางแพ่งที่จะมีสิทธิย่ืนค าร้องตามมาตราน้ี ต้องปรากฏว่าความ

เสยีหายทางแพ่งน้ันเป็นเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกบัคดีอาญา หรือมีมูลเหตุจากการกระท าความผิดทางอาญา 

3) ค า ว่ า “ผู้ เสี ยหาย” ตามมาตราน้ีมีความหมายอย่างเดี ยวกับค า ว่ า ผู้ เสี ยหายใน 

มาตรา 2 (4)  

4) ผู้เสียหายที่มีสิทธิย่ืนค าร้องต้องเป็นผู้เสียหายที่ปรากฏอยู่ในค าฟ้องของโจทก์เท่าน้ัน ส่วน

คดีอาญาที่ผู้เสยีหายเป็นโจทกฟ้์องเอง ผู้เสยีหายรายอื่นไม่อาจย่ืนค าร้องขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเข้าไปในคดีอาญาดังกล่าวได้ แม้มูลกรณีที่ท  าให้เกดิความเสยีหายเป็นมูลกรณีเดียวกนั 
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5) การย่ืนค า ร้องตามมาตราน้ีก็เพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งเท่าน้ันไม่ใช่  

เป็นการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา ตามมาตรา 30 ดังน้ัน ผู้เสียหายจึงน าสืบพยานได้เฉพาะใน

ประเดน็ที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนว่ามีเพียงใด จะน าพยานหลักฐานเข้าสืบเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับ

การกระท าความผิดของจ าเลยไม่ได้ 

6) ผู้เสียหายที่จะย่ืนค าร้องตามมาตราน้ีจะต้องมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลย

และสทิธเิรียกร้องดังกล่าวเกดิขึ้นเพราะเหตุได้รับอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสีย

ต่อเสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสยีง หรือได้รับความเสยีหายในทางทรัพย์สนิ 

7) ความเสียหายที่เป็นเหตุแห่งการเรียกค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจาก

การกระท าความผิดที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องเท่าน้ัน ผู้เสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนความ

เสยีหายที่เกดิจากการกระท าผิดที่ไม่ถูกฟ้องไม่ได้ (จุลสงิห์ วสนัตสงิห์, 2551 : 262-263) 

8) ค าร้องของผู้เสียหายต้องไม่ขัด หรือแย้งกับค าฟ้องในคดีอาญาของอัยการกล่าวคือต้องยึด

ข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกับฟ้องของอัยการ เช่น หากอัยการฟ้องว่าจ าเลยขับรถโดยประมาท 

ผู้เสียหายกจ็ะไปกล่าวในค าร้องว่าจ าเลยกระท าโดยเจตนาเพ่ือเป็นฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทนใน

จ านวนที่สงูสดุไม่ได้ 

 3.2 การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนือ่งคดีอาญาตามกฎหมาย

ประเทศองักฤษ 

 ในประเทศอังกฤษผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอื่นนอกจาก

จะสามารถด าเนินคดีแพ่งเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งที่เกิดจากการกระท าความผิดอาญา

แล้ว ผู้เสยีหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสยีหายได้ 2 วิธ ีคือ 

1) การเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐผ่านทางโครงการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา  

(The Criminal Injuries Compensation Scheme: CICS) โดยผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน

น้ันจะต้องได้รับความเสียหายซ่ึงเป็นผลมาจากความผิดอาญาร้ายแรงค าร้องขอต้องได้รับการไต่สวนจาก

เจ้าหน้าที่ และผู้เสยีหายไม่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเป็นต้น (Martin Wasik, 2001 : 244) 

2) การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระท าผิด ซ่ึงมีในกระบวนการตัดสินคดีของศาลได้แก่ 

Compensation Orders และ Restitution Orders 

ก) Compensation Orders 

เมื่อปี 1975 Scarman LJ ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอังกฤษก าหนดให้ศาลมีค าสั่ง

ให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย (Compensation Orders) ว่าเน่ืองจากการกระท า

ความผิดอาญา มักมีความรับผิดทางแพ่งรวมอยู่ด้วย การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อศาลแพ่ง

เป็นเร่ืองที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก เพ่ือให้ผู้เสียหายในคดีอาญามีความสะดวกและวิธีการที่รวดเรว็ รวมทั้งลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่ง เม่ือมีวิธกีารที่สามารถให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าผิดถูกฟ้องด าเนินคดีและถูกพิพากษาลงโทษ คดีน้ันย่อมมีข้อเทจ็จริงที่ปรากฏต่อศาล
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อาญาแล้ว จึงเหมือนกับไม่จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เสียหายด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก

ผู้กระท าผิดซ า้อกีคร้ังหน่ึง 

ข) Restitutions Orders 

หลักการพ้ืนฐานของ Restitutions Orders คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก (simple 

compensation) โดยการให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินที่ขโมยมาคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ ซ่ึงมี

หลักเกณฑต์าม Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 มาตรา 148-149 

 3.3 การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีอาญาตามระบบกฎหมายฝรัง่เศส 

 การเรียกค่าสนิไหมทดแทนของผู้เสยีหายในคดีอาญาเป็นไปตามที่ก  าหนดในประมวลกฎหมาย

วิธพิีจารณาความอาญาฝร่ังเศส โดยสรุปได้ดังน้ี (พัชราภรณ์ ภู่สวุรรณ, 2551 : 31) 

ก) ผู้เสยีหายร้องขอเข้าร่วมเป็นคู่ความฝ่ายแพ่งในคดีอาญา 

เม่ือพนักงานอัยการได้ย่ืนฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายที่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย

ทางแพ่ง มีสิทธิที่จะขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายแพ่งในคดีอาญา โดยมีประเดน็ คือ เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิด

จากการกระท าผิดทางอาญาของผู้กระท าผิดที่ถูกด าเนินคดีอยู่น้ัน โดยการร้องขอด้วยวาจาหรือท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรย่ืนต่อศาลหากมีการไต่สวนเบ้ืองต้น หรือในระหว่างการพิจารณาคดีกไ็ด้ ผู้เสียหายจะได้รับ

ประโยชน์จากกระบวนพิจารณาคดีอาญา มีสทิธเิข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลและมีสิทธิน าพยานมาสืบใน

ศาลได้ แต่จะมีผลเฉพาะคดีส่วนแพ่งในฝร่ังเศสผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะนิยมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ด้วยวิธกีารน้ี เน่ืองจากการแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งน้ัน ศาลแพ่งจะหยุดการพิจารณารอให้คดีอาญามีค าตัดสิน

ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 4 วรรคสอง ก าหนดว่า “เมื่อเจ้าทุกข์

เป็นโจทก์ฟ้องความรับผิดทางแพ่งต่อศาลแพ่งแล้ว ศาลจะหยุดการพิจารณารอการช้ีขาดของคดีอาญาซ่ึง

ได้ฟ้องขึ้ นก่อนหรือก าลังฟ้องขึ้ นในระหว่างคดีแพ่งน้ัน” นอกจากน้ัน การด าเนินคดีแพ่งในฝร่ังเศสมี

แนวโน้มว่าจะใช้ระยะเวลานาน เป็นภาระหนักและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังน้ันหากเป็นไปได้ผู้เสียหายกม็ักจะ

หลีกเล่ียงการด าเนินคดีแพ่ง 

ข) ผู้เสยีหายย่ืนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกบัคดีอาญาต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝร่ังเศส มาตรา 1 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติว่า “การ

ด าเนินคดีอาญาอาจเร่ิมข้ึนได้โดยฝ่ายผู้เสียหายตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายน้ี” ประกอบ

กบั มาตรา 3 วรรคหน่ึง ได้บัญญัติให้สิทธิผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดข้ึนจากการ

กระท าความผิดอาญา พร้อมกับคดีอาญาต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้ ฉะน้ัน หากพนักงานอัยการยัง

ไม่ได้ฟ้องคดีอาญา ผู้เสยีหายกส็ามารถฟ้องผู้กระท าผิดต่อศาลโดยตรงเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 

โดยผู้เสยีหายต้องท าค าร้องเป็นหนังสือ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดที่ท  าให้ผู้เสียหายมีสิทธิ

เรียกค่าสนิไหมทดแทน (อุทยั อาทเิวช, ม.ป.ป. : 45) 
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4. ปัญหาการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายในคดีแพ่งเกีย่วเนือ่งคดีอาญา 

1. ผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายความแต่เฉพาะตัว

ผู้เสียหายเท่าน้ันหรือหมายรวมถึงผู้มีอ านาจจัดการแทนด้วย จากการศึกษาพบว่าการด าเนินคดีแพ่งที่

เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาตามมาตรา 44/1 บัญญัติอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จึงต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินคดีอาญาด้วย 

 2.  ผู้ เ สี ย ห า ยที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย ก ค่ า สิ น ไ หมทดแทนปร ะม ว ลกฎหมา ย วิ ธี พิ จ า รณ า 

ความอาญา มาตรา 44/1 น้ัน ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้เสียหายใน

คดี อ าญา ไ ม่ จ า เ ป็น ต้อ ง เ ป็ น ผู้ เ สี ยห าย โดย นิติ นั ย เ ฉพาะกั บคดี บ า งปร ะ เภท เท่ า น้ั น  เ ช่ น  

คดีที่ต่างฝ่ายประมาท หรือคดีที่ผู้เสยีหายยินยอมให้มีการกระท าต่อตนเองแต่ขัดต่อพรบ.ว่าด้วยข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซ่ึงขณะเดียวกันจ าเลยก็สามารถให้การต่อสู้ ว่าผู้เสียหายมีส่วนผิดในการ

ก่อให้เกดิความเสยีหายด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ประกอบมาตรา 223 ซ่ึง

หากเป็นเช่นน้ันจริงในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนศาลต้องดูว่าฝ่ายใดก่อให้เกิดความเสียหายย่ิงหย่อน

กว่ากนั และลดความรับผิดชอบของจ าเลยลงตามส่วนแห่งความผิดของผู้เสียหาย หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีส่วน

ผิดไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ศาลอาจไม่สั่งให้จ าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเลยกไ็ด้ เพ่ือให้ตรงกับเจตนารมณ์ใน

การร่างกฎหมายฉบับน้ีข้ึนมาใหม่ที่ก  าหนดข้ึนเพ่ือให้ผู้เสยีหายมีสทิธย่ืินค าร้องเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสยีหายทั้งปวงนอกเหนือจากที่พนักงานอยัการเรียกให้ตามมาตรา 43 เข้าไปในคดีที่พนักงานอัยการ

เป็นโจทก์ได้ เพ่ือให้ผู้เสียหายที่เป็นเหย่ืออาชญากรรมได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยสะดวกและ

รวดเรว็กว่าเดิม ทั้งยังส่งผลให้คดีต่างๆ ที่เกิดจากมูลกรณีเดียวกันได้รับการวินิจฉัยช้ีขาดไปในคราวเดียว 

โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ อนัเป็นการลดภาระของคู่ความและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานคดี

ของศาล และอ านวยความยุติธรรมทางอาญายิ่งขึ้น  

 3. ผู้เสียหายซ่ึงย่ืนค าร้องตามมาตรา 44/1 แล้วตายลงในระหว่างพิจารณา จากการศึกษา

พบว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคสอง ก าหนดว่า ให้ถือว่าค าร้อง

ดังกล่าวเป็นค าฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง และผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วน

แพ่ง  

 4. ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ 

“อนามัย” ด้วยหรือไม่ การที่มาตรา 44/1 บัญญัติว่า “เพราะเหตุรับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย...” 

กฎหมายเขียนมุ่งไปถึงสิ่งซ่ึงกฎหมายอาญาประสงค์จะคุ้มครอง ถ้ามีการประทุษร้ายต่อสิ่งเหล่าน้ีแล้วเกิด

ความเสียหายใดๆ ที่ผู้เสียหายมีสิทธิจะเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 420 ได้แล้ว กย่็อมสามารถ

เรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ได้เช่นกัน แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้เป็นปัญหาใน

การตีความในทางปฏิบัติต่อไปจึงเหน็สมควรเพ่ิมค าว่า “อนามัย” เข้าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 44/1 

5. ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นตัวเงินเท่าน้ัน

หรือไม่ พบว่าค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ตามมาตรา 44/1 น้ัน มีความหมายเช่นเดียวกับประมวล

531



 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ดังน้ันส าหรับค่าสินไหมทดแทนแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงิน

แต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเสียหายที่ค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย และรวมถึงหน้ีที่เป็นการกระท า

เพ่ือให้ผู้เสยีหายกลับคืนสู่สถานะเดิมแม้จะมิใช่ค่าเสยีหายที่เป็นตัวเงินกต็าม  

 6. ปัญหาการก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ต้องค านึงถึงความเสียหายที่เกิดข้ึน

น้ันเป็นเพราะฝ่ายใดเป็นผู้ก่อย่ิงหย่อนกว่ากันเพียงไร ในการพิจารณาและพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลต้อง

ถือข้อเทจ็จริงตามที่ปรากฏในค าพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 46 ดังน้ันนอกจากศาลจะต้องวินิจฉัยเร่ืองค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความ

ร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 438 แล้ว ยังต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดข้ึน

เป็นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อย่ิงหย่อนกว่ากันเพียงไรด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 442 ให้น า

มาตรา 223 มาใช้บังคับด้วย ศาลอาจใช้ดุลพินิจก าหนดค่าเสียหายให้ต ่ากว่าความเสียหายที่แท้จริงได้ 

เพราะผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย โดยก าหนดค่าสินไหมทดแทนสูงต ่าตามส่วนแห่งความย่ิง

หย่อนของผู้ส่วนก่อให้เกดิความเสยีหาย 

7. ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 

44/1 ยังไม่มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดที่จะเป็นผู้บอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ผู้เสียหายทราบถึง

สทิธใินการเรียกค่าสนิไหมทดแทน 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับ

คดีอาญา พบว่าบางปัญหายังเป็นปัญหาที่ทางนักวิชาการมีการให้ความเหน็ที่แตกต่างกันอยู่ หรือยังไม่มีค า

พิพากษาฎีกาที่ตัดสินไว้แน่นอนชัดเจน ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือให้เกิดกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับ

ความเสยีหายและให้ผู้เสยีหายสามารถใช้สทิธไิด้อย่างเตม็ที่และเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เสยีหาย จึงเหน็ควรด าเนินการดังน้ี 

 1. ผู้เสียหายตามมาตรา 44/1 ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักนิติวิธีทางกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ และตรงกับเจตนารมณ์ในการ

ร่างกฎหมายฉบับน้ีขึ้ นมา ซ่ึงขณะเดียวกันจ าเลยก็สามารถให้การต่อสู้ ว่าผู้ เสียหายมีส่วนผิดในการ

ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ันจริงในการก าหนดค่าสินไหมทดแทนศาลต้องดูว่าฝ่ายใด

ก่อให้เกิดความเสียหายย่ิงหย่อนกว่ากัน และลดความรับผิดชอบของจ าเลยลงตามส่วนแห่งความผิดของ

ผู้เสยีหาย หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ศาลอาจไม่สั่งให้จ าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเลย

กไ็ด้ 

 2. เห็นว่าควรก าหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้บอกกล่าวหรือแจ้งสิทธิในการเรียก  

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบ โดยเพ่ิมเติมเข้าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 44/1 วรรคท้าย “ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน

ตามวรรคหน่ึง ” 
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ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนตท่ี์เช่าซ้ือ 

       

 สินนีาฎ หมวดมณี
*
 

        รองศาสตราจารยพ์นิิจ ทิพยม์ณี
**
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือ

เป็นการศึกษากระบวนการหลังจากที่ผู้เช่าซ้ือผิดสัญญาและมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือของผู้ให้

เช่าซ้ือกระบวนการเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือตลอดจนกระบวนการน าทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ

ออกประมูลขายถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ให้เช่าซ้ือในการด าเนินการใน

กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา กระบวนการ

เลิกสัญญา กระบวนการจัดส่งหนังสือแจ้งประมูลขาย กระบวนการน าทรัพย์ที่เช่าซ้ือออกขาย

ทอดตลาดพบว่ากระบวนการดังกล่าวต้องมีความสมดุลในการบังคับคับตามสิทธิของแต่ละฝ่ายไม่

ว่าจะเป็นผู้เช่าซ้ือ ผู้ให้เช่าซ้ือ กระบวนการจัดส่งเอกสารใด ๆ กต็ามถือเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การด าเนินการที่เป็นธรรมและต้องเปิดโอกาสให้คู่สัญญา หรือ ผู้มีส่วนได้เสียโต้แย้งได้เพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้มีส่วนได้เสีย ด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มใจทั้งน้ีการจัดส่ง

เอกสารใด ๆ ควรจะต้องส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องเกินสมควรและถึงแม้การท าสัญญาจะยึดหลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งการแสดงเจตนากต็าม

รัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงแต่เมื่อค านึงถึงหลักมนุษยธรรมประกอบกับเพ่ือมิให้เกิดการส ารองหน้ี

เสียจนเกินสมควรน่ามีมาตรการในการช่วยเหลือคู่สัญญาหากประสบปัญหาการเงินอย่างแท้จริง

เพ่ือส่งเสริมให้ทางฝ่ายต่างปฏบัิติต่อกันได้อย่างสมดุลกระบวนการยึดรถยนต์ในคดีที่เช่าซ้ือน้ัน

พบว่าไม่ว่าผู้เช่าซ้ือจะด าเนินการถึงขั้นตอนใดไม่ว่าจะเป็นการย่ืนฟ้อง ศาลพิพากษาแล้ว หรือ 

บังคับคดีแล้วผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถติดตามรถยนต์ที่เช่าซ้ือได้คืนทุกเม่ือกระบวนการดังกล่าวพบว่า

ไม่มีหลักเกณฑก์ าหนดให้การด าเนินการสามารถว่ากล่าวกนัไปในคราวเดียวกนัได้อาจจะเพ่ิมภาระ

ให้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและเพ่ิมขั้นตอนการปฏบัิติงานให้กับกระบวนการยุติธรรมและอาจจะ

สร้างความเสียหายให้ผู้ให้เช่าซ้ือเกินสมควรเม่ือพิจารณาถึงในแง่ผลประโยชน์ที่ลงทุนไปแล้วก็

ย่อมจะหวังผลก าไรหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับและเม่ือการด าเนินการใดกต็ามเป็นขั้นตอน

การปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ให้เช่าซ้ือแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐไม่ได้เข้ามาตรวจสอบในส่วน

กระบวนการอาจจะเกิดการฮ้ัวกันในทางปฏิบัติควรมีมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมมากขึ้ น จาก

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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การศึกษาพบว่ากระบวนการในทางปฏบัิติอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่าซ้ือได้หรืออาจจะ

ท าให้กระบวนการด าเนินการล่าช้า เพ่ิมข้ันตอน เสียค่าใช้จ่าย และ เกิดความเสียหายต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือกระบวนการยุติธรรมเกนิสมควร 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเม่ือ

พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่า

ซ้ือ ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา ค ้าประกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ ประกาศ

คณะกรรมการว่าด้วยสญัญาเร่ืองให้ธุรกจิให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญา พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขในการขายทอดตลาด

(ฉบับที่3) พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557 

พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 มาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งภาคบังคับคดี กฎหมายประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่

เกี่ยวข้องกับเช่าซ้ือ และ การบังคับคดีจากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาทางกฎหมาย ทางปฏิบัติ 

และอุปสรรคทางกฎหมายในการปฏบัิติซ่ึงท าให้กระบวนไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการไม่ว่า

การจัดส่งหนังสือต่าง ๆ ที่จะเกิดสิทธิในทางกฎหมาย อ านาจในการติดตาม อ านาจในการขาย

ทรัพย์ ความซับซ้อนในการด าเนินคดีที่ ต้องด าเนินการหลายคร้ังซ่ึงอาจจะส่งผลให้ไม่เกิด

ประโยชน์ในทางปฏบัิติหลายประการและอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่สญัญาได้ตามสมควร 

ดังน้ันเม่ือกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเป็นกระบวนการโดยที่ผู้ให้เช่าซ้ือด าเนินการ

ฝ่ายเดียวอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าซ้ือได้ตามสมควรจากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงมี

ข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวคือควรก าหนดมาตรการในการด าเนินการดังกล่าวให้มีการควบคุม

ขั้นตอนในทางปฏบัิติให้ชัดเจน  มีมาตรการในการควบคุมการจัดส่งเอกสาร การบอกเลิกสัญญา 

ถึงคู่สญัญาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ก าหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้เช่าซ้ือหรือผู้มีส่วนได้เสียหากพบ

ประสบปัญหาทางการเงิน หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

เม่ือผู้ให้เช่าซ้ือติดตามรถยนต์คันที่เช่าซ้ือกลับคืนมาได้ก าหนดมาตรการในการก าหนดราคา

รถยนต์ที่ชัดเจน ซ่ึงอาจจะว่ากล่าวกันไปในคราวเดียวได้ หรือ งดการบังคับคดีไว้ช่ัวคราวหากมี

การขายรถยนต์ที่เช่าซ้ือได้แล้วกว่็ากล่าวกันไปในคราวเดียวกันได้เหน็ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ข้ันตอนการปฏบัิติงานกระบวนการยุติธรรม กระบวนการขายทอดตลาด

ที่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสเข้าโต้แย้งการด าเนินการได้ตามสมควรโดย 

ควบคุมการด าเนินการโดยรัฐเพ่ิมมากขึ้น และ อันจะส่งผลต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กระบวนการ

ยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม เพ่ือให้การด าเนินการธุรกิจเช่าซ้ือ

รถยนต์มีความเป็นธรรมส่งผลต่อการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ให้มีการพัฒนาต่อไปเพ่ิมมากขึ้น 
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1.บทน า 

ปัจจุบันการเติบโตของตลาดรถยนต์ส่งผลให้ธุรกจิเช่าซ้ือเติบโตมากขึ้นสถาบันการเงิน

ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย เพราะเป็นช่องทางใน

การน าเงินจากประชาชนมาสร้างผลก าไรได้จ านวนมากแม้กฎหมายจะจ ากัดธุรกิจที่สถาบันการเงิน

ที่จะน าเงินฝากของประชาชนไปลงทุนกต็ามแต่หน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ กใ็ห้

การสนับสนุนโดยออกประกาศข้อยกเว้นให้สามารถลงทุนได้และไม่เพียงแต่สถาบันการเงินเท่าน้ัน

ยังมีภาคเอกชนอื่นกหั็นมาท าธุรกิจมากข้ึนเพราะรถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าพอสมควรและมี

มาตรฐานในกรประเมินที่ค่อนข้างชัดเจนมีตลาดรองรับจ านวนมากจึงเป็นช่องทางในการให้สินเช่ือ

ได้  

หากพิจารณาถึงหลักการพ้ืนฐานของการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามช่องทาง

กฎหมายก าหนดไว้มีเพียงการจ าน า จ านองในอดีตก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต์

พ.ศ. 2522 มาตรา 17/1 รถยนต์ไม่อาจจ านองได้ส่วนการจ าน าน้ันกต้็องส่งมอบทรัพย์สินวิธีการ

ที่ง่ายที่สุดกคื็อการท าสัญญาเช่าซ้ือกล่าวคือลูกหน้ีน ารถยนต์มาโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าหน้ีก่อนและ

ท าสัญญาเช่าซ้ือกลับไป (Sale and lease back contract)โดยวิธีการน้ีถือเจ้าหน้ีเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ์เม่ือไหร่กต็ามที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีเจ้าหน้ีสามารถบอกเลิกสัญญาและริบบรรดาเงินที่

ช าระมาแล้วและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือได้อย่างไรกต็ามแม้จะมีการแก้กฎหมายที่

เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซ้ือแต่กไ็ม่ท าให้ให้ธุรกิจเช่าซ้ือลดลงแต่อย่างใดเพราะการเช่าซ้ือไม่จ ากัดเร่ือง

ดอกเบ้ียเพราะไม่ใช่การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกนัและเมื่อลูกหน้ีผิดนัดผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถ

บอกเลิกสญัญาและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซ้ือได้โดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยเช่าซ้ือ และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือและ

รถจักรยานยนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจ

เช่าซ้ือกต็ามแต่พบว่าในทางปฏบัิติกพ็บปัญหาทางปฏบัิติและเป็นปัญหาทางกฎมายหลายประการ

ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาอาทิ ปัญหาการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการจัดส่งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาที่มีผล ผลของหนังสือบอกเลิกสัญญาที่จะ

ก่อให้เกิดสิทธิในการติดตามทรัพย์สิน ปัญหาการติดตามรถยนต์ซ่ึงในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มี

สิทธิติดตามได้ตลอดไม่ว่ากระบวนทางคดีจะด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดเช่น อาจจะย่ืนฟ้องต่อ

ศาล อาจจะเป็นกรณีที่ศาลมีค าพิพากษา หรือ อาจจะเป็นกรณีที่ไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนและ

มีการบังคับคดีกบัทรัพย์สินอื่นและได้ติดตามรถยนต์กลับคืนมาได้ ปัญหาการน ารถยนต์ออกขาย

ทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแจ้งวันขาย การประเมินราคารถยนต์ สถานที่ในการท าการขาย 

ระยะเวลาที่จะท าการขาย ปัญหาการคัดค้านราคาพบว่าการขายทอดตลาดตามหลักกฎหมายว่า

ด้วยเช่าซ้ือจากการศึกษาไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 
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ประกาศส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้สิทธิในกระบวนการคัดค้านราคาที่ขายทอดตลาดของผู้

เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกนัซ่ึงอาจจะเสยีสทิธใินการคัดค้านราคาได้ 

ดังน้ันจึงเหน็ควรศึกษากระบวนในทางปฏบัิติซ่ึงเป็นปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะส่งผล

ให้การด าเนินคดีเช่าซ้ือล่าช้า เสยีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน และอาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญา

ตามสมควรซ่ึงผู้เขียนจะศึกษาปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือทั้งกฎหมาย

ไทยและต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ชัดเจน และ

เกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพ่ือใช้บังคับกบักรณีดังกล่าว  

แนวความคิดในกระบวนการยึดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือ 

สัญญาเช่าซ้ือถือเป็นกลไกทางกฎหมายประกอบกับธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการ

ธุรกิจในสังคมเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมากขึ้ นมีการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคจึงท าให้สัญญาเช่าซ้ือเป็นที่นิยมแพร่หลายมากข้ึนโดยสัญญาเช่าซ้ือใช้หลัก

กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาโดยพ้ืนฐานมาจากหลักเสรีภาพบุคคลมีเสรีภาพในการแสดง

เจตนาหลักเสรีภาพในการท าสัญญาในการท าสัญญามี 2 ความหมาย   ความหมายแรกคือ

เสรีภาพในการเข้ามาตกลงท าสญัญา  ส่วนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซง

เมื่อสัญญาเกิดขึ้ นแล้วกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลใดท าสัญญาบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการท า

สัญญาผูกพันตนเองจะก่อหน้ีหรือไม่แล้วแต่ความสมัครใจของบุคคลมิได้เกิดจากอ านาจอื่นใด

(อ านาจกฎหมาย)สัญญามิได้มีสภาพบังคับโดยอ านาจกฎหมายแต่เกิดจากความสมัครใจของ

คู่สัญญาที่ยินยอมผูกพันกฎหมายเป็นเพียงแต่ก าหนดบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตามทฤษฎีว่าด้วย

หลักเสรีภาพในการท าสญัญายึดหลักที่ว่า “หน้ีเกิดจากสัญญาเป็นหน้ีที่ยุติธรรม”เพราะคู่สัญญามี

อิสระจากการท าสัญญาน้ันหรือไม่กไ็ด้หากเห็นว่าอีกฝ่ายเอาเปรียบจนเกินสมควรกไ็ม่ต้องท า

สัญญาน้ันเม่ือใดที่เข้าท าสัญญาแล้วถือว่าหน้ีดังกล่าวมีความยุติธรรมและเจตนาที่แสดงออกมา

ย่อมมีความศักด์ิสิทธิ์ รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงเว้นแต่ต้องห้ามตามกฎหมายชัดแจ้งหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

หลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา หรือ (Autonomy of the will) น้ีเป็นหลักที่

อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลทางนิติปรัชญาว่าด้วยนิติสัมพันธ์ทางหน้ีว่าอยู่บนรากฐานเจตนาของ

บุคคล บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกพันตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการ เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิด

สญัญาเป็นตัวก าหนดเนื้ อหาของสญัญา และ เป็นตัวกฎเกณฑท์ี่จะท าให้สญัญามีผลใช้บังคับคับแก่

คู่สัญญาตลอดจนปัญหาการตีความสัญญาหลักเกณฑ์ที่ท  าให้เอกชนสามารถก าหนดนิติสัมพันธ์

ระหว่างคนโดยอิสระด้วยการแสดงเจตนาหลักความศักด์ิสิทธิ์ในการแสดงเจตนาท าให้ผลของ

สัญญาสามารถบังคับคู่สัญญาได้จากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาน้ันเอง เน่ืองจากกฎหมายที่อยู่

อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับปัญหาหรือข้อเทจ็จริงที่แตกต่างกันออกไปในปัจจุบันจึงมี

เหตุผลที่ว่าควรที่จะให้เอกชนมีความคิดในการก าหนดเง่ือนไขของข้อสัญญาและสามารถบังคับ

ตามสญัญาได้หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
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อนัดีของประชาชนการปล่อยให้เอกชนท าการดังกล่าวได้เน่ืองจากว่าวิถีทางในการเยียวยาในเร่ือง

กฎหมายว่าด้วยสญัญายังไม่เพียงพอ 

โดยทั่วไปมนุษย์ถือได้ ว่าเมื่ อถือก า เนิดแล้วมีความสัมพันธ์ 2 เ ร่ือง คือ 1)

ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเกิดทันทีที่เกิดมาเช่นความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกหรือ

อาจจะเกิดผลทางกฎหมายที่ต้องการมีการกระท าอะไรบางอย่างก่อนเช่น การสมรส การรับรอง

บุตร 2)ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินการดูรักษาผลประโยชน์และ อาจจะขาย หรือ น าไปให้

ใคร หรือท าอย่างไรกบัทรัพย์สินของตนเองกไ็ด้ 

 หลักกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายโรมัน และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 

หลักกฎหมายโรมันว่าด้วยทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินตามความหมาย

ของกฎหมายโรมันหมายถึงสิ่งใดกต็ามที่มีคุณค่าหรือค่าทางเศรษฐกิจ(economic value) และเป็น

สิ่งซ่ึงสามารถก าหนดค่าหรือตีราคาเป็นหน่วยของเงินตราได้เพราะฉะน้ันสิทธิต่าง  ๆ ที่เป็นเงิน

หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินด้วยเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโรมันจะมี

สิทธิ 3 ประการด้วยกันคือ สิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินน้ัน สิทธิในการได้ดอกผลในท รัพย์สิน 

สทิธใินการใช้ทรัพย์สนิโดยสิ้นเปลืองหรือท าลายทรัพย์สนินั้น  

ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี( common law ) เจ้าของทรัพย์ย่อมมีสิทธิในการ

ใช้  ท าลาย และ จ าหน่ายจ่ายโอน แต่ทั้งน้ีกข็ึ้ นอยู่กับว่าสิทธิของผู้อื่นเป็นอย่างไร และ กฎหมาย

บัญญัติไว้เป็นอย่างไรด้วย แนวคิดเร่ืองกรรมสิทธิ์ในกฎหมายจารีตีตประเพณี( common law ) 

เกิดขึ้นพร้อมกับระบบทุนนิยมทางอุตสาหกรรม (right of possession) สิทธิครอบครอง และ

พัฒนาเป็นหลักกรรมสทิธิ์ในปัจจุบัน  

การได้กรรมสทิธิ์โดยตนเองตามแนวกฎหมายเอกชนโรมันเพ่ือแก้ปัญหา 2 ประการ 

1.  เป็นการหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้รับโอนเมื่อรับโอนโดยเวลานานและเข้าเง่ือนไข

ครบถ้วนเร่ืองกรรมสิทธิ์  หรือ ถ้ามีผู้แย่งการครอบครองเจ้าของสามารถติดตามเอาคืนซ่ึง

ทรัพย์สนิได้ 

2. เพ่ือแก้ไขความบกพร่องในสทิธขิองผู้ส่งมอบทรัพย์สินกล่าวคือผู้ส่งมอบทรัพย์สิน

ไม่มีอ านาจในการส่งมอบทรัพย์สนิเพราะฉะน้ันเจ้าของที่แท้จริงสามารถติดตามเอาคืนได้ตามหลัก

ที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสทิธดีิกว่าผู้โอน 

หลักกรรมสิทธิ์และลักษณะส าคัญของกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ อ านาจและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1336 บัญญัติว่า“ภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยจ าหน่าย

ทรัพย์สินของตนและได้ซ่ึงดอกผลแห่งทรัพย์สินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย์สินของ

ตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินน้ัน

โดยมิชอบ”กรรมสิทธิ์มีลักษณะส าคัญดังน้ี ลักษณะเป็นอ านาจสิทธิเด็ดขาด (Absolute) คือ

เจ้าของกรรมสิทธิ์จะกระท าการบังคับตามสิทธิของตนได้โดยพลการโดยมิต้องไปร้องขอต่อศาล 
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เช่น ในเร่ืองการติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ชอบที่จะใช้อ านาจในกรรมสิทธิ์น้ันได้โดยพละการไม่ต้องขออนุญาตหรือ

ร้องขอให้ศาลบังคับให้ลักษณะที่ถืออ านาจหวงกัน คือ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นทุกคนที่

จะต้องไม่รบกวนขัดขวางในสิทธิที่ มีอยู่แต่กรรมสิทธิ์ มีลักษณะพิเศษไปจากทรัพย์สิน คือ 

กรรมสิทธิ์ก่อให้เกิดอ านาจหวงกันโดยเฉพาะข้ึน กล่าวคือ ส าหรับทรัพย์สินอื่นในบางกรณีผู้ทรง

สทิธอิาศัยจะต้องยอมแก่ผู้ทรงสทิธเิกบ็กนิ หรือ ผู้ทรงสทิธใินภาระจ ายอมกต้็องยอมแก่ผู้ทรงสิทธิ

เกบ็กนิ หรือ ผู้ทรงสทิธภิาระจ ายอมกจ็ะต้องยอมแก่ผู้ทรงสิทธิในภาระจ ายอมโดยสามยทรัพย์อื่น

ให้เข้ามาใช้สิทธิในทรัพย์สิทธิ์เดียวกัน แต่ส าหรับกรรมสิทธิ์น้ันผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอ านาจหวงกัน

โดยเฉพาะตนเท่าน้ัน เว้นแต่จะตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติกฎหมายลักษณะอันถาวร 

(Perpetuaal)กรรมสิทธิ์มีลักษณะเป็นสิทธิถาวรโดยแท้ กล่าวคือ ไม่มีบทกฎหมายอันใดมาจ ากัด

ให้กรรมสิทธิ์สิ้ นไปโดยกาลเวลาได้เป็นสิทธิที่คงอยู่ตลอดไปกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สนิจึงถือได้ว่ามีสทิธทิี่จะใช้สอย จ าหน่าย จ่าย โอน ได้ดอกผล และ มีสิทธิติดตามเอาคืน

จากผู้ที่ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาไว้ในกระบวนการเช่าซ้ือรถยนต์เมื่อผู้เช่าซ้ือซ่ึงเป็นผู้ผิดสัญญาและ

เป็นเพียงผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยอ านาจเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพย์สิน

จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือเอาไว้ได้ตลอดเวลาเมื่อยึดรถยนต์กลับมาได้กส็ามารถท าการขายทอดตลาด

ได้ด้วยตนเองเน่ืองจากเป็นทรัพย์สนิของตนเองการขายทอดตลาดสมบูรณ์เมื่อมีการเคาะไม้หรือมี

กิริยาอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดโดยการขายทอดตลาดจะส าเร็จลงและผู้

ซ้ือและผู้ขายต้องผูกพันตามสัญญาขายทอดตลาดส าเร็จลงและผู้ซ้ือผู้ขายผูกพันตามสัญญาขาย

ทอดตลาดการขายทอดตลาดต่างจาการซ้ือขายทั่วไปและเมื่อขายได้ไม่เพียงพอตามสัญญาเช่าซ้ือ

ผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถมาฟ้องร้องบังคับได้อีกตามมูลหน้ีที่เสียหายอันเป็นส่วนต่างจากราคาที่ขาย

ทอดตลาด 

ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือ 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่า ซ้ือรถยนต์ และ 

กระบวนการขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซ้ืออนัได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่า

ซ้ือ ค า้ประกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติในการทวงถามหน้ีพ.ศ. 2558 ประกาศคณะ

กรรมว่าด้วยสัญญา เร่ืองให้ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 

2554 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับ

กฎหมายต่างประเทศท าให้พบข้อขัดข้องในทางปฏบัิติและอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย

หลายประการดังต่อไปนี้   

ประการทีห่นึง่ ปัญหาการส่งหนงัสือบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ 
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กรณีที่ผู้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือเน่ืองจากผู้เช่าซ้ือผิดสัญญา ผู้ให้เช่าซ้ือจะบอก

เลิกสัญญาเช่าซ้ือโดยอิสระไม่ได้เน่ืองจากถูกผูกมัดด้วยค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินหรือให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซ้ือเมื่อผู้เช่าซ้ือได้ช าระเงินครบตามสัญญาโดยประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์บัญญัติไว้ตามมาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กันหรือกระท าผิด

สัญญาในส่วนที่เป็นข้อส าคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียกไ็ด้ อน่ึงในกรณีกระท าผิด

สัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซ่ึงเป็นคราวที่สุดท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้

ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นก าหนดไปอีก

งวดหน่ึง เน่ืองจากธุรกิจเช่าซ้ือเป็นธุรกิจที่นิยมแพร่หลายท าให้สัญญาเช่าซ้ือที่ออกมาสร้างความ

ไม่เป็นธรรมกบัผู้เช่าซ้ือตามสมควรจึงมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญาเร่ืองให้ธุรกิจ

ให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็นธุรกจิที่ควบคุมสญัญาพ.ศ. 2555ตามประกาศข้อ4 (4)จึง

ก าหนดให้ ผู้ให้เช่าซ้ือมีสทิธบิอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ีในกรณีผู้เช่าซ้ือผิดนัด

ช าระค่าเช่าซ้ือรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซ้ือมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซ้ือให้ใช้เงินราย

งวดที่ค้างช าระน้ันภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซ้ือได้รับหนังสือ และผู้เช่าซ้ือ

ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวน้ันท าให้การบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือจะต้องปรากฏว่าผู้

เช่าซ้ือผิดนัดเป็นเวลาสามงวดและผู้ให้เช่าซ้ือต้องบอกกล่าวอีกอย่างน้อยสามสิบวันรวมระยะเวลา

แล้วประมาณสี่งวดในการปฏิบัติงานน้ัน จัดท าและส่งหนังสือหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือส่วน

ใหญ่แล้ว ฝ่ายผู้จัดท าสญัญาเช่าซ้ือไม่ได้เป็นผู้จัดท าหรือส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยตรงแต่อาจ

เป็นฝ่ายอื่นของผู้ให้เช่าซ้ือ เช่น ฝ่ายติดตามหน้ีสิน หรือฝ่ายติดตามยึดรถยนต์เช่าซ้ือ หรือ

ส านักงานทนายความ ภายนอกที่ผู้ให้เช่าซ้ือได้ว่าจ้างเป็นผู้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้ง

ด าเนินการจัดส่งหนังสอืบอกเลิกสญัญาไปยังผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ซ่ึงในการจัดส่งหนังสือดังกล่าว

โดยปกติจะมีการให้ผู้เช่าซ้ือลงนามระบุที่อยู่ที่เป็นการจัดส่งเอกสารแต่พบว่าได้จัดส่งไปยังสถานที่

อื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้แจ้งแก่ผู้ให้เช่าซ้ือไว้ให้มีการจัดส่งเอกสาร หรือมีการแจ้งแต่เป็นการแจ้งทาง

โทรศัพท์ มิได้มีการบันทึกข้อมูลภูมิล าเนาที่อยู่ใหม่ ตามที่แจ้งลงในระบบของผู้ให้เช่าซ้ือ 

ประกอบกับการที่พนักงานของผู้ให้เช่าซ้ือมีการปรับเปล่ียนหมุนเวียนกันในการดูแลสัญญา หรือ

ปรับเปล่ียนการดูแลตัวผู้เช่าซ้ือ หรือการรับพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามารับผิดชอบดูแล

สัญญา ผู้เช่าซ้ือ ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการดูแล ผู้เช่าซ้ือ ตลอดจนไม่ทราบรายละเอียด หรือ

ความเคล่ือนไหว เกี่ยวกบัหน้ีสนิตามสัญญาเช่าซ้ือ ท าให้ในการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา หรือ

เอกสารอื่น ส่งไปยังที่อยู่เดิมซ่ึง ผู้เช่าซ้ือไม่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือเอกสารดังกล่าว หรือ

หนังสือดังกล่าวถูกตีคืนเน่ืองจากไม่พบบ้านเลขที่ของผู้เช่าซ้ือ หรือผู้ให้เช่าซ้ือยังไม่ได้รับใบ

ไปรษณีย์ตอบรับ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกันได้รับเอกสาร วันไหน เมื่อเป็น

เช่นน้ี ผลกคื็อสัญญาเช่าซ้ือยังไม่เลิกกันตามกฎหมายแต่อย่างใด การติดตามรถยนต์ที่เช่าซ้ือคืน 

หรือมีการด าเนินติดตามยึดรถยนต์คันที่เช่าซ้ือคืนทันททีี่ส่งหนังสือบอกกล่าวกระบวนการจัดส่ง
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หนังสือบอกเลิกสัญญาพบว่าหากไม่ได้จัดส่งไปตามสถานที่ ซ่ึงผู้เช่าซ้ือได้แสดงเจตนาไว้การ

ด าเนินการติดตามยึดรถยนต์จะถือว่าเป็นกระบวนการติดตามที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

กระบวนการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือพบว่าแม้การช าระค่าเช่าซ้ือจะมากน้อยเพียงใดก็

ตามหากการช าระไม่ช าระตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าซ้ือผู้ให้เช่าซ้ือกส็ามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ

ได้และสามารถติดตามรถยนต์คืนได้ซ่ึงจะถือว่ามีความเป็นธรรมกับผู้เช่าซ้ือหรือไม่เพียงใด

เน่ืองจากพบว่าหากช าระเพียงเลก็น้อยกจ็ะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้วบางคร้ังพบว่าดอกเบ้ียใน

สญัญาดังกล่าวมีจ านวนที่มากเทยีบได้กับเงินลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ให้เช่าซ้ือแต่ผู้ให้เช่าซ้ือ

กส็ามารถมีอ านาจอสิระที่จะติดตามรถยนต์คืนได้  

ในทางปฏิบัติยังไม่ครบเง่ือนไขในส่วนระยะเวลาแต่มีการติดตามยึดรถยนต์คืนและ

ปัจจุบันพบว่ามีกระบวนการติดตามจะมีการว่าจ้างบริษัทติดตามภายนอกซ่ึงการติดตามเป็นไปใน

ลักษณะที่ไม่เหมาะสมท าให้ผู้ให้เช่าซ้ือเกิดความเกรงกลัวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นน้ันจึงต้อง

ส่งมอบรถยนต์คืนและมีการเซน็ส่งมอบรถยนต์จะถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาโดยผู้เช่าซ้ือ

หรือไม่เพราะในสถานการณ์เช่นนั้นย่อมท าให้ต้องคืนรถยนต์ 

ผู้เขียนเหน็ว่าเมื่อการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงยังไม่มีผลเป็นการเลิก

สัญญาเช่าซ้ือ แต่ทางผู้ให้เช่าซ้ือได้จัดส่งให้บุคคลภายนอกหรือพนักงานผู้ให้เช่าซ้ือออกติดตาม

ยึดรถยนต์คืน และเมื่อยึดรถได้แล้ว ผู้ยึดกจ็ะจัดการให้ผู้เช่าซ้ือลงลายมือช่ือในเอกสารส่งมอบ

รถยนต์โดยผู้เช่าซ้ือจะเตม็ใจลงลายมือช่ือหรือไม่กต็าม จะถือว่าเป็นกระบวนการบอกเลิกสัญญา

เช่าซ้ือที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ เมื่อสัญญาเช่าซ้ือยังไม่เลิกกันอาจจะส่งผลต่อการยึดรถยนต์

ดังกล่าวของผู้ให้เช่าซ้ืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและพบว่ากระบวนการเลิกสัญญาเช่าซ้ือถึงแม้

จะช าระมามากน้อยเพียงใดกต็ามกส็ามารถเลิกสัญญาได้บางคร้ังการผ่อนช าระอาจจะท่วมจ านวน

เงินและผลประโยชน์ที่ควรได้ หรือ หากผู้เช่าซ้ือประสบปัญหาทางการเงินซ่ึงมีเหตุผลที่สมควรก็

ยังสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังน้ันควรมีกระบวนการทางด้านกฎหมายที่น ามาควบคุม

กระบวนการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมต่อคู่สญัญา  

ประการทีส่อง ปัญหาการยึดรถยนตใ์นคดีทีเ่ช่าซ้ือ 

การยึดรถยนต์คันที่เช่าซ้ือหลังจากผิดสญัญากระบวนการทางกฎหมายมี 4 กรณี 

1. ยึดรถได้ช้ันก่อนการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล หมายถึง เม่ือสัญญาเช่าซ้ือเลิกกันแล้วและ

ผู้เช่าซ้ือ หรือผู้ค า้ประกันไม่ร่วมกันน ารถมาส่งคืน ผู้ให้เช่าซ้ือติดตามยึดรถยนต์คืน แต่ถ้าหาก

พบว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพก็จะมีการฟ้องร้องเป็นคดีเรียกค่าเสียหาย (คดีขาย

ขาดทุน) 

2. ยึดรถได้ช้ันย่ืนฟ้องคดีต่อศาลแล้วเป็นกรณีที่ไม่สามารถติดตามรถยนต์คืนได้ผู้ให้

เช่าซ้ือจึงต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องเรียกรถยนต์คันที่เช่าซ้ือคืน หรือหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา

แทน พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ดอกเบ้ีย ค่าขาดประโยชน์ ซ่ึงหากพบว่าติดตามยึดรถได้ในช้ัน

พิจารณาก่อนที่จะมีการสบืพยาน เทา่กบัข้อเทจ็จริงเปล่ียนแปลงไป แนวทางในการปฏบัิติโจทก์ใน
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ฐานะผู้ให้เช่าซ้ือกจ็ะย่ืนค าร้องขอแก้ไขค าฟ้อง แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอแก้ไขค า

ฟ้องของศาลน้ันจะมีค าวินิจฉัยออกเป็น 2 แนวทาง  

 2.1  ค าร้องขอแก้ไขค าฟ้องดังกล่าวของโจทก์เป็นการแก้ไขค าฟ้องเป็นการแก้ไข

มากไม่อนุญาตให้แก้ไขค าฟ้อง โจทกจ์ะต้องไปว่ากล่าวกนัอกีคดี (โจทกต้์องไปฟ้องเป็นคดีใหม่) 

 2.2  ค าร้องขอแก้ไขค าฟ้องดังกล่าวของโจทก์ไม่เป็นการแก้ไขมากอนุญาตให้

แก้ไขค าฟ้องได้ คือในส่วนของค าขอท้ายฟ้องโจทก์ที่ขอให้ส่งมอบรถยนต์เช่าซ้ือคืนกห็มดไป ศาล

กจ็ะพิจารณาพิพากษาเฉพาะค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ดอกเบ้ีย โจทก์ผู้ให้เช่าซ้ือ

ไม่ต้องไปฟ้องผู้เช่าซ้ือเป็นคดีใหม่เหมือนแนวทางแรก ซ่ึงจะท าให้คดีดังกล่าวเสรจ็สิ้นไปในคราว

เดียวกนั  

3. ยึดรถไดช้ั้ นที่ศาลพิพากษาแลว้ หมายถึง ผู้ให้เช่าซ้ือตามยึดรถยนต์คืนได้

หลังจากศาลมีค าพิพากษาแล้ว โดยค าพิพากษามีตัวอย่างดังน้ี 

-  พิพากษาให้คืนรถยนต์หรือใช้ราคาแทนจ านวน 200,000 บาท ช าระ

ค่าเสียหาย 36,000 บาทพร้อมดอกเบ้ีย 7.5 ต่อปี  และช าระค่าขาดประโยชน์เดือนละ 2,500 

บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืนหรือใช้ราคาแทนเสรจ็ทั้งน้ีต้องไม่

เกิน 12 เดือน และ ให้จ าเลยช าระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่ชนะ ค่าทนายความ 3,000 

บาท  

-  พิพากษาให้คืนรถยนต์หรือใช้ราคาแทนจ านวน 400,000 บาท ค่าฤชาธรรม

เนียมเทา่ที่ชนะคดีค่าทนายความ 3,000 บาท  

การปฏิบัติตามค าพิพากษาในคดีเช่าซ้ือจึงมีประเด็นในทางปฏิบัติหลายประการ

กล่าวคือ ในประเดน็ตามตัวอย่างแรกหากผู้เช่าซ้ือส่งมอบรถยนต์คืนหน้ีในส่วนน้ีจะถูกตัดออกไป

คงเหลือเพียงค่าเสียหายซ่ึงสามารถว่ากล่าวกันในคดีน้ีได้ซ่ึงหากพบว่าราคารถยนต์ที่ขายได้

แตกต่างจากราคาแทน หมายถึง ขายทอดตลาดได้น้อยกว่ากไ็ม่สามารถเรียกเกบ็จากจ าเลยในคดี

น้ีได้ต้องว่ากล่าวกนัใหม่ในส่วนคดีใหม่ แต่ถ้าหากว่าขายได้สงูกว่ายอดเงินสูงกว่าสามารถน ามาหัก

ช าระหน้ีในส่วนหน้ีตามค าพิพากษาต่อไป 

ในส่วนคดีที่ศาลพิพากษาให้เฉพาะการส่งมอบรถยนต์คืนหรือใช้ราคาแทน เพียงอย่าง

เดียวพบว่าค าพิพากษาศาลจะให้ค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับราคามูลหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือที่คงเหลือ

แต่ส่วนใหญ่แล้วราคารถยนต์ที่ขายทอดตลาดได้จะค่อนข้างราคาต ่าและแตกต่างกับราคาแทนซ่ึง

ศาลให้มาก 

4. ยึดรถไดช้ั้นบงัคบัคดีเป็นกรณีที่ผู้เช่าซ้ือไม่ส่งมอบรถยนต์คืนจึงมีการบังคับคดี

กบัทรัพย์สนิอื่น ๆ ที่ด าเนินการสบืหลังจากมีการบังคับคดีไปแล้วผู้เช่าซ้ือได้น ารถยนต์ที่เช่าซ้ือมา

คืนท าให้หน้ีในส่วนราคารถถูกตัดออกไปคงเหลือเฉพาะค่าเสียหายที่บังคับได้เฉพาะคดีน้ีเท่าน้ัน 

หรือในกรณีค าพิพากษาศาลให้เพียงราคารถยนต์และไม่ให้ค่าเสียหายส่วนอื่นเมื่อคืนรถยนต์ก็

เท่ากับได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาแล้วหน้ีในส่วนน้ีต้องหมดไปจะต้องถอนการบังคับคดีให้กับ
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จ าเลยทั้ง ๆ ที่น้ีหน้ีในส่วนน้ียังขาดอยู่เน่ืองจากขายทอดตลาดรถยนต์ได้ราคาต ่ากว่าราคารถตาม

สัญญาเช่าซ้ือมากหรือขายไม่ได้เทียบเท่ากับราคาซ่ึงเป็นเงินลงทุนของผู้ให้เช่าซ้ือซ่ึงหากจะต้อง

ฟ้องร้องกันเป็นอีกคดีและบังคับคดีกันใหม่กย่็อมท าให้ผู้ให้เช่าซ้ือเสียเปรียบในการที่จะได้รับ

ช าระหน้ี เพราะผู้เช่าซ้ือซ่ึงอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าว จ าหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินไปท าให้ท้ายที่สุด

แล้วผู้ให้เช่าซ้ือไม่สามารถบังคับคดีได้ทั้งยังต้องเสยีเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในขณะที่ผู้ให้เช่า

ซ้ือเมื่อปล่อยสินเช่ือไปแล้วกย่็อมหวังผลประโยชน์กลับคืนมาเน่ืองจากผู้ให้เช่าซ้ือเองกม็ีภาระใน

ส่วนค่าใช้จ่ายหลายอย่างในการลงทุนปล่อยสนิเช่ือไปให้ผู้เช่าซ้ือในแต่ละราย 

ผู้เขียนเหน็ว่ากระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซ้ือเม่ือเปรียบเทยีบกับกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแล้วเมื่อมีการบังคับคดีแล้วหากยังมีหน้ีคงเหลืออยู่กส็ามารถว่ากล่าวกันต่อไปได้ซ่ึงน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและกระบวนการยุติธรรมหรือในกรณีที่มีการย่ืนฟ้องต่อศาล

แล้วกค็วรอนุญาตให้แก้ไขค าฟ้องได้หากพบว่ายังมีหน้ีคงเหลือที่จะติดใจว่ากล่าวกันต่อไปซ่ึงจะท า

ให้ไม่เกิดความซ ้าซ้อนในการด าเนินการ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้จ าเลยเพราะผลสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนใหม่ย่อมจะต้องเรียกเกบ็จากจ าเลย 

ประการทีส่าม ปัญหาการขายทอดตลาดรถยนตที์เ่ช่าซ้ือหรือคดีเช่าซ้ือ 

การน ารถยนต์ที่เช่าซ้ือตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่า

ซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ผู้ให้เช่าซ้ือ

ปฏบัิติตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 5 ดังน้ี เมื่อผู้ให้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือโดยแจ้งเป็นหนังสือไป

ยังผู้เช่าซ้ือและกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซ้ือเพ่ือน าออกขายให้แก่

บุคคลอื่น 

ก.  ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซ้ือต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซ้ือและผู้ค า้ประกัน

(ถ้ามี) ทราบ เป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจด็วัน เพ่ือให้ผู้เช่าซ้ือใช้สิทธิซ้ือได้ตามมูลหน้ีส่วนที่ขาดอยู่

ตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยผู้ให้เช่าซ้ือจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซ้ือตามอัตราและการคิดค านวณตาม 

(10)  

แนวทางปฏบัิติพบว่าขณะยึดรถยนต์ผู้เช่าซ้ือได้ลงลายมือช่ือรับทราบเง่ือนไขในใบส่ง

มอบรถยนต์ขณะที่ยึดรถและตกลงสละเวลาในการแจ้งการประมูลขายตามประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญา ประเดน็ปัญหาคือการยึดรถเป็นการติดตามโดยพนักงานภายนอกซ่ึงเป็นตัวแทน

ของสถาบันการเงินผู้ให้เช่าซ้ือ   ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้เช่าซ้ือบางคร้ังพบว่า การติดตาม

ยึดรถยนต์ของตัวแทนผู้ให้เช่าซ้ือกระท าไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมท าให้ผู้เช่าซ้ือเกิดความเกรง

กลัว และลงลายมือช่ือในเอกสารไปโดยที่ไม่ทราบว่าข้อสัญญาดังกล่าวระบุว่าอย่างไรบ้างการท า

เอกสารโดยระบุว่าผู้เช่าซ้ือจะต้องไถ่ถอนรถยนต์ภายในระยะเวลาที่ไม่เพียงพอซ่ึงสิทธิไถ่ถอน

รถยนต์ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะท าได้ยากมากกว่าปกติมาก เน่ืองจากต้องช าระเงินส่วนที่เหลือ

ตามสัญญาทั้งหมด ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการติดตามรถยนต์ซ่ึงมีจ านวนสูง ค่าเบ้ียปรับ 

ค่าธรรมเนียมการน ารถยนต์ออกประมูลขายพบว่าการแจ้งประมูลยังไม่ครบก าหนดระยะเวลา
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ตามที่กฎหมายก าหนดและมีการน าออกขายทอดตลาด สถานที่ในการขายพบว่าจะเป็นการขาย ณ 

สถานที่ผู้เช่าซ้ือมีความสะดวกในการขาย การประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายเป็นการประเมินโดยผู้

เช่าซ้ือและผู้ให้เช่าซ้ือไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือสร้าง

ความไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสยีหลายประการเมื่อน ามาเปรียบเทยีบประมวลวิธีพิจารณาความ

แพ่งภาคบังคับคดีแล้วพบว่ากระบวนการน าทรัพย์ออกขายทอดตลาดมีการบัญญัติไว้ชัดเจนและ

สร้างความโปร่งใสในกระบวนการขายได้มากกว่ากระบวนขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือไม่ว่ากระบวนการ

ขออนุญาตศาลในการขายทอดตลาด การส่งหมายแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ กระบวนการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน หากมองในทางกลับกันจะพบว่าการขายทรัพย์สินในส่วนคดีเช่าซ้ืออาจจะ

เกิดการฮ้ัวกันระหว่างผู้ซ้ือผู้ขายได้มากกว่าซ่ึงผลสุดท้ายบุคคลที่ต้องรับผิดกคื็อผู้มีส่วนได้เสียใน

คดีเช่าซ้ือไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ขาดทุนดังกล่าวในมูลหน้ี

ส่วนที่ขาดน้ันต่อไปหากมีการควบคุมกระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้มีความโปร่งใสมากข้ึน

น่าจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียมากย่ิงขึ้ นเช่นในส่วนกระบวนการขายทอดตลาด

ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเขตในการขายในใกล้พ้ืนที่ที่ท  าการยึดรถยนต์ ในส่วน

กระบวนการขายเร่ืองการแจ้งประมูลการขายทรัพย์ที่ยึดถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญส าหรับ

กระบวนการที่เป็นธรรมจึงเหน็ควรน าวิธีความความแพ่งในเร่ืองกระบวนการส่งหมายที่เดโอกาส

ให้คู่ความโต้แย้งได้อันจะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเตม็ใจและ

อาจจะมีมาตรการลงโทษหรือมีค่าปรับหากไม่ปฏบัิติตามและทั้งน้ีการแจ้งหรือส่งเอกสารใด ๆ ก็

ควรที่ส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยในส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินปัจจุบันในส่วนคดีเช่า

ซ้ือใช้มาตรฐานในการค านวณ จากเร๊ดบุ๊คซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการค านวณราคา

รถยนต์ของต่างประเทศซ่ึงถือเป็นราคากลางที่มีความเหมาะสมกต็ามแต่เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งแล้วถึงแม้จะมีการประเมินราคาแต่กยั็งเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้เสยีรับรู้และมีโอกาสในการประเมินดังกล่าวในส่วนของคดีเช่าซ้ือจึงมีข้อเสนอแนะให้

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสยีรับทราบถึงการประเมินราคาดังกล่าวและให้โอกาสในการแสดงเจตนา

ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยปริยายในการก าหนดราคาดังกล่าวเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

ส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนได้เสียของตนอันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมใน

กระบวนการขายทรัพย์สนิที่เช่าซ้ือมากย่ิงข้ึน  

ประการทีสี่ปั่ญหาการคดัคา้นการขายทอดตลาด 

จากการศึกษาพบว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่าซ้ือหรือคดีเช่าซ้ือไม่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประทศไทย หรือประกาศส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้สิทธิ

เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการขายทอดตลาดของผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงไว้เลย อย่างไรกต็าม การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา 509 ถึงมาตรา 517 กม็ีเพียงมาตรา 513 ที่ก าหนดให้ผู้ทอดตลาดเท่าน้ัน

ถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ เมื่อเห็นว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้สูงสุดยังไม่เพียงพอ แต่ไม่ได้
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ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ทอดตลาดด้วยโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้ทอดตลาด

จะไม่มีการถอนทรัพย์สนิจากการขายทอดตลาดเม่ือเหน็ว่าราคาซ่ึงมีผู้สู้สงูสดุยังไม่เพียงพอ เพราะ

ท าให้เสียเวลา และย่ิงเป็นทรัพย์สินเช่าซ้ือหรือในคดีเช่าซ้ือด้วยแล้วจะไม่มีการถอนทรัพย์สินจาก

การขายทอดตลาดอย่างแน่นอนแม้จะขายได้ราคาต ่าไม่เพียงพอกเ็พราะเหตุว่า ผู้ให้เช่าซ้ือก็

สามารถเรียกเกบ็เงินส่วนต่างที่ขาดไปจากผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกันได้อยู่แล้วดังน้ัน ท าให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้

ค ้าประกัน ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้านขายทอดตลาดได้เหมือนดังเช่น

กระบวนการคัดค้านขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 และ

มาตรา 309 ทวิ ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่าควรจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสคัดค้านราคาในการขายทรัพย์สินที่เช่าซ้ือ

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เช่าซ้ือ ผู้ค า้ประกัน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียหาบุคคลที่จะมาซ้ือได้สูงกว่าเพ่ือที่จะ

ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนมูลหน้ีจากการขายอนัเป็นส่วนต่างที่มากเกนิความสมควร 
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ปัญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี: 

ศึกษากรณีโครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลบัและดิสโกเธค 

 สุธิณี ป่ินนกิร

 

 รองศาสตราจารย ์ดร. จิรศกัด์ิ รอดจันทร์


 

 

บทคดัย่อ 

 ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยถือว่าเป็นภาษี

ทางอ้อมประเภทหน่ึง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการจ ากัดการบริโภคของประชาชนจากบริการที่

ถือว่าไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ และเพ่ือใช้เป็นรายได้ของรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่านโยบายภาษีถูก

น ามาใช้เป็นกลไกในการควบคุม เพ่ือก าหนดขอบเขตให้สถานบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยและ    

มีการให้บริการโดยหม่ินเหม่ต่อศีลธรรมอนัดีจะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีเพ่ือเป็นการชดเชยให้แก่สังคม

และทดแทนทรัพยากรที่ได้สญูเสยีไป 

 จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ            

และดิสโกเธคตามที่ ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527           

และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้บังคับใน

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน ยังคงปรากฏปัญหาอันเป็นข้อบกพร่องในบางประการตาม

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแนวทางในการก าหนดรายรับขั้นต ่าซ่ึง

สามารถจะน ามาใช้ค านวณเป็นฐานภาษีในขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลพินิจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่จนเกดิความไม่เทา่เทยีมกนัในระหว่างผู้ประกอบกิจการ ทั้งยังอาจจะมาจากค านิยามที่มี

ความคลุมเครือรวมทั้งไม่มีความก้าวทันต่อยุคสมัย จนก่อให้เกิดปัญหาในการตีความโดยอาศัย

ช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้างช่องทางเพ่ือประกอบกิจการที่เป็นการหนีภาษีหรือเป็นการหลบหลีก

ภาษีที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงความไม่ชัดเจนในเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่ก่อให้เกิด

ความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เน่ืองจากจ าเป็นจะต้องไปศึกษาจากกฎหมายฉบับ

อื่นเพ่ิมเติม ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษี    

ล าดับรองโดยขาดการตรวจสอบถึงความโปร่งใส ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ปัญหา     

ข้อพิพาททางภาษีทั้งสิ้น 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเ พ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างภาษีสรรพสามิต    

สถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคให้เป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยแก้ไขค านิยาม

ของค าว่า “สถานบริการ” ที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527            

ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบกิจการในปัจจุบัน และท าการบัญญัติค านิยามของค าว่า                

                                                           

 นกัศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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“ไนท์คลับและดิสโกเธค” ไว้ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพ่ือให้

ทราบถึงองค์ประกอบของสถานบริการที่มีความแน่นอนชัดเจน รวมทั้งท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

ขยายความบทบัญญัติเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีให้สามารถเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย 

ตลอดจนท าการก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการน าผลรวม

ของรายรับซ่ึงออกโดยเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินมาใช้เป็นรายรับขั้นต ่าได้ แต่จะต้องท าการ

พิจารณาประกอบกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการประกอบกิจการตามรอบระยะเวลาในการช าระ

ภาษีแต่ละคร้ัง อีกทั้งท าการแก้ไขฐานภาษีให้มีความกว้างและครอบคลุมไปถึงการให้บริการใน

ลักษณะที่ไม่ได้รับค่าบริการโดยให้ถือว่าได้รับค่าบริการในจ านวนเท่ากับการให้บริการตามปกติ 

และให้น ามาใช้เป็นฐานภาษีได้เต็มจ านวน นอกจากน้ี  จะต้องท าการก าหนดประเภทของ      

สถานบริการที่ถือว่าเป็นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจเพ่ือให้ฐานภาษีมีความหลากหลายมากข้ึน 

ทั้งน้ี ยังเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายภาษี   

ล าดับรองที่จะมีการน ามาใช้เป็นนโยบายภาษีด้วยวิธีการตราเป็นกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาซ่ึง

เป็นตัวแทนของประชาชน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรมและโปร่งใส น ามาซ่ึงความ

สมัครใจในการเสยีภาษีอนัจะส่งผลเป็นการอ านวยรายได้ให้แก่รัฐได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

1. บทน า 

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ท าการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช 

บัญญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพ่ือขยายฐานการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมส าหรับ

การให้บริการที่ไม่จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ทั้งยังเป็นแนวทางตามนโยบายภาษีในการ

น ารายได้เข้าสู่รัฐ อันเป็นการสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการคลังของประเทศในขณะน้ัน ท าให้

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค ซ่ึงมีลักษณะเป็นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจต้องอยู่ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยถือว่าเป็นภาษีที่มีหลักแหล่งรายได้มาจากการใช้จ่ายที่

ฟุ่มเฟือยของประชาชนผู้ใช้บริการ  

 ในส่วนของค านิยามที่เกี่ยวกบัสถานบริการอนัมีลักษณะเป็นไนทค์ลับและดิสโกเธคน้ัน 

ได้มีการให้ความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกนัไว้ในกฎหมายจ านวน 4 ฉบับ ดังต่อไปนี้   

 1) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 

บัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546   

 2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546   

 3) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย   

พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2546           

 4) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) 
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 อน่ึง นอกจากกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ฉบับ ในปัจจุบันนี้การพิจารณาว่า

สถานบริการใดมีลักษณะเป็นสถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค หรือสถานประกอบ

กิจการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับไนทค์ลับและดิสโกเธคน้ัน ทางกรมสรรพสามิตยังมีหลักเกณฑ์ใน

การก าหนดลักษณะของสถานบริการโดยปรากฏอยู่ในหนังสอืกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111 

เร่ือง “ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดเกบ็ภาษีสถานบริการประเภทไนท์คลับและ

ดิสโกเธค” อนัเป็นการแสดงให้เหน็ได้ว่าจ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายหลายฉบับในการพิเคราะห์ถึง

ค านิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค จึงเป็นที่แน่ชัดว่ามิได้มีการบัญญัติค านิยามไว้

เป็นการเฉพาะในกฎหมายแม่บทแต่อย่างใด เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับค า

นิยามของค าว่า “สถานบริการ” มีความซับซ้อนและขาดความแน่นอนชัดเจนจนเป็นการยากต่อ

การท าความเข้าใจของบุคคลทั่วไป นอกจากน้ียังเป็นผลให้สถานบริการที่เข้าสู่ระบบการจัดเกบ็

ภาษีมีแต่เพียงเฉพาะบางกิจการเท่าน้ัน ทั้งยังอาจท าให้เกิดข้อพิพาทในการตีความถึงความหมาย

ตามค านิยาม เน่ืองจากผู้ประกอบกิจการสามารถอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้างแนวทางใน

การประกอบกิจการที่เป็นการหนีภาษีหรือเป็นการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้อีกวิธีหน่ึงด้วย   

ซ่ึงท าให้ขาดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการที่เสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น   

บ่อเกดิอนัท าให้รัฐสญูเสยีรายได้ 

 จากการศึกษายังพบอีกว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็น

กฎหมายแม่บทมีการบัญญัติให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการออกกฎหมายภาษีล าดับรองตามที่

ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68)    

ท าให้นโยบายในส่วนส าคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจในการตัดสินใจของฝ่าย

บริหารทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ขาดการตรวจสอบอย่างละเอยีดและเกดิความไม่โปร่งใสในระบบภาษี 

 ส าหรับขั้นตอนในการบริหารจัดเกบ็ภาษี ยังคงมีปัญหาส าคัญอีกประการหน่ึง อันมี

สาเหตุเน่ืองมาจากการที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้อ านาจแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในการก าหนดรายรับข้ันต ่าเพ่ือค านวณภาษีสรรพสามิต แต่กลับน าไปสู่การเลือกปฏบัิติ

อย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากจ านวนรายรับข้ันต ่าที่จะต้องน าไปค านวณเพ่ือเสียภาษีข้ึนอยู่กับ

ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง     

ผู้ประกอบกิจการด้วยกัน จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ขาดความแน่นอนชัดเจนและไม่มีความเป็นธรรม  

อกีทั้งแม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะได้วางหลักเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีไว้แต่

มิได้บัญญัติให้มีความชัดเจน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการจนมีความจ าเป็นที่

จะต้องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็นการเพ่ิมเติม 

 จากปัญหาที่พบในการบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและ

ดิสโกเธคตามที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน ย่อมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าประเดน็แห่งปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่

ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากข้อบกพร่องของค านิยามและโครงสร้างภาษีที่ไม่สอดคล้องต่อหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี จึงส่งผลกระทบอันเป็นอุปสรรคส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดเกบ็
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ภาษี และอาจน าไปสู่บ่อเกิดที่ท  าให้ผู้ประกอบกิจการใช้เป็นแรงจูงใจในการหนีภาษีหรือท าการ

หลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ อันจะเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอีก

นานัปการ  

 

2. หลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี  

 2.1  หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค (Equity) 

 ภาษีอากรที่ดีต้องมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง และระหว่างรัฐ  

ผู้จัดเกบ็กับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมถือเป็นหัวใจส าคัญในการ

จัดเกบ็ภาษีอากร ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษี

โดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) ย่อมเกิดขึ้ นได้ยาก (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,  

2543 : 145)  

 หลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่     

หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) และหลักความสามารถในการจ่าย (Ability-to-

Pay Principle)   

 หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) ผู้ได้รับผลประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการใด ๆ ของรัฐ จะต้องเสียภาษีอากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐที่จะผลิตสินค้าหรือบริการ   

ต่าง ๆ ตามสัดส่วนของประโยชน์ที่ตนได้รับ ย่ิงได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการจากรัฐมาก

เท่าใด กต้็องช าระภาษีมากขึ้ นเป็นสัดส่วนด้วย ดังน้ัน หากผู้บริโภคต้องการอรรถประโยชน์จาก

การบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตโดยรัฐบาล จะต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการในรูปภาษีอากรซ่ึง

เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้เสยีภาษี (เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543 : 149) 

 หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) ผู้เสียภาษีทุกคนจะ

ถูกเกบ็ภาษีตามก าลังความสามารถในการเสียภาษี โดยผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากัน

จะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่ายภาษีต่างกัน 

ดังน้ัน คนที่ มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนที่ มี

ความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า ซ่ึงปัจจัยในการวัดความสามารถในการเสียภาษี ได้แก่  

เงินได้ ลักษณะของแต่ละบุคคล สถานภาพ และรายจ่ายอันเป็นที่มาของรายได้ (จิรศักด์ิ        

รอดจันทร์, 2555 : 22-23) 

 2.2 หลกัความแน่นอนชดัเจน (Certainty)  

 ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความแน่นอนย่อมจะเป็นช่องทางชักน าไปสู่การทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ เช่น ผู้เสียภาษีรายที่มีฐานะ

เหมือนกันอาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งน้ี  เพราะเจ้าหน้าที่บางรายอาจอาศัยความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายตีความช่วยเหลือผู้เสียภาษีโดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ถึงแม้ไม่มีเจตนา

ทุจริตเจ้าหน้าที่ก ็อาจใช้วิจารณญาณที่แตกต่างกันตีความกฎหมายแตกต่างกัน (ศุภรัตน์      
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ควัฒน์กุล, 2528 : 127) นอกจากน้ี กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่ือถือได้และพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า

ได้ ช่วยท าให้ก าหนดถึงจ านวนภาษีที่ต้องช าระได้อย่างแน่นอน จึงถือว่าเป็นการปิดช่องโหว่ของ

กฎหมายภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขัดขวางการหลบหลีกภาษีและส่งผลให้การหนีภาษีถูกตรวจ

พบได้ง่าย ซ่ึงจะส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีเพ่ือการต่อต้านและตรวจจับการหนีภาษี

ลดลง (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 223) 

 2.3 หลกัความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment)  

 ภาษีทุก ๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเกบ็ตามเวลา หรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวกที่สุด

ส าหรับผู้จ่ายภาษี (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 7) 

 2.4 หลักความเ ป็นธรรมในการกระจายรายได้ครั้ ง ให ม่  (Equity of Income 

Redistribution) 

 เมื่อสังคมเกิดความเหล่ือมล ้า หากรัฐบาลต้องการปรับปรุงการกระจายรายได้ให้มี

ความเป็นธรรมหรือเสมอภาคกส็ามารถเข้าไปแทรกแซงระบบการตลาด โดยจัดสรรทรัพยากรจาก

คนที่รวยกว่าไปสู่คนที่จนกว่า ซ่ึงกระท าได้หลายวิธี เช่น การให้เงินอุดหนุน การควบคุมราคา

สินค้า การออกกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนการใช้จ่ายสาธารณะ และการจัดเกบ็ภาษี เป็นต้น             

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 13-14) 

 2.5 หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) หรือหลกัความ

เป็นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี (Economic Neutrality)  

 หากภาษีเข้าไปยุ่งเกี่ยวและบิดเบือนต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี    

ย่อมท าให้ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนชอบและที่ตนถนัด 

เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวถูกจัดเกบ็ภาษี ผลที่ตามมาคือ ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะท า

กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ไม่ถูกจัดเกบ็ภาษี หรืออาจจะเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกจัดเกบ็ภาษีไม่

สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเกบ็ภาษีที่สูง อันเป็นการยับย้ังการสร้างรายได้หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น

อุปสรรคต่อความวิริยะอุตสาหะของประชาชน (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 40-41)  

 2.6 หลกัความเรียบง่าย (Simplicity) 

 กฎหมายภาษีอากรที่ ดี ต้องเป็นกฎหมายภาษีอากรที่ ใช้ภาษาธรรมดา (Plain 

Language) ที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษากฎหมาย และไม่ควรมีความซับซ้อน ซ่ึงจะช่วยป้องกันการ

เล่ียงภาษีอากรโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทั้งน้ี หากกฎหมายภาษีอากรป้องกันการเล่ียงภาษี

อากรได้กเ็ทา่กบัเป็นกฎหมายภาษีอากรที่สอดคล้องกบัหลักความยุติธรรมตามแนวนอน เน่ืองจาก

ท าให้คนที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียม และยังสอดคล้องกับหลักความ

ยุติธรรมตามแนวต้ังด้วย เน่ืองจากผู้ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายภาษีอากรเพ่ือเล่ียงภาษีมักเป็น 

ผู้มีความรู้มีรายได้สูงหรือเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจซ่ึงควรต้องเสียภาษีอากรไม่น้อยไปกว่าผู้มีรายได้

น้อย (สรายุทธ ์วุฒยาภรณ์, 2548 : 44-45) 
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 2.7 หลกัความยอมรบั (Acceptability) 

  การสร้างความร่วมมือและการยอมรับในการเสียภาษีของประชาชน ขึ้ นอยู่กับความ

ยุติธรรมในการเกบ็ภาษีของรัฐบาลเป็นส าคัญ กล่าวคือ ภาษีอากรแต่ละชนิดที่จัดเกบ็น้ันจะต้องให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน ก่อนออกกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรควรฟังความคิดเหน็จาก

ประชาชน แสดงให้ประชาชนเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ เก็บไปน้ันที่สุดก็กลับคืนเป็น

ผลประโยชน์ต่อผู้เสยีภาษีเองในอนาคต ท าให้ประชาชนยอมรับการเสยีภาษีมากขึ้น จนน าไปสู่การ

เกดิความส านึกในการเสยีภาษีของประชาชนมากขึ้น (ศุภกจิ มีอุไร, 2550 : 14) 

 2.8 หลกัความยืดหยุ่น (Flexibility)   

 ภาษีอากรควรมีโครงสร้างและอตัราภาษีที่ง่ายต่อการปรับเปล่ียน และการปรับเปล่ียน

กค็วรส่งผลอย่างรวดเร็วต่อรายได้ของรัฐหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ภาษีฐานการบริโภค  

ซ่ึงเป็นลักษณะภาษีที่มีความยืดหยุ่น สามารถเปล่ียนแปลงอัตราได้ง่ายเน่ืองจากมีผลให้ราคา

สินค้าและบริการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในทันที  (สรายุทธ ์    

วุฒยาภรณ์, 2548 : 47) 

 2.9 หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimacy)   

 การออกกฎหมายภาษีจะต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในสายตาของประชาชนผู้เสีย

ภาษี ทั้งเป้าหมายและการท างานของระบบภาษีต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย (เกริกเกียรติ 

พิพัฒน์เสรีธรรม, 2546 : 145)  

      2.10 หลกัอ านวยรายได ้(Productivity) 

  ภาษีอากรที่ดีส าหรับรัฐบาลน้ันควรเป็นภาษีที่สามารถท ารายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นอย่าง

ดีด้วย กล่าวคือ เป็นภาษีที่ มีฐานใหญ่ และฐานของภาษีต้องขยายตัวได้รวดเร็วตามความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้รัฐบาลได้รับรายได้จากภาษีอากรน้ันได้มากโดยที่ไม่ต้อง

เพ่ิมอตัราการจัดเกบ็ภาษีน้ัน (เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2541 : 148) 

 

3. วิเคราะหโ์ครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลบัและดิสโกเธค 

 3.1 วิเคราะห์โครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี 

 หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีเป็นรากฐานส าคัญในการจัดเกบ็ภาษีอากรทุกประเภท 

หากในการบริหารจัดเกบ็ภาษีปราศจากหลักการน้ีแล้ว ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขาดความ

เช่ือถือและไม่เต็มใจในการที่ตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ทั้งน้ี เม่ือภาษีสรรพสามิต   

สถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคเป็นภาษีอากรประเภทหน่ึง การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของ

โครงสร้างภาษีย่อมต้องใช้หลักการดังกล่าวมาเป็นกลไกพ้ืนฐาน จึงมีประเดน็ที่ต้องน ามาพิจารณา 

ดังต่อไปนี้  

 1) วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 
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 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคน้ัน มีวัตถุประสงค์ที่

ส าคัญ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ เพ่ือใช้เป็นรายได้ของรัฐ และเพ่ือควบคุมหรือจ ากัดการ

บริโภคของประชาชนจากบริการที่ไม่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ประการแรก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่สถานบริการไนทค์ลับ

และดิสโกเธคมีการให้บริการด้านความบันเทิงในยามราตรี ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม ดนตรี 

แสง สี เสียง ตลอดจนการเต้นหรือเต้นร า จึงเป็นการให้บริการที่อยู่ภายใต้ความฟุ่มเฟือย       

โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กมั็กจะเป็นคนที่มีฐานะร ่ารวยหรือมีฐานะปานกลางรวมทั้งนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ซ่ึงสามารถที่จะใช้จ่ายเกินกว่าความจ าเป็นต่อการครองชีพของบุคคลโดยทั่วไปได้   

จึงท าให้ผู้ประกอบกจิการมีรายได้ดี ดังน้ัน รายรับซ่ึงจะต้องน ามาใช้ค านวณเป็นฐานภาษีย่อมจะมี

จ านวนมาก สามารถที่จะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมอัตราภาษีให้สูง 

นอกจากน้ียังถือว่าเป็นภาษีที่มีฐานใหญ่ครอบคลุมไปถึงสถานบริการที่ให้บริการในลักษณะที่

คล้ายคลึงกนักบัสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค แม้ว่าจะมีช่ือเรียกอย่างอื่น เช่น ผับ และบาร์ 

เป็นต้น จึงมีความสอดคล้องต่อหลักอ านวยรายได้ 

 ในส่วนของวัตถุประสงค์ประการที่สองน้ัน เป็นผลที่สืบเน่ืองมาจากการที่สถานบริการ

ไนท์คลับและดิสโกเธคเป็นการประกอบกิจการที่ใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่

ผู้ใช้บริการ จนท าให้เกดิการสิ้นเปลืองเกนิกว่าสดัส่วนการบริโภคในระดับปกติของบุคคลในสังคม

โดยทั่วไป ทั้งยังเป็นสถานบริการที่มีผลกระทบต่อศีลธรรม รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีอัน    

ดีงาม จนอาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมอันสามารถจะสร้างความ

เสียหายให้แก่รัฐได้ทั้งสิ้ น อย่างไรกต็าม เม่ือการเลือกใช้บริการอยู่ภายใต้ความสมัครใจ ผู้ที่ใช้

บริการในสถานบริการมากย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีความฟุ่มเฟือยมากกว่าผู้อื่น กส็มควรที่จะต้องเสีย

ภาษีมาก จึงมีความสอดคล้องต่อหลักผลประโยชน์ที่ได้รับ และมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความสามารถในการเสยีภาษี เน่ืองจากเมื่อผู้ใช้บริการมีอ านาจในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคที่มาก

กย่็อมจะมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากตามไปด้วย อีกทั้งเมื่อภาษีมีการแปรผันไปตาม

สดัส่วนแห่งการบริโภคแล้วย่อมถือว่าเป็นการสอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี

ตามแนวตั้งอีกประการหน่ึง นอกจากน้ี การที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการตลาดโดยใช้

นโยบายภาษีมาเป็นกลไกเพ่ือควบคุมในการประกอบกจิการสถานบริการ จึงเป็นการสอดคล้องต่อ

หลักความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ โดยถือว่าเป็นการโยกย้ายทรัพยากรโดยดึงเงิน

ออกจากกระเป๋าของผู้ใช้บริการที่เป็นคนรวยไปสู่กระเป๋าของคนจน อันเป็นการช่วยลดช่องว่างใน

ความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ของคนในสังคม  

 อย่างไรกด็ี ฐานะของผู้ใช้บริการรวมทั้งรายจ่ายหรือค่าใช้บริการซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของรายรับในสถานบริการที่จะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีน้ัน อาจมิได้แสดงให้เหน็ถึงความสามารถใน

การเสียภาษีอย่างแท้จริง เน่ืองจากถึงแม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะมีการผลักภาระภาษีไปยัง

ผู้ใช้บริการกต็าม แต่หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการที่มีฐานะเทา่เทยีมกันเลือกใช้บริการในสถานบริการ
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คนละแห่ง หรือเลือกใช้บริการคนละอย่างแต่อยู่ในสถานบริการแห่งเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีที่

ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการจากการประกอบกิจการที่ท  าการหนีภาษีหรือท าการหลบหลีกภาษีที่

ยอมรับไม่ได้ ย่อมมีผลท าให้รายจ่ายที่จะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีของผู้ใช้บริการแต่ละคนแตกต่างกัน

ไปด้วย จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีตามแนวนอน  

 อีกทั้งยังอาจจะกล่าวได้ว่าจ านวนภาษีย่อมจะส่งผลท าให้ผู้ประกอบกิจการซ่ึงมีหน้าที่

ตามกฎหมายที่จะต้องเสียภาษีขาดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนอาจน าไปสู่การ

ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายเพ่ือท าการหนีภาษีหรืออาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือท าการหลบ

หลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้และก่อให้เกดิความสญูเปล่าทางเศรษฐกจิ ซ่ึงไม่สอดคล้องต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ หรือหลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี  

 อย่างไรกต็าม หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว

แล้ว ย่อมจะพบว่ามีความมุ่งหมายที่จะควบคุมหรือจ ากัดการบริโภคจากบริการที่ไม่จ าเป็นต่อการ

ครองชีพของประชาชน จึงมีลักษณะเป็นการยับย้ังและต้องการลดจ านวนการประกอบกิจการที่มี

ความฟุ่มเฟือย โดยใช้นโยบายภาษีมาเป็นตัวแทรกแซงเพ่ือบิดเบือนแรงจูงใจในการท ากิจกรรม

ทางเศรษฐกจิ ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคย่อมมิอาจจะ

มีความสอดคล้องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็นกลางทาง

เศรษฐกจิของภาษี เน่ืองจากความเป็นกลางทางเศรษฐกจิไม่อาจจะเกดิขึ้นได้อย่างแท้จริง  

 2) ค านิยามของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค    

 ค านิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไม่สอดคล้องต่อหลักความเรียบง่าย

และหลักความแน่นอนชัดเจน เน่ืองจากยังคงมีความซับซ้อนและคลุมเครือท าให้จ าเป็นที่จะต้อง

ศึกษาจากบทบัญญัติกฎหมายถึง 4 ฉบับ จึงจะสามารถท าให้เข้าใจถึงความหมายของค าว่า 

“สถานบริการ” ได้ ทั้งน้ี แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยและองค์ประกอบ

เกี่ยวกับสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ในหนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111  

แต่กม็ไิด้บัญญัติไว้เป็นค านิยามศัพทต์ามกฎหมายแม่บทให้มีความชัดแจ้งแต่อย่างใด 

 นอกจากน้ี แม้ว่าตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527    

จะได้ให้ความหมายค านิยามของค าว่า “สถานบริการ” ไว้ แต่กนั็บว่าเป็นถ้อยค าส านวนที่ท  าความ

เข้าใจได้ยากรวมถึงขาดความชัดเจน ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการก าหนดว่าการประกอบกจิการใดบ้างที่จะถือว่าเป็นสถานบริการ จึงเป็นช่องทางให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือการตีความในทางที่เป็น

คุณแก่ผู้ประกอบกิจการ และยังส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความสับสนโดยตีความไปตาม

ความเข้าใจว่า สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคจะต้องมีองค์ประกอบเป็น “สถานที่”        

ตามความหมายที่ปรากฏในค านิยาม กล่าวคือ จะต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ที่ต้ังอยู่ที่ใดที่หน่ึงเป็น

การแน่นอน ซ่ึงเป็นไปตามความคิดเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ให้ไว้ในบันทกึส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 0486/2552 เร่ือง “แพเธคเคล่ือนที่ซ่ึงให้บริการเต้นร าแก่
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นักท่องเที่ยวเป็นสถานบริการหรือไม่” เกี่ยวกับความหมายของสถานบริการตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นกฎหมายคนละฉบับและมีเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายที่

แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเลือกท า

การประกอบกิจการบนพาหนะเคล่ือนที่ เช่น แพเธค เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต     

ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาอันน าไปสู่ช่องโหว่ที่ส าคัญของกฎหมาย และท าให้เกิดการหลบหลีกภาษีที่

ยอมรับไม่ได้ 

 3) ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 

 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้ผู้

ประกอบกิจการสถานบริการ อันได้แก่ เจ้าของหรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซ่ึงรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของสถานบริการตามมาตรา 4 รวมถึงผู้ประกอบกิจการสถานบริการในกรณีที่มีการ

ควบรวมหรือโอนกิจการตามมาตรา 57 เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย ทั้งน้ี  

เมื่อภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคถือว่าเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหน่ึง ท าให้

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายสามารถที่จะผลักภาระภาษีไปข้างหน้าโดยการ

น าภาระภาษีรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการให้บริการหรือค่าบริการ ย่อมท าให้ภาระภาษี

ที่แท้จริงตกแก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจน  

 อย่างไรกต็าม เมื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้ นอยู่กับกลไกตลาดแล้ว หากว่า  

ผู้ประกอบกจิการขึ้นราคาค่าบริการสูงเพ่ือจะผลักภาระภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการ ย่อมจะส่งผลให้การ

ใช้บริการมีจ านวนลดลง และหากผู้ประกอบกิจการลดราคาค่าบริการโดยยอมรับภาระภาษีเอาไว้

เสียเองไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ย่อมจะจูงใจให้มีผู้ใช้บริการในสถานบริการมากขึ้ นอันจะ

ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการมีรายได้มากข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต   

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคที่แท้จริงย่อมไม่อาจจะก าหนดได้อย่างแน่นอนตายตัวตาม

สภาพแห่งความเป็นจริง เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนไปตามกลไกตลาดน่ันเอง   

 4) ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค

กรณีที่ความรับผิดในการเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกดิข้ึนก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ  

ตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้

ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นเมื่อมีการช าระราคาค่าบริการ นอกจากน้ี ยังมีการ

ก าหนดให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้ นพร้อมกับความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรอีกประการหน่ึงด้วย อันส่งผลให้

บทบัญญัติกฎหมายเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีขาดความชัดเจนและท าให้ผู้ประกอบ

กิจการเกิดความยุ่งยากเน่ืองจากจ าเป็นที่จะต้องไปศึกษาจากในมาตรา 78/1 แห่งประมวล

รัษฎากร ว่ามีกรณีใดหรือ ณ เวลาใดบ้างที่ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต

เกิดขึ้ นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอน

ชัดเจน 
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 5) ฐานภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค  

 ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้

ฐานภาษี มาจากรายรับของสถานบริการ ซ่ึงมีลักษณะเป็นรายรับทั้งหมดโดยมิได้มีการหักต้นทุน

หรือค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ นอกจากน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอ านาจตามกฎหมายใน

การก าหนดรายรับข้ันต ่าของสถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง   

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณรายรับของสถานบริการ  

 อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันน้ียังคงไม่มีกฎกระทรวงที่วางแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

หน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดรายรับข้ันต ่าแต่อย่างใด ซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏบัิติ จึงไม่

สอดคล้องต่อหลักความสะดวกในการเสียภาษี เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะใช้สิ่งใดมาเป็น

เคร่ืองช้ีวัดถึงจ านวนรายรับข้ันต ่าที่ผู้ประกอบกิจการพึงจะได้รับ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสมควร

จะก าหนดให้มีความชัดเจน เพราะรายรับขั้นต ่าเหล่าน้ันจะถูกน ามาใช้เป็นฐานภาษีซ่ึงถือว่าเป็น

องค์ประกอบของโครงสร้างภาษีที่ส าคัญประการหน่ึง จึงเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าบทบัญญัติ

กฎหมายดังกล่าวขาดความแน่นอนชัดเจนและถือได้ว่าเป็นการปฏบัิติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบ

กิจการ โดยอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก าหนดรายรับข้ันต ่าเพ่ือ

ค านวณภาษีอย่างไม่เท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความไม่เตม็ใจจะเสียภาษี

และหันเหไปตัดสนิใจประกอบกจิการที่ผิดกฎหมายหรือหาช่องทางในการที่จะท าการหนีภาษีหรือ

ท าการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความ

เป็นธรรม  

 6) อตัราภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 

 ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้มีการก าหนดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคไว้ในอัตราร้อยละ 20 แต่ในปัจจุบันน้ีมีการ

ลดลงเหลือเพียงอัตราร้อยละ 10 ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตรา

และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) อย่างไรกด็ี ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ยังได้มีการก าหนดให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าแบบรวมใน โดยถือมูลค่า

ตามรายรับของสถานบริการรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระ กล่าวคือ น ารายรับไปรวมกับ

จ านวนภาษีสรรพสามิตในอตัราร้อยละ 10 ของรายรับและน าไปรวมกบัจ านวนภาษีเพ่ือมหาดไทย

ในอัตราอีกร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต เพ่ือใช้เป็นมูลค่าของฐานในการค านวณภาษี ทั้งน้ี 

อตัราภาษีตามมูลค่าจะมีลักษณะที่ง่ายต่อการปรับเปล่ียน ถือว่าเป็นโครงสร้างภาษีที่มีการแปรผัน

ไปตามการบริโภค โดยรัฐสามารถที่จะออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือปรับเพ่ิมหรือปรับลด

อัตราภาษีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บริการโดยตรง จึงมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความยืดหยุ่น 
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 อย่างไรกด็ี การใช้อตัราภาษีตามมูลค่าย่อมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการบริโภค

ของประชาชนผู้ใช้บริการ เน่ืองจากจ านวนภาษีจะส่งผลเป็นการบิดเบือนต่อความต้องการที่แท้จริง 

โดยอาจจะท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการหันเหไปให้ความสนใจในสถานบริการที่มีราคาถูกแต่เป็น

การประกอบกิจการที่ท  าการหนีภาษีหรือท าการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ จึงมีความไม่

สอดคล้องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ

ของภาษี แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจากอัตราภาษีร้อยละ 10 ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงนัก อีกทั้งยังมี

การใช้มูลค่าแบบรวมใน ย่อมท าให้ผู้ใช้บริการซ่ึงต้องแบกรับภาระภาษีที่แท้จริงสูงกว่าอัตราที่

ก  าหนดไว้ ไม่รู้สึกว่าตนเองต้องแบกรับภาระภาษีที่สูงจนเกินไป อัตราภาษีจึงไม่อาจจะส่งผลเป็น

การบิดเบือนต่อแรงจูงใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิมากจนเกินไปนัก นอกจากน้ี การจัดเกบ็

ภาษีในอตัราตามมูลค่าดังกล่าวย่อมท าให้ฐานภาษีมีความกว้างและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้แก่

รัฐในทุกภาวะเศรษฐกิจ จึงถือว่ามีความสอดคล้องต่อหลักอ านวยรายได้ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดเกบ็ภาษี 

 3.2 วิเคราะห์ปัญหาของการออกกฎหมายภาษีล าดับรองที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลบัและดิสโกเธค 

 ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงถือว่าเป็น

กฎหมายแม่บท ได้บัญญัติให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษีล าดับรองในส่วนที่

เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีซ่ึงมีความส าคัญ ดังที่ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตรา

และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการช่วยลดระยะเวลา และก่อให้เกิด

ความสะดวกในการปรับเปล่ียนอตัราภาษี โดยมิต้องมีการออกพระราชบัญญัติภาษีฉบับใหม่กต็าม 

แต่กเ็ป็นผลให้เกิดความมากมายของกฎหมายภาษีล าดับรองและสร้างความสับสนแก่ผู้เสียภาษี 

จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการก าหนดให้ดุลพินิจในการวางนโยบายภาษีโดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

อัตราภาษีขึ้ นอยู่กับฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวน้ัน เป็นการให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารมาก

จนเกนิไป ย่อมจะท าให้กฎหมายที่มีการออกมาบังคับใช้ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดและไร้ซ่ึง

ความโปร่งใส จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 

 นอกจากน้ี เมื่อการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตเป็นค าสั่งของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใน

การจ ากดัการบริโภค ทั้งยังถือว่าเป็นการโยกย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชน จึงอาจจะ

กล่าวได้ว่าหากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเพ่ิมหรือปรับลดอัตราภาษีหรือ

แม้กระทั่งเป็นการยกเว้นภาษี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น ทั้งน้ี เมื่อปรากฏว่าการวาง

นโยบายภาษีเพ่ือออกกฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านทางรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทนของ

ประชาชนเสยีก่อน กม็ิอาจจะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับทั้งยังจะน าไปสู่ความไม่เตม็ใจในการ

เสยีภาษี จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความยอมรับ 
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 3.3 วิเคราะห์โครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลบัและดิสโกเธคตาม

กฎหมายของสาธารณรฐัเกาหลีและกฎหมายของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ทีม่ีความเหมาะสมแก่การน ามาใชใ้นประเทศไทย 

  1) สาธารณรัฐเกาหลี 

 สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการให้ค านิยามเกี่ยวกับสถานบันเทงิไว้ในพระราชบัญญัติภาษี

การบริโภคส่วนบุคคล ค.ศ. 2014 ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายแม่บท จึงท าให้เกิดความง่ายเน่ืองจากไม่

จ าเป็นต้องไปศึกษาจากกฎหมายหลายฉบับ นอกจากน้ี ในส่วนของฐานภาษีน้ัน ตามกฎหมายของ

สาธารณรัฐเกาหลีมีการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อนุญาตให้ท าการบันเทิง ต้องเสียภาษีโดย

ค านวณจากค่าบริการเตม็จ านวน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ได้รับค่าบริการทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนกต็าม ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยขยายให้ฐานภาษีมีความกว้างมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังมีการ

ก าหนดให้สถานบริการบางแห่งสามารถน าผลรวมของใบเสรจ็รับเงินมาใช้เป็นฐานในการค านวณ

ภาษีได้ จึงสันนิษฐานได้ว่าผลรวมของใบเสร็จรับเงินที่มาจากเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินของ    

สถานบริการแต่ละแห่งน้ันมีความน่าเช่ือถือและสามารถน ามาใช้เป็นฐานภาษีในขั้นต ่าได้  

 2) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

 สปป.ลาวได้มีการวางหลักเกี่ยวกับฐานภาษีไว้ในกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากรฉบับ 

ปรับปรุง ค.ศ. 2012 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท โดยมีการก าหนดประเภทของสถานบริการที่มีความ

หลากหลาย กล่าวคือ นอกจากจะจัดเกบ็ภาษีจากไนทค์ลับและดิสโกเธคแล้วยังมีการจัดเกบ็ภาษี

จากคาราโอเกะ ทั้งยังท าการบัญญัติไว้ในประเภทของการบันเทิงซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นพิกัดอัตรา

ภาษีเดียวกนั ท าให้ฐานภาษีมีความกว้างและสามารถจะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐมากย่ิงขึ้น  

 

4. บทสรุป 

 โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาอนัเป็นข้อบกพร่องในหลายประการ ซ่ึงนอกจากจะมีสาเหตุมาจากค านิยาม

ที่มีความคลุมเครือรวมทั้งไม่ทันต่อยุคสมัยจนอาจก่อให้เกิดปัญหาการตีความ ซ่ึงส่งผลให้การ

จัดเกบ็ภาษีไม่ครอบคลุมทั่วถึงและท าให้ขาดความเทา่เทยีมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการแล้ว ยังมี

ผลมาจากความไม่ชัดเจนในเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้

ประกอบกิจการเน่ืองจากจ าเป็นจะต้องไปศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งยังอาจมาจากการขาดแนวทางในการ

ก าหนดรายรับขั้นต ่าอันจะต้องถูกจัดเก็บเป็นฐานภาษี ตลอดจนประเด็นปัญหาในเร่ืองการ

ตรวจสอบถึงความโปร่งใสของกฎหมายภาษีล าดับรอง ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ียังอาจน าไปสู่การหนีภาษี

หรือการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ และอาจเป็นผลก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทในทางภาษีอีก

หลายประการ จึงเป็นการไม่สอดคล้องต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 
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5. ขอ้เสนอแนะ 

 1) ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขค านิยามให้สอดคล้องกับรูปแบบ

ของการประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคในปัจจุบัน โดยท าการบัญญัติให้มี

ความครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการในด้านบริการที่มีการให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึง

กันบนพาหนะเคล่ือนที่ โดยยกเลิกข้อความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความใหม่ว่า “สถานบริการ หมายถึง การประกอบกิจการด้านบริการใน

สถานที่ที่ต้ังที่ใดที่หน่ึงเป็นการแน่นอนหรือส านักงานใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 

และให้หมายความรวมถึงการประกอบกจิการด้านบริการบนพาหนะ ไม่ว่าจะมีการประกอบกิจการ

ในขณะที่พาหนะมีการเคล่ือนที่หรือไม่กต็าม” 

 นอกจากน้ี ควรจะท าการบัญญัติค านิยามซ่ึงเป็นองค์ประกอบของรูปแบบในการ

ให้บริการของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคไว้ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 ให้มีความสอดคล้องกัน โดยบัญญัติขยายความไว้ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต      

ที่ 09.01 ว่า “ไนทค์ลับและดิสโกเธค หมายถึง สถานบริการซ่ึงมีการประกอบกิจการด้านบริการ

ส าหรับดื่มกนิและเต้นร า โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือใช้เคร่ืองเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพ่ือ

การบันเทิง โดยมีเจตนาให้มีการด่ืมกินและเต้นร า แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นร าไว้อย่างชัดแจ้ง แต่

ปรากฏว่ามีการเต้นร าเป็นปกติวิสัยในสถานบริการน้ัน และให้หมายความรวมถึงการประกอบ

กจิการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะมีการเรียกช่ือว่าอย่างไรกต็าม” ซ่ึงการใช้ข้อความดังกล่าว

ย่อมจะส่งผลให้การประกอบกิจการที่มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกันกับสถานบริการไนทค์ลับและ

ดิสโกเธคอาจถูกน าเข้ามาสู่ฐานภาษีได้ อีกทั้งควรจะก าหนดประเภทของสถานบริการที่ถือว่าเป็น

กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจให้มีความหลากหลายมากขึ้ น โดยน ากิจการที่ให้ความบันเทิงใน

รูปแบบที่ใกล้เคียงกันกับสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค อาทิ คาราโอเกะ มาบัญญัติไว้ใน

พิกัดอัตราภาษีเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลให้สถานบริการถูกน าเข้าสู่ฐานภาษีในจ านวนที่มากและ

หลากหลายย่ิงขึ้นดังเช่นในสปป.ลาว 

 การแก้ไขค านิยามตามที่ ผู้วิ จัยได้เสนอแนะดังที่กล่าวมาน้ี นอกจากจะมีความ

สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความเรียบง่ายแล้ว ยังจะส่งผลท าให้วัตถุประสงค์

ในการจัดเกบ็ภาษีมีความสอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีตามแนวนอน 

เน่ืองจากจะช่วยปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัและแก้ไขในเร่ืองการหลบหลีกภาษี

ที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งจะท าให้ผู้ประกอบกจิการถูกจัดเกบ็ภาษีอย่างทั่วถึงและเทา่เทยีมกนั  

 2) ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสีย

ภาษีสรรพสามิตของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคที่ยังคงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอน

ชัดเจน โดยท าการเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต    

พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความว่า “ส าหรับในกรณีบริการ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้ น

เม่ือได้รับช าระราคาค่าบริการ แต่ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ว่าทั้งหมด

559



14 
 

หรือแต่บางส่วนเกิดขึ้ นก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี

เกดิข้ึนเม่ือมีการออกใบก ากบัภาษีก่อนที่จะได้รับช าระราคาค่าบริการ หรือให้ถือว่าความรับผิดใน

อันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้มีการใช้บริการไม่ว่าโดยผู้ประกอบกิจการเองหรือโดยบุคคลอื่น

ก่อนที่จะได้รับช าระราคาค่าบริการ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะได้มีการเกิดขึ้นก่อน” ซ่ึงจะท าให้เข้าใจได้

ง่ายโดยไม่ต้องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็นการเพ่ิมเติม 

 3) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองฐานภาษีสรรพสามิตของ 

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคในส่วนที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตามกฎหมายในการ

ก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ เน่ืองจากอาจเป็นมูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การใช้ดุลพินิจในการ

ตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่  จึงควรแก้ไขโดยท าการเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 8 (2)         

แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการ

ค านวณรายรับของสถานบริการ ในกรณีที่สถานบริการใดมีการใช้เคร่ืองบันทึกการเกบ็เงิน ให้ผู้

ประกอบกิจการสถานบริการน้ันน าผลรวมของรายรับ (ซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามที่ปรากฏ

จากหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นรายรับขั้นต ่าได้ แต่อย่างไรกต็าม รายรับข้ันต ่าที่จะน ามาใช้

ในการค านวณภาษีต้องมีจ านวนไม่ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนซ่ึงผู้ประกอบกิจการใช้ประกอบ

กิจการสถานบริการตามรอบระยะเวลาในการช าระภาษีแต่ละคร้ัง” ซ่ึงการแก้ไขน้ีจะเป็นไปตาม

แนวคิดในเร่ืองจุดคุ้มทุน อันสันนิษฐานได้ว่ารายรับที่แท้จริงในการประกอบกิจการจะต้องมี

จ านวนไม่ต ่ากว่าเงินหรือทรัพย์สนิที่ผู้ประกอบกจิการได้ลงทุน  

 นอกจากน้ี ควรท าการแก้ไขฐานภาษีให้มีความกว้างและครอบคลุมไปถึงการให้บริการ

ในลักษณะที่ไม่ได้รับค่าบริการแต่ให้ถือว่าได้รับค่าบริการดังเช่นในสาธารณรัฐเกาหลี โดยบัญญัติ

เพ่ิมเติมไว้ในมาตรา 8 (2) และใช้ข้อความว่า “ในกรณีที่ผู้ประกอบกจิการสถานบริการแห่งใดท า

การบริการ โดยไม่ได้รับค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ถือว่าได้รับค่าบริการเต็ม

จ านวนเทา่กบัการประกอบกจิการตามปกติของสถานบริการ และให้น าค่าบริการทั้งหมดมาใช้เป็น

รายรับ” เน่ืองจากแม้ว่าจะมิได้รับค่าบริการโดยตรง แต่กอ็าจก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่

เกี่ยวเน่ืองกับสถานบริการในทางอ้อม โดยการบริการตามที่กล่าวน้ี อาจได้แก่การให้บริการเพ่ือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ในการเปิดให้บริการของสถานบริการ และการให้บริการเพ่ือเป็นการ

สมนาคุณแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ เป็นต้น  

 4) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองการออกกฎหมายภาษี   

ล าดับรองที่ใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค เน่ืองจากการให้

อ านาจแก่ฝ่ายบริหารตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 น้ัน             

ไม่สอดคล้องต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นเร่ืองอันเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีที่ส าคัญ

และมีผลกระทบต่อการคลังสาธารณะ ไม่ใช่เร่ืองการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและกฎเกณฑ์ที่เป็น

รายละเอียด ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อการ
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จัดเกบ็ภาษีมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพย์สินของประชาชน จึงกล่าวได้ว่า

กฎหมายภาษีต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซ่ึงเป็นความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของประชาชน

ในรัฐ เพ่ือที่จะให้ประชาชนเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ด้วยเหตุน้ี ในกรณีที่มีการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเพ่ิมหรือปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือแม้กระทั่งเป็นการ

ยกเว้นภาษีสรรพสามิต จะต้องมีการตรวจสอบถึงความโปร่งใสก่อนที่จะมีการน ามาใช้เป็นนโยบาย

ภาษี ดังน้ัน การออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสถานบริการไนทค์ลับและ

ดิสโกเธคสมควรจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนของประชาชน ซ่ึงกค็ือการตราเป็นกฎหมาย

ในรูปของพระราชบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา  

 อน่ึง ผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายในการปฏรูิปภาษีสรรพสามิต โดยทาง

กระทรวงการคลังได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตซ่ึงขณะน้ี

ก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทั้งน้ี ตามร่างกฎหมาย

ดังกล่าวได้ปรับเปล่ียนแนวทางในการจัดเกบ็ภาษี 2 ประการ กล่าวคือ 

 1) เปล่ียนฐานการจัดเกบ็ภาษีจากเดิมค านวณภาษีโดยใช้ฐานราคาหน้าโรงงาน 

(NEFP) หรือราคาน าเข้าสนิค้า (CIF) มาเป็นราคาขายปลีกแนะน า (RRSP)  

 2) เปล่ียนระบบการจัดเกบ็ภาษี มาเป็นเกบ็ควบคู่กันโดยใช้ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า                

(Ad Valorem) และอตัราภาษีตามสภาพ (Specific) 

 จากแนวทางในการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าถึงแม้จะเป็นวิธีที่มีประโยชน์โดย

ถือว่าเป็นการท าให้ฐานภาษีมีความชัดเจนและสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย แต่กม็ิอาจน ามาใช้กับ

การประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคได้ เน่ืองจากว่าฐานภาษีของสถานบริการ

ไนทค์ลับและดิสโกเธคจะมาจากรายรับซ่ึงเป็นทั้งค่าบริการเพ่ือความบันเทงิ และค่าสินค้าจ าพวก

อาหาร สุรา และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ หากใช้ฐานภาษีตามวิธีการดังกล่าว จะต้องน าฐานภาษีแยกออก

จากกัน ก่อนจะน าค่าบริการไปค านวณโดยใช้อัตราภาษีตามมูลค่าได้เพียงวิธีเดียว แต่ต้องน า

สินค้าบางอย่างไปค านวณโดยใช้ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามสภาพ เน่ืองจาก

สามารถค านวณได้ทั้ง 2 วิธีควบคู่กันไป ซ่ึงจะท าให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการค านวณ

ภาษี รวมทั้งท าให้ผู้ประกอบกจิการเกดิความสบัสนในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษี  

 ดังน้ัน การใช้อัตราภาษีตามมูลค่าแบบรวมในโดยใช้ฐานภาษีที่มาจากรายรับของ

สถานบริการรวมกับภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีการบังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน นับว่าก่อให้เกดิความสะดวกและมีความเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากสามารถที่จะค านวณภาษี

ได้ภายในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องแยกฐานภาษี ซ่ึงถือว่าเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ปฏบัิติตามกฎหมายภาษี เน่ืองจากผู้ประกอบกจิการไม่จ าเป็นที่จะต้องไปจ้างนักบัญชีหรือหาวิธีใน

การแบ่งแยกฐานภาษีเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีให้เกิดความยุ่งยาก จึงมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี อีกทั้งยังส่งผลให้อัตราภาษีไม่ดูว่าสูงจนเกินไปนักและท า
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ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าใจว่าอัตราภาษีต ่ากว่าภาระภาษีที่แท้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นฐานภาษีที่สามารถ

จะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐและเป็นการสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์หลักในการจัดเกบ็ภาษี 
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ปัญหาการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรท่ีดี :

ศึกษากรณีโครงสรา้งภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต 

 

สุธิดา  วิบูลพานชิ

 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจันทร์


 

 

บทคดัย่อ 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต เป็นการจัดเกบ็ภาษีทางอ้อม 

และมีลักษณะอันเป็นภาษีบาป โดยเป็นภาษีที่จัดเกบ็จากสินค้า ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพ ศีลธรรม เกิดผลเสียต่อตนเอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

เศรษฐกิจ และประเทศ ซ่ึงโครงสร้างการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ได้

กาํหนดในการคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิตยาสูบของไทยตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 

สาํหรับ ยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้าต้องคิดคาํนวณ แบบผสม รวมทั้ง บุหร่ี ซิกาแรต ด้วย 

โดยใช้อัตราภาษีตามมูลค่า หากเป็นกรณี ยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรมยาสบูเป็นฐานภาษี สาํหรับยาสบูที่นาํเข้ามาในประเทศไทยให้ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ 

คือ ราคา ยาเส้นหรือยาสบูที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร เป็นฐานภาษีและ

อตัราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ เป็นการใช้ปริมาณยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัม เป็นฐานภาษี 

หากใช้วิธีการใดคํานวณภาษีแล้ว ทาํให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต    

ต้องเสยีภาษีในอตัราที่สงูกว่ากใ็ห้ใช้วิธกีารคาํนวณแบบน้ัน เพ่ือให้เป็นฐานในการเสยีภาษี 

พระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ.2509 กาํหนดให้ใช้โครงสร้างอัตราภาษีแบบผสม อันเป็น

ปัญหาด้านการกาํหนดฐานราคา อันจะต้องถูกจัดเกบ็ เป็นฐานในการคาํนวณภาษีแล้วน้ัน ทาํให้

การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทําให้ขาดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสูบ ที่ทาํในราชอาณาจักรและผู้นําเข้ายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจน

ประเดน็ปัญหาข้อกฎหมายทาํให้เกิดช่องว่าง ทางกฎหายและนาํไปสู่ การหลบเล่ียงภาษีได้ เช่น 

การสาํแดงราคาที่ตํ่ากว่าความเป็นจริง รวมถึงวิธีการถ่ายโอนราคาด้วยรวมถึงการกาํหนดให้

จาํนวนบุหร่ีที่ผู้เดินทางนาํติดตัวมาในราชอาณาจักรนาํติดตัวมาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่

ต้องติดแสตมป์ยาสูบ ซ่ึงปัจจุบันกาํหนดไว้ไม่เกินจาํนวน 200 มวน จึงเป็นช่องทางนําไปสู่การ

หลีกเล่ียงกฎหมาย ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีอาจนาํไปสู่การหนีภาษี หรือ การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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และอาจเป็นผลก่อให้เกิด ปัญหาข้อพิพาทในทางภาษีอีกหลายประการ เป็นการไม่สอดคล้องต่อ

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

 

1. บทน า 
ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตถือเป็นแหล่งรายได้สาํคัญของรัฐ แต่การจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตในอตัราที่สงูน้ัน กลับไม่ทาํให้ปริมาณการสูบซิกาแรตและบุหร่ีลดลง

จึงทําให้ฐานรายได้ภาษีกว้าง ทั้งน้ีประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจึงนิยมจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรตในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีสินค้าและบริการทั่วไป เพ่ือเป็นการ

ควบคุมการสูบยาสูบ บุหร่ีและ ซิกาแรตอีกทั้งเป็นการหารายได้เข้ารัฐ กรมสรรพสามิตมีอาํนาจ

และหน้าที่จัดเกบ็ภาษีจากฐานการบริโภคในสนิค้าและบริการซ่ึงสมควรจะต้องรับภาระภาษีสูงกว่า

ปกติ โดยถือว่าเป็นรายได้สาํคัญของรัฐบาลและ อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากภาษีที่กรมสรรพากรได้

ทาํการจัดเกบ็ อน่ึง ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

ได้กาํหนดให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซ่ึงต้องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ

หรือเงินสงูกว่า โดยฐานภาษีตามปริมาณสาํหรับยาสบู จะจัดเกบ็ภาษีคาํนวณจากนํา้หนักของยาสูบ

น้ันๆ สาํหรับ กรณียาสูบที่อธิบดีประกาศกาํหนดเป็นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ และใน

กรณียาสบูในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กาํหนดให้ถือมูลค่าบวกด้วยอากร

ขาเข้าการกาํหนดฐานภาษีตามปริมาณ และตามมูลค่าเป็นปัญหาทาํให้ผู้นาํเข้ายาสบู ชนิดบุหร่ีซิกา

แรต มีการปรับเปล่ียนรูปแบบยาสูบให้มีนํา้หนักลดลง ขนาดต่อมวนเลก็ลง การมวนยาสูบ บุหร่ี

และซิกาแรต น้ัน จะบรรจุใบยาสูบในลักษณะหลวมๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้เสียภาษีน้อยลง คือลดลงจาก

เดิม ขณะเดียวกันการกาํหนด ฐานภาษีตามมูลค่าดังกล่าว เป็นการกาํหนดให้ใช้ฐานในการ

คาํนวณภาษีที่แตกต่างกนั ทาํให้เกดิความลดหล่ันไม่เท่าเทยีมกันระหว่าง ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ยาสูบที่ทาํในราชอาณาจักรกับผู้นํายาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากน้ันยังมีการหลีกเล่ียง

ภาษี โดยการแจ้งราคาซ่ึงเป็นฐาน ในการคาํนวณภาษีที่ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น และมีการถ่ายโอน

ราคา จึงเป็นเร่ืองที่กล่าวได้ว่า เม่ือภาษีนาํเข้าลดจึงทาํให้เสียภาษีน้อยลง และรัฐจัดเกบ็ภาษีได้

น้อยลงจากเดิมย่อมกระทบต่อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ลดตํ่ าลงไปด้วย ทั้ ง น้ี 

ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการลดอากรดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าน้ันๆ ถูกลง 

ประชาชนกจ็ะหันมาบริโภคสินค้ายาสูบ บุหร่ีและซิกาแรตมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการ

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ลดการบริโภคยาสูบด้วย อีกทั้งยังกระทบต่อการจัดเกบ็ภาษีทาํให้การ

จัดเกบ็ภาษีขาดประสทิธภิาพได้ สนิค้าประเภทยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต น้ันแม้จะมีการจัดเกบ็ภาษี

สรรพสามิตอันมีลักษณะเป็นการผลักภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภคกต็าม แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพ

สังคมในปัจจุบันในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านการค้าเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าเป็นในด้านการ

สื่อสารและการคมนาคมกต็าม ทาํให้เกดิการเคล่ือนย้ายสินค้าบุหร่ีและซิกาแรตเป็นเคล่ือนย้ายไป

มาระหว่างประเทศได้โดยง่ายซ่ึงเกดิมาจากการจัดเกบ็ภาษีสรรสามิตบุหร่ีและซิกกาแรตในอัตราที่
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สูงมาก ซ่ึงก่อให้เกิดการลักลอบหรือปลอมแปลงบุหร่ีและซิกาแรตกลายเป็นปัญหาบุหร่ีและซิกา

แรตเถื่อน 

ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพสามิตยาสูบบุหร่ีและซิกาแรต นอกจากจะต้อง

ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี อันสามารถอาํนวยรายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นสาํคัญโดย

คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารจัดเกบ็ภาษียังต้องมีความ

เป็นธรรม ความเป็นกลาง มีความแน่นอนชัดเจน ตลอดจนมีความโปร่งใส  

 

 2. หลกัการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี หลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและหลกัการ

จดัเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ละซิกาแรต  

2.1 หลกัการจดัเก็บภาษีอากรที่ดี ของ อดมั สมิธ 1)หลักความเสมอภาค 2)หลักความแน่นอน 

3)หลักความสะดวกในการเสยีภาษี 4)หลักความประหยัดในการจัดเกบ็ภาษี 

2.1.1 หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีอากร หลักความมีประสิทธิภาพในการ 

จัดเกบ็ภาษีหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ หลักความยืดหยุ่น หลักอาํนวยรายได้  

 1) หลกัความเป็นธรรม หลักความสามารถในการช าระภาษี (Ability to pay 
Principles) หลักการที่ผู้รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรัฐได้รับผลประโยชน์มากต้องเสีย
ภาษีมาก ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์น้อยก็ควรเสียภาษีน้อยและหากไม่ได้รับประโยชน์จากบริการนั้นเลย 
ก็ไม่ควรต้องเสียภาษีเพื่อการนั้น (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2542: 62) หลักผลประโยชน์ที่ ได้รับ 
(Benefit Principles) หลักการนี้เป็นการวัดความเสมอภาค ในการเสียภาษีโดยการใช้การเสียสละ
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีเป็นเคร่ืองวัด (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล,2542:หน้า 62) 

 2) หลกัความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพใน

การจัดเกบ็ภาษีน้ัน ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ภาษีของผู้เสีย ภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลที่

เกิด จากการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือที่จะหารายได้จากการจัดเกบ็ภาษีให้แก่รัฐอย่างเพียงพอ ค่าใช้จ่าย

หรือต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีของผู้จัดเกบ็ภาษี ควรต้องตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เม่ือ

เปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสีย ภาษีควรตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือที่จะจะหลีกเล่ียงการ

ลดลงของรายได้ของผู้เสยีภาษี ที่จะนาํไปสู่การจับจ่ายใช้สอย และลดลงซ่ึงความไม่เตม็ใจเสียภาษี

ของผู้เสยีภาษี (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555: 33 – 34)  

 3) หลกัความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกจิ

น้ันระบบภาษีจะต้องไม่เปล่ียนแปลงหรือ กระทบกระเทอืนรูปแบบการบริโภค การออม (สมคิด 

บางโม, 2551: 18 – 19) และกระทบต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิหรือกลไกตลาดให้น้อยที่สดุ 

(บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 32)  
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 4 ) หลกัความยืดหยุ่น ภาษีอากรที่ดีควรเป็นช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ

ทั้ง ด้านราคาและการจ้างงาน ภาษีอากรจะต้องมีการยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ากบัการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกจิได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาวะเงินเฟ้อภาษีอากรควรมีโครงสร้างที่ส่งผลให้เกบ็ภาษี

มากขึ้นเพ่ือช่วยลดการ ใช้จ่ายของเอกชนลง (สมคิด บางโม, 2547: 18 – 19)  

 5 ) หลกัอ านวยรายได ้ลักษณะภาษีอากรที่ดีรัฐบาลจาํเป็นต้องหารรายได้มาใช้

จ่ายระบบภาษีอากรจึงต้องทาํราย ได้สูงให้แก่รัฐบาลหากระบบภาษีอาํนวยรายได้ตํ่า รัฐบาล

จาํเป็นต้องจัดเกบ็ภาษีเพ่ิมเติม ประชาชนมักมองว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เพ่ิมขึ้ นดังน้ันระบบภาษีอากรที่ดี จึงประกอบไปด้วยภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภท

สามารถทาํรายได้ให้สูง เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป (สมคิด บางโม,2547: 18 

– 19)  

หลกัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตและหลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่

และซิกาแรต  

หลกัการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเกบ็จากสินค้าและ

บริการบางประเภท ซ่ึงมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้ว

อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย 

หรือสนิค้าที่ก่อให้เกดิภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรือสินค้า

ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ เพ่ือให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

หลกัการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ละซิกาแรต มีเหตุผลและวัตถุประสงค์

ในการเกบ็ภาษียาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ 1 )การหารายได้เข้าสู่รัฐทาํให้รัฐมีรายได้   2) 

เพ่ือเป็นการควบคุมและจาํกดัการบริโภคยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยใช้มาตรการทางภาษีทาํให้มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอันเน่ืองมาจาก  ปัจจัยด้านราคา ยาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรต 

 

3. มาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่และซิกาแรตตามกฎหมาย

ไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

3.1 มาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่แ  ละซิกาแรต ตาม

กฎหมายของประเทศไทย การคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิตยาสบูของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบ 

พ.ศ. 2509 สาํหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้าต้องคิดคาํนวณแบบผสม (รวมถึงบุหร่ี       

ซิกาแรตด้วย) คือ ใช้อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้าเป็นยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ 

โรงอุตสาหกรรมยาสูบเป็นฐานภาษีสาํหรับยาสูบ ที่นําเข้ามาในประเทศไทยให้ถือตามราคา        

ซี.ไอ.เอฟ คือราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็นฐาน

567



5 
 
ภาษี) และอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ปริมาณยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัมเป็นฐาน

ภาษี) หากวิธใีดคาํนวณแล้วเสยีภาษีเป็นเงินสงูกว่ากเ็กบ็ตามอตัราภาษีที่สงูกว่า 

3.2 การบริหารจดัเก็บภาษียาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต การบริหารจัดเกบ็ภาษีทั่วไปมี 

2 ระบบคือ (1) ระบบประเมินตนเอง (2) ระบบการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ 

3.3 ระบบใบอนุญาต(Licensing system) การบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ

ดาํเนินการผ่านการใช้ระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาตโดยระบบการอนุญาตหรือใบอนุญาต

(License System) ควบคู่ไปกับการใช้ระบบแสตมป์ (Stamp System) ภายใต้การบริหารจัดเกบ็

ภาษีที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ ระบบใบอนุญาต (Licensing System) ถูกนาํมาใช้เพ่ือควบคุมการ

ผลิตบุหร่ีและซิกาแรตยาสูบในทุกข้ันตอนต้ังแต่การเพาะปลูกต้นยาสูบกาํหนดขอบเขตพ้ืนที่

เพาะปลูกกระบวนการเพาะปลูกการบ่มใบยาการอบใบยาการซ้ือขายนาํเข้าและส่งออกใบยาสูบ

การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตลอดจนการประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีและซิกาแรตและ

กระบวนการการจาํหน่ายโดยรัฐเป็นผู้กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการอนุญาตภายใต้

พระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ. 2509 

3.4 ระบบแสตมป์ยาสูบ (Stamp System) คาํว่า “แสตมป์ยาสูบ” พระราชบัญญัติ

ยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ความหมายไว้ใน มาตรา 4 “แสตมป์ยาสูบหมายความรวมตลอดถึง

เคร่ืองหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ” แสตมป์ยาสูบเป็นสิ่งที่รัฐใช้ในการควบคุมการ

จัดเกบ็ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐจัดทาํข้ึน เพ่ือแสดงว่าบุหร่ีที่ปิดแสตมป์ยาสูบน้ัน เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว

และเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถสงัเกตได้ 

3.5 บุหรี่และซิกาแรตที่ผลิตในประเทศการบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีและซิกาแรตที่

ผลิตในประเทศใช้ระบบแสตมป์ในการจัดเกบ็ภาษีและกฎหมายได้กาํหนดวิธีการปิดและขีดฆ่า

แสตมป์ไว้ (ไม่ใช่บังคับแก่โรงงานยาสบูในกรณีที่ใช้เคร่ืองหมายอย่างอื่นแทนแสตมป์ยาสบู)  

3.6 บุหรีแ่ละซิกาแรตน าเขา้มาในราชอาณาจักร การชาํระภาษีสาํหรับบุหร่ีและซิกา

แรตนําเข้ามาในราชอาณาจักรกรมศุลกากรจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าแสตมป์ยาสูบแทนกรม

สรรพสามิตทั้งน้ีกฎหมายไม่ได้ให้อาํนาจกรมสรรพสามิตในการประกาศราคานาํเข้าเพ่ือใช้เป็น

ฐานในการคาํนวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไว้ ดังน้ันราคานาํเข้าบุหร่ี จึงเป็นไปตามราคา ซี.ไอ.เอฟ

ของกรมศุลกากร แต่อย่างไรกต็ามกรมสรรพสามิตมีอาํนาจประกาศกาํหนดราคาขายปลีกบุหร่ี

นาํเข้าได้ โดยกรมสรรพสามิตประกาศราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกาแรตจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. ที่ผู้นาํ

เข้าต้องบ่งแจ้งตามเง่ือนไขการขออนุญาตนาํเข้ามาคาํนวณภาระภาษี รวมทุกประเภทและพิจารณา

ปัจจัยภายนอกอื่นๆประกอบการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าของติดตัวผู้โดยสารของดังต่อไปน้ีที่

ผู้โดยสารนาํติดตัวเข้ามาจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า-บุหร่ีไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้น

นํา้หนักไม่เกนิ 250 กรัม 

3.7 การก าหนดและการประกาศราคาบุหรี่และซิกาแรต การกาํหนดและการ

ประกาศราคาบุหร่ีและซิกาแรต อาศัย มาตรา 23 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบัญญัติยาสูบ พ .ศ. 
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2509 ประกอบกับ มาตรา5 ตรี (1) วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซ่ึงแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาสบู (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 

การกาํหนดการรับชาํระภาษีบุหร่ีจากโรงงานยาสูบมีการตรวจสอบการชาํระค่าแสตมป์

ยาสูบโดยคาํนวณจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่กรมประกาศกาํหนดซ่ึงกฎหมายให้อาํนาจ

กรมสรรพสามิตในการกาํหนดและประกาศราคาขายบุหร่ีและซิกาแรตไว้ถ้าเป็นบุหร่ีและซิกาแรต 

ที่ผลิตภายในประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการ

คาํนวณภาษีสรรพสามิตบุหร่ีและซิกาแรต ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่าในทาง

ปฏิบัติราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกาแรตที่กรมสรรพสามิต

ประกาศกาํหนดน้ันกรมสรรพสามิตจะพิจารณาจากราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งให้กรม

สรรพสามิตทราบเปรียบเทยีบกับราคาบุหร่ีในปีที่ผ่านมาช้ันคุณภาพ (สินค้าระดับพรีเม่ียม) ของ

บุหร่ีและซิกาแรตเดียวกันน้ัน ไม่เหมาะสมเพ่ือด้วยเหตุว่าที่จะก่อให้เกิดการสาํแดงราคาที่ตํ่าเกิน

จริงอันเป็นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้โดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่รัดกุมมา เพ่ือหนี

ภาษีอันเป็นการกระทาํที่ทุจริตและพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเพ่ือประกาศราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรมยาสบูและราคาขายปลีกบุหร่ีและซิกกาแรตซ่ึงทาํให้การจัดเกบ็ภาษีขาดประสิทธิภาพ

ประสทิธผิลขัดกบัหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 

3.8 ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 

2509 กาํหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุหร่ีซิกาแรต ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ี เน่ืองจาก

กฎหมายกาํหนดให้การประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีและซิกาแรตเป็นการผูกขาดของรัฐ ได้แก่

โรงงานยาสบูเพียงแห่งเดียว 

มาตรา 16 การประกอบอุตสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรต เป็นการผูกขาดของรัฐผู้นําเข้า

ได้แก่ ผู้ที่นาํบุหร่ีและซิกาแรตเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน 200 มวนหรือถ้ามีผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อื่นรวมอยู่ด้วยต้องมีนํา้หนักรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 500 กรัม 

กรณีดังกล่าวอาจทาํให้เกดิการหนีภาษีโดยการกระทาํกันเป็นขบวนการโดยนาํเข้าบุหร่ี

และซิกาแรตที่มีราคาแพงคือสินค้าในระดับพรีเม่ียมข้ามเขตแดนประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดกับ

ประเทศไทยด้วยวิธกีารที่เรียกว่ากองทพัมดซ่ึงเป็นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้และเป็นการ

กระทาํเป็นจงใจหลบหลีกการเสียภาษีนําเข้าบุหร่ีและซิกาแรตก่อให้รัฐเกิดความสูญเปล่าทาง

เศรษฐกจิได้ 

3. 9 ความรบัผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต กฎหมายยาสูบ

กาํหนดบทลงโทษเกี่ยวกับภาษียาสูบบุหร่ีและซิกาแรตไว้ให้หลายประเภท เช่น การพักการใช้

ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตการปรับการจาํคุกการสั่งริบบุหร่ีและเคร่ืองอุปกรณ์ในการผลิต

บุหร่ีโดยกาํหนดบทกาํหนดโทษแตกต่างกนัตามประเภทการกระทาํผิด การเพาะปลูกต้นยาสูบการ

ขายใบยาการแจ้งปริมาณยาสูบการไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานการครอบครองยาสูบ การ

ขายยาสูบเป็นต้นในกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่ ไม่ได้จนกว่าจะพ้น
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กําหนด 1 ปีนับแต่วันที่ ได้ทราบคําสั่ งที่ ผ่านมาบทลงโทษสั่งพักใบอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตมีการบังคับใช้น้อยคร้ังมาก 

3.10 อตัราภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรต ในการคิดคาํนวณภาษีสรรพสามิต

ยาสูบของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ.2509 สาํหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํเข้า

ต้องคิดคาํนวณแบบผสม (รวมถึงบุหร่ีซิกาแรตด้วย) คือ ใช้อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้าเป็นยาสูบที่

ผลิตในประเทศไทยจะใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสบูเป็นฐานภาษีสาํหรับยาสูบ ที่นาํเข้ามา

ในประเทศไทยให้ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ คือ ราคายาเส้นหรือยาสูบที่บวกด้วยค่าประกันภัยและ

ค่า ขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็นฐานภาษี) และอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ปริมาณ

ยาสูบตามนํา้หนักเป็นกรัมเป็นฐานภาษี) หากวิธีใดคาํนวณแล้วเสียภาษีเป็นเงินสูงกว่ากเ็กบ็ตาม

อตัราภาษีที่สงูกว่า 

3.11 หลกัการในการค านวณภาษียาสูบ การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบมีการ

จัดเกบ็โดยแบ่งประเภทเป็นยาเส้นบุหร่ีซิกาแรต ซิการ์ ยาเส้นปรุงยาเค้ียวและบุหร่ีอื่นๆซ่ึงแต่ละ

ประเภทน้ันมีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน กาํหนดให้พิจารณาจากมูลค่าภาษีที่จัดเกบ็ได้ เช่นหาก

จัดเกบ็ตามวิธคีาํนวณจากอตัราภาษีตามมูลค่าแล้วได้รับมูลค่าภาษีที่มากกว่าการจัดเกบ็จากอัตรา

ภาษีตามปริมาณกใ็ห้ใช้วิธกีาร ตามมูลค่านั้นในการคาํนวณภาษีที่จะจัดเกบ็จากผู้ประกอบการ 

ดังน้ันจึงเป็นข้อบกพร่องในการคํานวณ เน่ืองจากเกิดการให้เปรียบเสียเปรียบกัน

ระหว่างสินค้าแต่ละประเภทแต่ละชนิด ทาํให้การคาํนวณขาดความแน่นอน จึงจาํต้องหาแนวทาง

ในการปรับปรุงและแก้ไขให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเหมาะสมแก่การบังคับใช้มากย่ิงขึ้นการบริหาร

แสตมป์จึงมีกฎหมายและระเบียบรองรับที่ชัดเจน การจัดระบบการควบคุมแสตมป์อย่างรัดกุมเช่น

สถานที่เกบ็รักษาการรับและเกบ็รักษาการเบิกจ่าย การควบคุมทางบัญชีการตรวจสอบ เป็นต้น 

3.12 การก าหนดและการประกาศราคาบุหรี่และซิกาแรต กฎหมายให้อาํนาจกรม

สรรพสามิตในการกาํหนดและประกาศราคาขายบุหร่ีไว้ถ้าเป็นบุหร่ีและซิกาแรตที่ผลิตภายใน 

ประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการคาํนวณภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีได้และสามารถประกาศกาํหนดราคาขายส่งบุหร่ีและซิกาแรต  

 

4 วิเคราะห์โครงสรา้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรตใน

ปัจจุบนัตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี 

4.1 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบบุหรีแ่ละซิกาแรตพบว่าวตัถุประสงคใ์น

การจดัเก็บภาษียาสูบบุหรีแ่ละซิกาแรตขดัต่อหลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีบาง

ประการดงัต่อไปนี้  

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ที่ใช้เพ่ือจาํกัดการบริโภคยาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรตที่ไม่จาํเป็นแก่การครองชีพหรือเกินความจาํเป็นน้ันและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
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เป็นอันตรายแก่ชีวิตถือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากร โดยดึงเงินออกจากกระเป๋าของผู้ใช้บริการที่

รวยกว่าไปสู่กระเป๋าของคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยทั่วไปผ่านทางค่าราคาสินค้า จึงอาจกล่าวได้ว่า 

วัตถุประสงค์ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบบุหร่ีและซิกาแรตสอดคล้องกับหลักความเป็น

ธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ การกาํหนดมูลค่าฐานภาษีโดยใช้ฐานราคา ณ โรงงาน

อุตสาหกรรมยาสูบและราคา ซี.ไอ.เอฟ มีความซับซ้อน มีข้ันตอนที่มาก ในการกาํหนดมูลค่าฐาน

ภาษีมากและเปิดช่องโหว่ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีใช้ดุลพินิจในการกําหนดฐานภาษีการใช้

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานมาเป็นบรรทัดฐาน ย่อมทาํบทให้บัญญัติ กฎหมายเกิดความ

คลุมเครือและประชาชนทาํความเข้าใจได้ยาก 

การที่กฎหมายให้อาํนาจเจ้าหน้าที่จัดเกบ็ภาษีได้โดยใช้ดุลพินิจในการกาํหนดฐานภาษี

เป็นการขัดต่อหลักความแน่นอน และขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ อันเป็นการกาํหนดที่ไม่

เป็นไปตามหลักภาษีอากรที่ดี ปัญหาการหนีภาษีหรือการหลบหลีกภาษีที่เกิดจากการใช้ฐานภาษี

ยาสบู บุหร่ี และซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 การใช้ฐานภาษียาสูบ บุหร่ีและซิ

กาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 น้ัน จะไม่ใช่การหนีภาษี แต่หากพิเคราะห์จาก

ความมุ่งหมายของบทบัญญัติกฎหมายภาษีสรรพสามิตแล้ว ย่อมพบว่าราคา ซี.ไอ.เอฟ ที่ผู้นาํเข้า

ต้องแจ้งขณะนําเข้าจะมีผลต่อภาระภาษี หากผู้นาํเข้าแจ้งราคา ซี.ไอ.เอฟ ตํ่ากว่าความเป็นจริง     

จะทาํให้ภาระภาษีที่ผู้นาํเข้าต้องชาํระมีจาํนวนลดตํ่า 

ดังน้ัน จึงเป็นช่องโหว่ของบทบัญญัติกฎหมายภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี  และ        

ซิกาแรต ที่อาศัยความไม่แน่นอนชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ เป็นการอาศัย

ช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือให้เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต น้อยลงกว่าเดิม โดย

การใช้ฐานภาษียาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 จึงเป็นการหลบ

หลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ 

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ตามอัตราตามมูลค่าน้ัน เป็นผล

ให้เกดิการบิดเบือนลักษณะพฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค คือ การพยายามหาสินค้ายาสูบ 

บุหร่ีและซิกาแรต ราคาถูกเพ่ือทดแทน สินค้าเดิมอันเน่ืองจากภาษีสูงขึ้ น และผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต และผู้นาํเข้ายาสบู บุหร่ีและซิกาแรต จึงส่งผลให้ราคา ซี.ไอ.

เอฟ ลดตํ่าลงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงจะทาํใหภาระภาษีที่ผู้นาํเข้าต้องชาํระลดตํ่าตามไปด้วย สาเหตุ

ที่ผู้นาํเข้าใช้มาตรการในการทาํให้ราคา ซี.ไอ.เอฟ ลดตํ่าลง เปนผลมาจากการกาํหนดฐานภาษี

ตามมูลค่า ทั้งยังสร้างช่องทางให้หลีกเล่ียงภาษี โดยวิธีการต่างๆ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ 
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5 บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาถึงปัญหาการจัดกบํภาษีสรรสามิตยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต ตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีน้ัน ยังไม่ข้อที่ไม่เป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยโครงสร้างใน

การจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ยังขาดความเหมาะสม ทั้งในด้านอัตรา และฐานของภาษี อีกทั้งด้านอื่นๆ

ด้วย หากมีการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดีแก่รัฐทาํให้รัฐมีรายได้

เพ่ิมข้ึนและทาํให้รัฐสญูเสยีรายได้จากการหลีกเล่ียง หรือหลบหลีกการเสียภาษีและการหนีภาษีได้

อย่าง มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1) สาํหรับการใช้โครงสร้างอัตราแบบผสมเป็นฐานในการคาํนวณภาษีน้ัน เกิดปัญหา

ในการกาํหนดราคา ซ่ึงการที่กาํหนดให้ใช้โครงสร้างแบบอัตราผสม ไม่อาจแก้ไขปัญหาของ

ประเทศไทยได้ ดังน้ัน จึงควรกาํหนดให้ใช้อัตราตามสภาพ สาํหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทุกประเภท 

โดยให้แยกผลิตภัณฑ์ยาสูบออกเป็น 2 ประเภท คือ บุหร่ีซิกาแรต และซิการ์ และกาํหนดให้ใช้

อัตราภาษีตามสภาพต่อมวนยาสูบ โดยกาํหนดมาตรฐานของยาสูบต่อมวนให้มีนํา้หนักที่เหมาะ 

และผลิตภัณฑย์าสบูอื่นให้ใช้อตัราภาษีตามสภาพนํา้หนักยาสบู โดยคิดเป็นกรัมหรือกิโลกรัม หาก

มีการนาํฐานภาษีตามสภาพจาํนวนมวน นํา้หนักกรัมย่ิงสูบบุหร่ีมากก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมมาก 

จึงเสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีมาก เป็นต้น อย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศแคนาดา มาใช้

กับประเทศไทยจะทาํให้การจัดเกบ็ภาษีมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบริหารจัดเกบ็ภาษี อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับหลักความยินยอมทางภาษีอากรอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นการกระทบต่อกิจการยาสูบ

ของรัฐซ่ึงมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบนาํเข้า เน่ืองจาก

ฐานภาษีตามสภาพทาํให้ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และยาสูบนาํเข้ารับภาระทางภาษีที่เท่ากัน และ

เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบภายในประเทศพัฒนาคุณภาพยาสูบ เพ่ือ

แข่งขันกบัยาสบูนาํเข้าอนัจะทาํให้สนิค้ายาสบูมีคุณภาพมากขึ้น 

2) สาํหรับการกาํหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 น้ัน

ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 กาํหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีไว้อย่างชัดเจน และเหมือนกันประเทศ

สมาพันธรัฐมาเลเซียและประเทศแคนาดา คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้ผลิตและผู้

นาํเข้าบุหร่ี แต่ทั้งน้ีควรกาํหนดให้มีนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะลดและจํากัดการ

บริโภค ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต คือการกาํหนดให้มีการลดจาํนวนบุหร่ีที่ผู้เดินทางนาํติดตัวมาใน

ราชอาณาจักรนําติดตัวมาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องติดแสตมป์ยาสูบ ซ่ึง ปัจจุบัน 

กาํหนดไว้ไม่เกินจาํนวน 200 มวน จึงเป็นช่องทางนาํไปสู่การหลีกเล่ียงกฎหมาย โดยการนาํเข้า

บุหร่ีที่ไม่ติดแสตมป์เข้ามาในประเทศ โดยอาศัยรูปแบบการนาํเข้าติดตัวมา แบบทยอยเข้ามาก

เป็นขบวนการ ดังน้ัน ควรกาํหนดให้ลดจาํนวนบุหร่ีที่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรน้อยลง

กว่าจํานวน 200 มวน คือการนําเข้ายาสูบ ได้แก่ บุหร่ี ต้องมีปริมาณไม่เกิน 60 มวน ซิการ์มี
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ปริมาณไม่เกิน 15 มวน และยาสูบอื่นๆ ไม่เกิน 75 กรัม และรวมถึงการที่นาํเข้าบุหร่ีมาใช้เป็น

การส่วนตัวในประเทศ กจ็ะต้องไม่เป็นกรณีที่ซ้ือบุหร่ี จากร้านค้าปลอดภาษีในประเทศ เพราะเป็น

การกระทาํที่ก่อให้เกดิการลักลอบนาํเข้าโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย นาํไปสู่ความเสียหายทาํให้รัฐ

เสยีรายได้จากที่ควรจะได้รับ 

3) การที่ระบบการบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีของประเทศไทยเป็นแบบ

เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีน้ีและส่งผลให้วิธีการบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีเช่นในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ

ต่อการรองรับให้เกิดการบริหารจัดเกบ็ภาษีที่มีประสิทธิภาพรัฐต้องปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดเกบ็ภาษี  

4) การบริหารจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีไม่ได้ให้อาํนาจเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีเพ่ิมเติม

ย้อนหลัง จึงขึ้ นกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพของการใช้ระบบแสตมป์เป็น

อย่างมาก เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ถูกต้องและ

ครบถ้วน รัฐควรแก้ไขกฎหมายยาสูบให้สามารถตรวจสอบภาษีและประเมินภาษีเพ่ิมเติมได้ หาก

ตรวจพบหลักฐานหรือบัญชีไม่ว่าจากที่ใดที่แสดงว่า มีการเสียภาษีสรรพสามิตบุหร่ีไม่ถูกต้องและ

ครบถ้วน เช่นเดียวกบัประเทศแคนาดา 

5) การกาํหนดให้ใช้มาตราการในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต 

เป็นกรณีที่เป็นโครงสร้างสาํคัญทางภาษีและไม่เป็นกรณีของการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและ

กฎเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดซ่ึงจาํเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงแก้ไขจึงสมควรแก้ไขโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ไม่ควรออกเป็น

กฎหมายลาํดับรอง เน่ืองด้วยว่าการออกเป็นกฎหมายลาํดับรองน้ันจะมีข้อดีตรงทีสามารถแก้ไข

เปล่ียนแปลงได้ทันสภาวะทางเศรษฐกิจ หากแต่ทาํให้กฎหมายภาษีน้ันเกิดความซับซ้อนมากขึ้ น 

ซ่ึงเป็นการขัดต่อหลักกการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี อีกทั้งการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหร่ีและ   

ซิกาแรตน้ัน ทาํให้ราคาขายปลีกของสินค้ายาสูบ บุหร่ี และซิกาแรต ที่ราคาที่สูงข้ึน อันเป็นการ

กระทบต่อปัจจัยในการเลือกซ้ือสินค้า ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต แต่อย่างไรกต็ามสินค้าประเภท

ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการบริโภค อัน

เน่ืองมาจากเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ เองและเป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง 

แต่ถึงอย่างไรกต็าม แม้ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จะเป็นสินค้าที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ กต็ามแต่

แนวโน้ม การสบู กลับไม่ได้ลดลง อกีทั้งยังมีการลักลอบ หรือนาํเข้าสินค้า โดยผิดกฎหมายจึงควร

ดาํเนินการด้วยความระมัดระวัง และค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ราคาบุหร่ีสูงข้ึนกว่าเดิมมากย่ิงข้ึน

และ มากกว่าราคาสนิค้าและบริการทั่วไป ซ่ึงส่งผลให้เกดิการบริโภคบุหร่ีลดลง และสอดคล้องกับ

ความสามารถในการซ้ือสินค้าของประชาชนหรือระดับรายได้ต่อหัว ตลอดจนต้องปรับเพ่ิมอัตรา

ภาษียืดหยุ่นด้านอุปสงค์ของบุหร่ี ซ่ึงผู้วิจัยเหน็ว่า ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจะจัดให้มี

การปรับเพ่ิมอัตราภาษีบุหร่ี และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ให้สอดคล้องกันด้วย อีกทั้งควรปรับเพ่ิม

งบประมาณและอตัรากาํลังของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องปรามและปราบปราม
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การลักลอบหนีภาษี และการปลอมแปลงบุหร่ีควบคู่กันไป และทาํให้การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต

ยาสูบ บุหร่ีและซิกาแรต จัดเกบ็ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการ

จัดเกบ็ภาษีที่ดี อกีด้วย 

6) หากมีการใช้ราคาขายปลีกแนะนาํแล้วน้ัน รัฐต้องคาํนึงถึงโครงสร้างของอัตราภาษี 

ดังกล่าวด้วย เน่ืองจากสนิค้ายาสบู บุหร่ีและซิกาแรต โดยเฉพาะสินค้าที่นาํเข้ามาในราชอาณาจักร

จะขยับตัวมีราคาขายที่สูงน้ัน อันเป็นช่องที่ก่อให้เกิดการจูงใจที่จะลักลอบนาํสินค้าดังกล่าวเข้ามา

ในราชอาณาจักรเพ่ิมมากขึ้ นกว่าเดิม ไม่เพียงแต่เป็นการเล่ียงภาษีเพ่ือให้จ่ายภาษีน้อยลงเท่าน้ัน

หากแต่เป็นการลักลอบนําเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายและชําระภาษีเลย โดยต้อง

คาํนึงถึงการใช้อตัราอยู่บนหลักการทไีม่เพ่ิมภาระภาษีมากจนเกนิไป และต้องกาํหนดขนาดจาํนวน

และนาํหนักบุหร่ีต่อหน่ึงมวนให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นรายละเอียดหนักของใบยาสูบต่อมวน โดยไม่

รวมกับส่วนประกอบอื่น เช่น ไส้กรองของบุหร่ีเพ่ือการปรับลดต้นทุนของผู้ผลิตและนาํเข้าสินค้า

ยาสบู บุหร่ีและซิกาแรต บุหร่ีซ่ึงปกติมีนํา้หนัก 1 กรัมต่อมวน จะทาํให้มีภาระภาษีอย่างตํ่าซองละ 

20 บาท แต่บริษัทบุหร่ีต่างประเทศหลบหลีกและหลีกเล่ียง โดยการ นาํเข้าบุหร่ีตราใหม่ที่มี

นํา้หนักบุหร่ีต่อมวนน้อยกว่า 1 กรัมบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกลง และคุณภาพตํ่า ทาํให้

เสยีภาษีเพียงซองละ 15 - 19 บาท แทนที่จะเป็น 20 บาท ทาํให้การจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีจัดเกบ็ภาษี

ได้น้อยลงจึงต้อง ขนาดจาํนวนและนาํหนักบุหร่ีต่อหน่ึงมวน ให้ชัดเจน 
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ปัญหาสิทธิการติดต่อสือ่สารทางจดหมายของผูต้อ้งขงัระหว่างพิจารณา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105 

 
สรีุรัตน์ เจตน์ตะพุก

*
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
**
 

 

บทคัดย่อ 

 หลักการสากลของสิทธิมนุษยชนเน้นว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเกียรติเท่าเทียมกัน 

รวมทั้งมีสิทธิ และเสรีภาพในทุกด้าน โดยปราศจากการแบ่งแยกทางเผ่าพันธุ์ สีผิว ภาษา เพศ 

ศาสนา ความคิด ความเช่ือทางการเมือง สัญญา หรือที่มาทางสังคม ทรัพย์สิน สถานภาพทางการ

ก าเนิดหรือสถานภาพอื่นๆ เป็นต้น 

 ในปัจจุบันนี้  การสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการส่งจดหมาย สิ่งพิมพ์ 

หรือพัสดุครุภัณฑ ์เป็นเสรีภาพที่ผู้ต้องขังสามารถกระท าได้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ได้ระบุถึงเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย        

การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และองค์การสหประชาชาติยังได้ก าหนดไว้ในกฎมาตรฐานขั้น

ต ่าของการปฏบัิติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ให้

ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกบับุคคลภายนอกโดยวิธต่ีางๆ ภายใต้การควบคุมที่จ าเป็น 

 อย่างไรกต็าม มาตรการในการตรวจจดหมาย หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ระหว่างผู้ต้องขังและ

บุคคลภายนอก ยังไม่มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มีเพียงการร้องทุกข์ย่ืนเร่ืองราว 

และถวายฎีกาของผู้ต้องขังเทา่น้ันที่ระบุไว้ในกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง

พระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 12 และข้อ 125 ซ่ึงห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ าอ่าน 

หรือขออ่านหรือยอมให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านจดหมายร้องทุกข์ 

 

1.  บทน า 

 จากกรณีที่มาตรา 105 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติ

กฎเกณฑ์ในการให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อความในสิ่งสื่อสารของประชาชนได้น้ัน 

กล่าวคือ 

 มาตรา 105 “จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือ เอกสารอื่นซ่ึงส่งทาง

ไปรษณีย์และโทรเลข จากหรือถึงผู้ต้องหา หรือจ าเลย และยังมิได้ส่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเพ่ือ

                                                   
*
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ประโยชน์แห่งการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา หรือการกระท าอย่างอื่น ตามประมวล

กฎหมายน้ี ให้ขอค าสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โทรเลขให้ส่งเอกสารน้ันมา 

 ถ้าอธิบดีกรมต ารวจ หรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเหน็ว่าเอกสารน้ัน ต้องการใช้เพ่ือการ

ดังกล่าวแล้ว ระหว่างที่ขอค าสั่งต่อศาล มีอ านาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเกบ็เอกสาร

น้ันไว้ก่อน 

 บทบัญญัติแห่งมาตราน้ี ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหา หรือจ าเลยกับ

ทนายความของผู้น้ัน” 

 ล าดับแรกผู้เขียนขออธิบายถึง “สิทธิที่จะไม่ถูกตรวจกัก หรือดักการสื่อสาร” สิทธิ

ดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชนประการหน่ึงที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์ กับการใช้อ านาจของรัฐใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิน้ีเป็นสิทธิที่ประชาชนได้รับความคุ้มครองที่รัฐจะไม่เข้าไปยุ่ง

เกี่ยว แต่แน่นอนว่า หากการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ันมีมากจนเกินไป โดยไม่มีใครเข้าไป

แตะต้องได้ รัฐกจ็ะไม่สามารถเข้ามาควบคุม สอดส่องในเร่ืองส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการใช้

เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี เมื่อมีผู้กระท าความผิดได้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว จึงต้องมีการ

จ ากดัสทิธเิสรีภาพเพ่ือให้รัฐสามารถด าเนินการในเร่ืองน้ันๆ ได้ โดยกรณีที่รัฐจะสามารถมาจ ากัด

สิทธิเสรีภาพได้น้ัน กค็ือเพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน โดยเฉพาะในกรณีการกระท าความผิดทางอาญา  ซ่ึงจ าเป็นต้องมีพยานหลักฐานในการ

ด าเนินคดี หากรัฐไม่สามารถเข้ามาควบคุมจ ากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือให้อ านาจพนักงานเจ้าที่

ของรัฐดังกล่าว ก็ย่อมเป็นอุปสรรคในการสอบสวน ค้นหาความจริง เพ่ือการด าเนินคดี            

กบัผู้กระท าความผิดเป็นอย่างมาก เพราะจะไปเป็นการละเมิดสทิธเิสรีภาพของประชาชนได้ 

 ในการที่รัฐให้อ านาจดังกล่าวน้ี จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้ทราบถึงขอบเขตของตน 

 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการดักหรือการ

เข้าล่วงรู้ข้อความในการสื่อสารไว้ใน มาตรา 35 และ มาตรา 36 ดังน้ี 

 มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว

ย่อมได้รับความคุ้มครอง...” 

 มาตรา 36 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ 

การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอื่นใด 

เพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความ ในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย 

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพ่ือรักษาความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

 มาตราดังกล่าวน้ี เป็นการวางหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสาร และจ ากัดกรอบ

การใช้อ านาจรัฐในการตรวจ กัก เปิดเผยสิ่งสื่อสาร หรือกระท าการเพ่ือจะล่วงรู้ข้อความในสิ่ง

สื่อสารของประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้ามากระท าการดังกล่าวได้กต่็อเม่ือ มีเหตุเพ่ือความ
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มั่นคงของรัฐหรือเพ่ือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยมีกฎหมายบัญญัติ

ให้อ านาจชัดเจน  

 เมื่อน ามาตรา 105 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาพิจารณา จะเหน็ว่า

ในมาตราดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงการดักฟังทางโทรศัพท์ และการเข้าถึงข้อความที่ ส่งทางสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงหากมีการดักฟัง เข้าถึงข้อมูลในส่วนที่กฎหมายมิได้ให้อ านาจรัฐในการเข้ามา

กระท าการดังกล่าว ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ จัดเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน  

 แม้มาตรา 105 น้ีไม่ได้บัญญัติครอบคลุมถึงกรณีข้างต้นอันอาจท าให้เกิดช่องว่างใน

การใช้ประโยชน์ไม่ว่าเพ่ือสอบสวนหาพยานหลักฐาน หรือพิจารณาคดี ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด

อุปสรรค และอาจเป็นปัญหาต่อไป แต่อย่างไรกต็ามในกฎหมายเฉพาะอย่างอื่น กยั็งมีกฎหมายมา

รองรับในส่วนที่มีปัญหา เช่น พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

เป็นการช่วยให้อ านาจรัฐมากขึ้น 

 แต่ถึงอย่างไรหากมาตรา 105 ข้างต้นไม่ได้บัญญัติให้อ านาจรัฐครอบคลุมเพียงพอ 

และกฎหมายพิเศษอื่นกม็ิได้บัญญัติรองรับในกรณีดังกล่าว กอ็าจท าให้รัฐไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากการตรวจกกั ดักการสื่อสารได้ เพราะหากรัฐด าเนินการไปโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจก็

จะเป็นการละเมิดสทิธเิสรีภาพของประชาชนได้ 

 สิทธิที่จะไม่ถูกตรวจกักดักฟังการสื่อสาร ถือเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในทาง

อาญาของผู้ต้องหาอย่างหน่ึง การสื่อสารน้ี หมายถึงการสื่อสารในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล 

โทรศัพท์ จดหมาย เอกสารต่างๆ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เหตุที่ต้องให้ความคุ้มครองก็

เพราะสทิธน้ีิเป็นสทิธส่ิวนบุคคลประการหน่ึงที่รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติกฎหมายอื่นทั้งของไทย 

เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา322 ถึง มาตรา 325 และรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ 

เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ข้อ 17 และ ปฏญิญาสากล

ว่าด้วยสทิธมินุษยชน ข้อ12 ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรกต็ามการตรวจ กัก ดัก ฟังการสื่อการของ

ผู้ต้องหาดังกล่าวกมี็ข้อยกเว้นที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ของรัฐท าได้ หากเป็นไปเพ่ือความม่ันคง เช่น 

มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้น เป็นต้น ซ่ึงกส็อดคล้องกับหลายๆ ประเทศที่

สามารถให้รัฐตรวจ กกั ดัก ฟังการสื่อสารได้ หากเข้าหลักเกณฑท์ี่แต่ละรัฐก าหนดไว้ เช่น ประเภท

เร่ืองที่จะดักฟังได้ ระยะเวลาที่สามารถดักฟังได้ หรือต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้ช้ีแจงข้อ

กล่าวหาได้ เป็นต้น และจากข้อยกเว้นน้ีเอง แม้การตรวจกักดักฟังการสื่อสารของรัฐจะเป็นการ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่หากเป็นไปเพ่ือความมั่นคงหรือประโยชน์ในการด าเนินการใน

กระบวนการยุติธรรม รัฐกส็ามารถที่จะท าได้โดยไม่ขัดต่อหลักสทิธมินุษยชนน้ันเอง 

 แต่อย่างไรกต็าม แม้บทบัญญัติมาตรา105 แห่งประมวลกฎมายวิธพิีจารณาความอาญา 

ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ข้าพเจ้ากเ็หน็ว่าบทบัญญัติน้ีกค็วรได้รับการแก้ไข
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เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมากขึ้น กล่าวคือมีการแก้ค า

ในบทบัญญัติน้ี จากค าว่า จดหมาย น้ันให้หมายถึง จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์และหรือ

การสื่อสารประเภทอื่นๆ ด้วย เป็นต้น และมีการก าหนดหลักเกณฑก์ารตรวจ กกั ดัก ฟังที่แน่นอน

ลงไปในตัวบท รวมทั้งการตรวจ กัก ดัก ฟังน้ันจะต้องถูกตรวจสอบได้โดยองค์กรตุลาการด้วย 

ดังเช่นในต่างประเทศได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างอยู่ในขณะน้ี ซ่ึงเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของไทยได้แก้ไข

เปล่ียนแปลงบทบัญญัติน้ีแล้ว การปรับใช้กฎหมายมาตราน้ีก็น่าจะมีประสิทธิภาพ ทันต่อ

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจุบัน และสอดคล้องกบัหลักสทิธมินุษยชนมากข้ึน 

 ในทางปฏบัิติของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์เร่ืองการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารจดหมายของ

ผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์น้ันยังด าเนินการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 36 

กล่าวคือ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 36 น้ัน ให้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของราษฎรได้ หรือให้อ านาจฝ่ายบริหารตรากฎหมายจ ากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้      

แต่เพ่ือการบางอย่าง และหรือในบางสถานการณ์เท่าน้ัน เช่น ยอมให้ตรากฎหมายให้อ านาจฝ่าย

บริหารตรวจ กัก หรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการอื่น

ใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันได้กเ็ฉพาะแต่เพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความมั่นคงของรั ฐ แต่

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวน้ัน เป็นระเบียบปฏิบัติที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดข้ึนใช้ในการตรวจสอบ

จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก แม้จะเป็นการกระท าเพ่ือความปลอดภัยของเรือนจ า

กต็าม ถือว่าไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซ่ึงส่งผลให้กฎหมายน้ันใช้บังคับมิได้ 

 

2.  แนวคิด ทฤษฎีในการติดต่อสือ่สารของผูต้อ้งขงั 

 จากการศึกษาในเร่ืองของประเดน็ปัญหาทางกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจดู หรือเปิด

อ่านจดหมายของผู้ต้องขังในเรือนจ ามีลักษณะเป็นสิทธิอันเกี่ยวด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว

หรือไม่น้ัน ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์และพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จดหมายหรือการ

ติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นใดย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จดหมายจึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

แห่งศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะเปิดอ่านด้วยตนเอง และห้ามมิให้บุคคลใด

ตรวจดูหรือเปิดอ่าน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจ า สิทธิในการตรวจดูหรือเปิดอ่านจดหมาย

ของผู้ต้องขังในเรือนจ าย่อมเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานแห่งศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อันเกี่ยวด้วยสิทธิใน

ความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับสิทธิในจดหมาย และการติดต่อสื่อสาร โดยนัยแล้วผู้ต้องขังย่อม

ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 8 วรรคหน่ึง ของ

อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนตามกฎ

มาตรฐานข้ันต ่าของสหประชาชาติเกี่ยวกบัการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังอกีด้วย 

 โดยนัยดังกล่าว สิทธิในการตรวจดูหรือเปิดอ่านจดหมายย่อมเป็นสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตัวซ่ึงได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในอนัที่บุคคลใดจะล่วงละเมิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้ โดยนัย

ดังกล่าว สทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมตกอยู่ในความหมายของค าว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามนัย

ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ประการต่อมาที่ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงคือในประเดน็เร่ือง การที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าตรวจดู

หรือเปิดอ่านจดหมายของผู้ต้องขังเป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ต้องขังอัน

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังน้ัน ผู้เขียนได้ท าการศึกษาจากกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ ปรากฏว่า เม่ือจดหมายหรือการติดต่อสื่อสารเป็นข้อมูลที่เกี่ยวด้วยสิทธิใน

ความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง ซ่ึงจะต้องได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย จึงก่อให้เกดิหน้าที่หรือความผูกพันต่อบุคคลอื่นที่จะต้องเคารพต่อสิทธิดังกล่าว โดยไม่

กระท าการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้รับความยินยอม การตรวจดูหรือเปิดอ่านจดหมายของเจ้าหน้าที่

เรือนจ าตามกรณีศึกษาจึงเป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว อันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้ต้องขัง แต่ทั้งน้ีการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายโดยองค์กรของรัฐเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ผู้เขียนเหน็ว่าเป็นการเข้าข้อยกเว้นของการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ต้องขังโดย

ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 ซ่ึง

บัญญัติว่า 

 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การ

กกั หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทาด้วยประการอื่นใดเพ่ือให้

ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอา

นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

 อย่างไรกต็าม ประเดน็ปัญหาตามกรณีศึกษาน้ีมีกฎมาตรฐานขั้นต ่า ของสหประชาชาติ

เกี่ยวกบัการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ปัญหาโดยตรงไว้ในข้อ 

37 ซ่ึงก าหนดว่า “พึงอนุญาตให้ผู้ต้องขังติดต่อกับครอบครัว และเพ่ือนที่เช่ือถือได้ของเขาตาม

ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ทั้งทางจดหมายและโดยการเย่ียมเยียนในความควบคุมของเจ้าหน้าที่” 

นอกจากน้ี หากพิจารณาตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศบางประเทศ 

อาจพบว่ามีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกับแนวทางปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายไทย 

กล่าวคือ 

 หากพิจารณาตามกรอบของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนและอนุสัญญาแห่งยุโรป

ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานแล้ว จะเห็นว่าจดหมาย (หรือการ

ติดต่อสื่อสารอย่างอื่น) ย่อมเกี่ยวด้วยสทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้รับ

ความคุ้มครองมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลในจดหมายน้ันโดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคล           

ที่เกี่ยวข้อง การแทรกแซงสิทธิดังกล่าวโดยองค์กรของรัฐจะกระท าได้จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่
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ก าหนดไว้ในข้อ 8 วรรคสอง ของอนุสญัญาแห่งยุโรป กล่าวคือ การแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่

ส่วนตัวเกี่ยวกบัจดหมาย (หรือการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น) จะกระท าได้ต่อเม่ือเป็นการปฏบัิติตาม

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น ความม่ันคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อย

หรือความปลอดภัยของประชาชน การกระท าเช่นน้ันเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

และการกระท าเช่นน้ันได้สดัส่วน กบัวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายน้ัน หลักส าคัญจึงได้แก่ การห้ามมิให้

เปิดเผยหรือตรวจดูข้อมูลในจดหมาย (หรือการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น) ของผู้ต้องขัง การจะ

ตรวจดูจดหมายของผู้ต้องขังได้จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเหตุอันสมควรที่จะเช่ือได้ว่า

ผู้ต้องขังจะกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอาจกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความปลอดภัยหรือ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเท่าน้ัน ซ่ึงต้องปรากฏข้อเทจ็จริงประการหน่ึงประการใดเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจด าเนินมาตรการอันเป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของ

ผู้ต้องขัง และหากจ าเป็นจะต้องตรวจดูหรือเปิดอ่านจดหมายน้ัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องกระท าต่อ

หน้าผู้ต้องขัง ดังที่ศาลแห่งยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดี Campbell c/Royaume-Uni 

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 1992  ผู้ร้องซ่ึงถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต (condamné  à  la prison à  vie) 

ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (l’assassinat) ได้ร้องเรียนเกี่ยวกบัการปฏบัิติหน้าที่ที่ไม่ดี (de mauvais 

traitements) ของผู้ดูแลเรือนจ า (de gardiens de prison) ศาลได้ตัดสินว่าการเปิดอ่านจดหมาย

ระหว่างทนายความและผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า (les autorité s pé nitentiaires) เป็นการ

กระท าอนัเป็นการแทรกแซงสทิธขิองบุคคลที่จะได้รับการเคารพในการติดต่อทางจดหมาย แม้การ

ด าเนินการดังกล่าวจะมีกฎหมายบัญญัติให้กระท าได้และมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือ

รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกนัการกระท าความผิดทางอาญา แต่อย่างไรกต็าม ศาลเหน็

ว่าการด าเนินการเช่นน้ัน “มิใช่” สิ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตยต่อวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายน้ัน 

เน่ืองจากจดหมายของผู้ต้องขังมีสถานะที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษ (un statut privilé gié ) ศาลให้

เหตุผลว่าจดหมายของผู้ต้องขังที่มีไปถึงทนายความของตนจะถูกเปิดอ่านโดยเจ้าหน้าที่ของ

เรือนจ าได้กเ็ฉพาะแต่ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นซ่ึงมีเหตุอันสมควรที่จะเช่ือว่าจดหมายน้ันมีเน้ือหา

หรือข้อความที่เป็นการคุกคามความปลอดภัยขององค์กรหรือบุคคลอื่น (le contenu de la lettre 

menace la sé curité  de l’établissement ou d’autrui) หรือที่มีลักษณะเป็นความผิด (le caractè re 

dé lictueux) เทา่นั้น ดังน้ัน เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะสามารถเปิดจดหมายที่ทนายความมีไปถึงผู้ต้องขัง

ได้กเ็ฉพาะแต่เม่ือเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอันสมควรเช่ือ (des motifs plausibles) ว่าจดหมายน้ันจะมี

สิ่งผิดกฎหมายซ่ึงมิอาจท าให้เปิดเผยได้โดยวิธีการตรวจสอบปกติอย่างอื่น แต่อย่างไรกต็าม ใน

กรณีเช่นนั้น เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะต้องเปิดจดหมายน้ันต่อหน้าผู้ต้องขัง 

 นอกจากน้ี ตามกฎหมายและแนวปฏบัิติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศที่ให้

ความส าคัญกบัสทิธแิละเสรีภาพเป็นอย่างมาก ศาลสงูของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขยายขอบเขต

ของสิทธิผู้ต้องขังให้ได้รับการเย่ียมและการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้ นโดยศาลสูง ได้มีค า

พิพากษาห้ามการตรวจเน้ือหาของจดหมายที่ส่งออกจากเรือนจ า รวมทั้งห้ามการจ ากัดสิทธิการ
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ติดต่อกนัทางจดหมายระหว่างนักโทษกบับุคคลที่อยู่นอกเรือนจ า การตรวจจดหมายที่ส่งเข้ามาใน

เรือนจ าให้กระท าได้ แต่ห้ามอ่านข้อความในจดหมาย รวมทั้งอนุญาตให้ท าการตรวจด้วยอุปกรณ์

และการสมัผัสด้วยมือ นอกจากน้ัน เรือนจ าควรจัดให้มีตัวแทนของนักโทษที่ท  าหน้าที่สังเกตการณ์

ปฏิบัติในห้องไปรษณีย์ของเรือนจ า และการตรวจสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ส่งให้นักโทษในเรือนจ าให้

กระท าได้เทา่ที่จ าเป็นเพ่ือค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ่ึงฝ่าฝืนข้อบังคับและ

ระเบียบของเรือนจ า 

 

3.  หลกักฎหมายต่างประเทศในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงั 

 จากการวิเคราะห์กฎหมายราชทณัฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และน ามา

เปรียบเทียบกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของประเทศไทย พบว่า กรมราชทัณฑ์ของ

ประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ต้องขัง

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาและ

สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในประเทศไทย ซ่ึงจากผลการศึกษาท าให้ได้แนวทางการตรวจจดหมาย

ส าหรับจดหมายแต่ละประเภท กล่าวคือ กฎหมายราชทัณฑ์ในทุกประเทศที่ศึกษาอนุญาตให้

เรือนจ าตรวจสอบจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป เพ่ือตรวจหาสิ่งผิดระเบียบหรือเพ่ือ

เหตุผลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจ า โดยการเปิดและหรืออ่านจดหมายได้       

ส่วนใหญ่ก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งให้ตรวจจดหมาย และไม่มี

ประเทศใดที่ก  าหนดให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งให้ตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคล

ทั่วไป และส่วนใหญ่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็นผู้ด าเนินการในการตรวจ 

 ในกรณีของจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความหรือหน่วยงานของรัฐ พบว่า

กฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศที่ศึกษา ส่วนใหญ่ก าหนดให้เปิดได้ แต่การเปิดจดหมายจะต้องมี

เหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น เพ่ือตรวจสิ่งผิดระเบียบ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความ

ปลอดภัยของบุคคลอื่น เป็นต้น ส่วนการอ่านเน้ือหาในจดหมายน้ัน ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้อ่าน 

และกฎหมายก าหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งตรวจ และ

กฎหมายยังก าหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็นผู้ด าเนินการในการตรวจจดหมาย 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายในต่างประเทศยังพบว่า ในหลายประเทศ

ก าหนดมาตรการในการตรวจจดหมายไว้ โดยส่วนใหญ่ก าหนดให้ผู้ต้องขังอยู่ในขณะที่ตรวจสอบ

จดหมาย และหากพบสิ่งผิดปกติอาจจะด าเนินการได้หลายวิธี เช่น ระงับการรับ-ส่งจดหมาย ยึด

สิ่งของผิดระเบียบหรืออาจแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกบัการกระท าความผิดอาญา เป็นต้น 

 แม้ว่าในกฎหมายราชทัณฑ์จะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้อย่างชัดเจน แต่

ในทางปฏบัิติงาน กรมราชทณัฑไ์ด้มีหนังสอืแจ้งเรือนจ าให้ตรวจจดหมายหรือเอกสารของผู้ต้องขัง 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการนัดแนะ การวางแผนก่อความวุ่นวาย หรือหลบหนี พร้อมทั้งลงนามผู้ตรวจ

ทุกคร้ัง และให้ตรวจสอบและจดบันทกึช่ือที่อยู่ของบุคคลที่ผู้ต้องขังติดต่อด้วย เพ่ือสังเกตความ
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เคล่ือนไหวของผู้ต้องขัง นอกจากน้ียังให้เรือนจ าและทณัฑสถานตรวจสอบเน้ือหาหรือข้อความใน

จดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอกด้วยว่า มีผลกระทบหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลอื่นหรือไม่ หากจดหมายฉบับใดมีเน้ือหาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ให้ผู้ต้องขังแก้ไข

หรือระงับการส่งจดหมายฉบับน้ันเสยี 

 อย่างไรกต็าม ในกรณีของจดหมายร้องทุกข์ กรมราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง

มหาดไทย ข้อ 121 และ 125 อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจ า ทัณฑสถาน

ตรวจสอบจดหมายของนักโทษที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

4.  วิเคราะหเ์ปรียบเทียสิทธิของผูต้อ้งขงั 

 กล่าวโดยสรุปในการตรวจจดหมายในประเทศไทย หากพิจารณาตามแนวทางที่ปฏบัิติ

เกี่ยวกับการตรวจจดหมายในปัจจุบัน พบว่า กฎหมายราชทณัฑ์ปัจจุบันไม่ได้ระบุเน้ือหาเกี่ยวกับ

การตรวจจดหมายทั่วไป และจดหมายถึงทนายความ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องขังและการฟ้องร้องของผู้ต้องขังได้ ดังน้ัน ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีอ านาจใน

การตรวจจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ที่มีถึงหรือจากผู้ต้องขังได้ โดยไม่ได้ก าหนดถึงผู้มีอ านาจในการ

สั่งให้เปิดหรืออ่านจดหมาย แต่เมื่อร่างพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา

ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ทั้งน้ี กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเหน็ชอบด้วย แต่มีข้อสังเกตในร่างมาตรา 

33/1 ดังน้ี  

 1.  ในส่วนที่ก  าหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจ าต้องร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งอนุญาตให้

ตรวจพัสดุภัณฑน้ั์น เหน็ชอบด้วย 

 2.  แต่ส าหรับการตรวจจดหมาย สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นที่ก  าหนดให้ต้องร้องขอต่อ

ศาลน้ัน จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์อย่างมาก เน่ืองจากข้อจ ากัด

ด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ประกอบกับการก าหนดไว้ดังกล่าวน้ีไม่อาจ

ป้องกันปัญหากรณีผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมจะหลบหนีการคุมขัง หรือกระท าการอันมีผลต่อความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อยของเรือนจ าใช้ให้ผู้ต้องขังอื่นเป็นผู้ท าการส่งจดหมายสื่อสารแทนตน

ได้ ซ่ึงหากมีกรณีดังกล่าวเกดิขึ้นและเจ้าพนักงานเรือนจ า ไม่สามารถตรวจสอบจดหมายได้ เท่ากับ

ว่าบทบัญญัติในส่วนน้ีไม่มีผลในการบังคับใช้ หรือเป็นกรณีกฎหมายมีช่องว่าง นอกจากน้ี ยังมีผล

การศึกษาวิจัยเปรียบเทยีบการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนและมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังอันเป็นที่ยอมรับของสากล เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

ออสเตรเลีย สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น ซ่ึงแยกแนวทางการตรวจสอบจดหมายดังน้ี 

 (1)  กรณีการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัย

ปรากฏว่า ประเทศส่วนใหญ่จะก าหนดให้เรือนจ ามีอ านาจเปิดตรวจสอบได้ทุกกรณี 
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 (2)  กรณีการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความ ซ่ึงจากผลการศึกษา

ปรากฏว่า ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดไม่ให้เปิดตรวจสอบ แต่มีข้อยกเว้นว่าหากสงสัยว่ามีของผิด

ระเบียบซุกซ่อนอยู่หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและวินัยของเรือนจ า เรือนจ าก็

สามารถเปิดและอ่านจดหมายได้ 

 (3)  กรณีการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงจากผลการศึกษา

ปรากฏว่า ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดไม่ให้เปิดเพ่ือตรวจสอบ ยกเว้นมีเหตุสงสัยว่าในจดหมายมี

สิ่งของผิดระเบียบ หรือสงสัยว่าจดหมายที่มีถึงผู้ต้องขังไม่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ เรือนจ ากมี็

อ านาจเปิดและอ่านจดหมายได้ 

 3.  ดังน้ัน จึงขอยืนยันให้ใช้บทบัญญัติร่างมาตรา 33/1 ตามร่างเดิมที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอและคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว หรือไม่เช่นน้ันกค็วรแก้ไขร่างมาตรา 33/1 

ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังในต่างประเทศ ดังน้ี 

 (1)  แนวทางการตรวจจดหมายทั่วไป ควรระบุให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจ

ในการพิจารณาว่าจะตรวจจดหมายฉบับใด และเป็นผู้ด าเนินการตรวจจดหมายโดยการเปิดอ่าน 

และก าหนดเหตุที่จะให้ตรวจสอบส าหรับกรณีน้ีไว้ด้วย 

 (2)  แนวทางการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความควรระบุให้เจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งและตรวจจดหมายโดยการเปิดอ่านและก าหนดเหตุที่จะให้ตรวจสอบ

ส าหรับกรณีน้ีไว้ด้วย 

 (3)  แนวทางการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานของรัฐและหนังสือร้อง

ทุกข์ ควรก าหนดห้ามมิให้ตรวจสอบ แต่ควรมีข้อยกเว้นก าหนดไว้ด้วย 

 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี พบว่าเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการตรวจจดหมายใน

ประเทศไทยแล้วพบว่า พระราชบัญญัติราชทณัฑไ์ม่ได้ระบุเกี่ยวกบัการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะในการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้มี

ความเหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเกิดผลจริงขึ้ นในทางปฏิบัติ 

เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถด ารงชีวิตอยู่ในเรือนจ าโดยได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นมนุษย์โดย

ใกล้เคียงกบัพลเมืองโดยทั่วไป ดังน้ี 

 การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติและมาตรฐานสากลเพ่ือให้มี

การก าหนดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังไว้อย่างชัดเจน เพราะบางกรณีกฎหมาย

บัญญัติคุ้มครองสทิธผู้ิต้องขังไว้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือไม่มีการบัญญัติ รับรองสิทธิ

บางประการของผู้ต้องขังไว้ในกฎหมาย แม้ว่าในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑ์จะออกหนังสือกรม

ราชทัณฑ์ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ เ รือนจ าปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลก็ตาม             

ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังที่ควรแก้ไข้ คือ เสรีภาพใน
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การติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขัง มีการบัญญัติคุ้มครองให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิที่จะติดต่อกับ

บุคคลภายนอกไว้ในทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โดยข้อ

กฎหมายและทางปฏบัิติการราชทณัฑ์ไทยเกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังสอดคล้อง

กบัมาตรฐานสากล 

 การตรวจสอบข้อความในจดหมายที่ส่งถึงหรือส่งจากผู้ต้องขังน้ัน ไม่พบว่ามีการบัญญัติ

ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย มีเพียงการก าหนดแนวทางปฏบัิติไว้ในหนังสือกรม

ราชทัณฑ์ ท าให้การกระท าของเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการ

ติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรองไว้ในมาตรา 

36 จึงควรแก้ไข ดังน้ี  

 1.  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มาตรา 33 โดยบัญญัติให้อ านาจเจ้า

พนักงานเรือนจ าในการตรวจสอบข้อความในจดหมายที่ส่งออกหรือส่งถึงผู้ต้องขังไว้โดยเฉพาะ

เพ่ือท าให้การกระท าน้ันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 และไม่

เป็นการละเมิดสทิธส่ิวนบุคคลของผู้ต้องขัง 

 2.  ควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 105 โดยการปรับปรุง

และแก้ไขเน้ือความและหลักการเพ่ือให้ครอบคลุมกบัเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่มีมากมาย

หลายช่องทางและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยอย่างไรกต็ามการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการ

สื่อสารดังกล่าวน้ันกค็วรมีการกระท าเท่าที่จ าเป็น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และมีการตรวจสอบ

และควบคุมการใช้อ านาจของรัฐที่แน่นอนและชัดเจน เพ่ือเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  มีจุดมุ่งหมายถึงการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติในการบังคับใช้

กฎหมาย ตามมาตรา 230 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึง เดิมก่อนมี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551  เป็นสิทธิ

ของจ าเลยที่จะแถลงตามไปฟังการสืบพยานประเด็นหรือไม่ก็ได้
3
 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

เปล่ียนแปลงสาระส าคัญของกฎหมายในการบังคับให้การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ในกรณีการส่ง

ประเดน็ จะต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลยเสมอ
4
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 172 โดยเคร่งครัด แม้บทบัญญัติของกฎหมายมีเจตนารมณ์คุ้มครองสิทธิของจ าเลย เพ่ือให้จ าเลย

มีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานของโจทก์ที่น าสืบกล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิด
5
 แต่กพ็บปัญหา

ข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่หลายประการด้วยกนั ดังต่อไปนี้   

ประการแรก ปัญหาของเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา  

230 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  ซ่ึงฝ่ายนิติบัญญัติได้น าหลักการพิจารณาคดี

โดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย ซ่ึงรัฐมีหน้าที่จะต้องน าจ าเลยที่ต้องขังระหว่างพิจารณาไปยังศาลที่รับประเดน็ 

ซ่ึงเกดิปัญหาของการตีความของฝ่ายนิติบัญญัติ  รวมถึงกรณีของจ าเลยที่มีสัญญาประกันด้วยหรือไม่  จาก

การศึกษาในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองกม็ิได้กล่าวถึง

ประเดน็นี้ ไว้โดยตรง
6
และปัญหาของการตีความของนักวิชาการทางด้านกฎหมายที่มีความเหน็ต่อจ าเลยที่มี

สัญญาประกันว่าจ าต้องตามประเดน็ไปยังศาลที่รับประเดน็เช่นเดียวกับจ าเลยที่ต้องระหว่างพิจารณาด้วย

หรือไม่  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้หลักการพิจารณาจะต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย  หลัก

พยานโดยตรง และหลักผลธรรมดาและจิตวิทยาค าให้การพยานบุคคลซ่ึงมีความเหน็ที่แตกต่างกัน ดังน้ี

  

                                                           

 
1
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์. 

 
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก. 

  
3
จาก “การสืบพยานประเดน็ในกรณีของจ าเลยมีสัญญาประกัน .”,โดย สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2551(

มถุินายน),วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 6(96),น.44. 

 
4
การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 230 (ฉบบัที่ 28) พ.ศ.2551. 

   
5
จาก เอกสารประกอบการพจิารณา ร่าง พระราชบัญญัติ แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ

อาญา (ฉบับที่..)พ.ศ..บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครัง้ที่ 5/2550 (น.33), โดย ส านัก

กฎหมาย ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา, 2550, กรงุเทพฯ: ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา. 

 
6
แหล่งเดมิ. 
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ฝ่ายแรกเหน็ว่า  กฎหมายที่แก้ไขใหม่บัญญัติวางหลักเกณฑก์ารสบืพยานประเดน็ว่าต้องกระท า 

ภายใต้บังคับมาตรา 172 และมาตรา 172 ทวิ  แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาด้วย  แม้ว่ามาตรา 

230 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551  

จะตัดข้อความของมาตรา 230 วรรคสองและวรรคสาม (เดิม) ที่ให้โอกาสแก่คู่ความที่จะแถลงว่าจะติดใจ

ตามไปฟังการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ ย่อมมีนัยแสดงให้เห็นว่าตามหลักการมาตรา  230 แห่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551  ศาลอยู่

ในบังคับที่จะต้องด าเนินการเดินเผชิญสืบไปภายใต้บังคับของมาตรา  172  และมาตรา  172 ทวิแห่ง

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาด้วย  ดังน้ัน การส่งประเดน็ไปให้ศาลอื่นสืบพยานให้แทนจะต้องอยู่ใน

บังคับที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา 172  และ 172 ทวิ แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาอย่าง

เคร่งครัด โดยอาศัยความยินยอมของจ าเลยที่แถลงไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาอีกต่อไปไม่ได้ 
7
 ตาม

หลักการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย  เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 172 ทวิ  แห่ง

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ที่จ าเลยอาจไม่ตามประเด็นไปได้  หากจ าเลยต้องขังอยู่ในระหว่าง

พิจารณากใ็ห้ผู้คุมขังส่งตัวจ าเลยไปยังศาลที่รับประเดน็  ทั้งน้ี กฎหมายที่แก้ไขใหม่น้ีจึงเข้มงวดกว่าเดิม 

ซ่ึงจ าเลยจ าต้องถูกส่งตัวตามประเดน็ไปด้วยเสมอ
8
  หากจ าเลยต้องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ผู้คุมขังมี

หน้าที่ต้องส่งตัวจ าเลยไปยังศาลที่รับประเดน็  ส่วนจ าเลยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวระหว่างพิจารณากต้็อง

ตามประเดน็ไปด้วยเช่นกนั
9
 

ฝ่ายที่สองเห็นว่า กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะกรณีที่จ าเลยต้องขังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  

หากจ าเลยติดใจไปฟังการพิจารณาที่ศาลอื่น  ให้ผู้คุมขังส่งตัวจ าเลยไปยังศาลที่รับประเดน็เท่าน้ัน 
10
  ซ่ึง

จะตีความเกินเลยไปจากถ้อยค าในตัวบทกฎหมายหาได้ไม่ เน่ืองจากเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่และฝ่ายนิติ

บัญญัติกมิ็ได้เขียนตีความไปถึงจ าเลยที่มีสญัญาประกนั
11
  

ฝ่ายสดุท้ายเหน็ว่า การส่งประเดน็ไปสบืพยานบุคคลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย

วิธพิีจารณาความอาญา เน่ืองจากศาลน้ันเป็นศาลพิจารณา (Trial court) เป็นศาลที่ในที่สุดกจ็ะต้องเป็นผู้

พิจารณาพิพากษาคดีทั้งในปัญหาข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย ทั้งน้ี การที่ศาลไม่ได้รับฟังค าให้การพยาน

ด้วยตนเองน้ัน ย่อมไม่มีหลักการหรือศาสตร์ใดๆในการให้เหตุผลในการพิจารณาพิพากษาทั้งในปัญหา

ข้อเทจ็จริงและปัญหาข้อกฎหมาย
12
 ซ่ึงศาลจ าต้องเหน็พยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญการพิเศษ ดังน้ัน

                                                           

 
7
จาก ค าอธิบาย  ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์คร้ังที่ 9)(น.274-275), โดย ธา

นิศ  เกศวพิทกัษ ์,2555,กรงุเทพฯ : กรงุสยาม พับลิชชิ่ง. 

 
8
จาก  ค าอธิบาย  กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน (พิมพ์คร้ังที่ 2 )(น.262-263),โดย  พรเพชร วิชิตชลชัย

,2552,กรงุเทพฯ : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา. 
9
จาก  ค าอธิบาย พยานหลกัฐาน คดีแพง่และคดีอาญา (พิมพ์คร้ังที่ 7  )(น.403-404),โดย  ธานี สงิหนาท

,2552,กรงุเทพฯ : กรงุสยาม พับลิชชิ่ง. 

 
10
 จาก กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์คร้ังที่ 8)(น.292),โดย  คนึง ฦาไชย ,2551,

กรงุเทพฯ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

11
แหล่งเดมิ.  

 
12
จาก ครูกฎหมาย  นักกฎหมายและหลกัวชิาชพีนักกฎหมาย(พิมพ์คร้ังที่ 2)(น.191), โดย คณติ ณ นคร, 

2558, กรงุเทพฯ: วญิญูชน. 
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การส่งประเด็นจึงชอบที่กระท าได้เฉพาะที่ ไม่ขัดต่อหลักพยานโดยตรงและหลักการช่ังน ้าหนัก

พยานหลักฐานเทา่นั้น
13
ซ่ึงมิได้กล่าวถึงประเดน็ของจ าเลยที่มีสญัญาประกนัแต่อย่างใด 

จากการศึกษาพบว่า  การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็น้ันส่งผลให้จ าเลยที่

ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว เม่ือไม่ได้เดินทางตามประเดน็ไปฟังการพิจารณา  ท าให้ผิดสัญญาประกัน ศาล

ที่รับประเดน็ต้องส่งประเดน็คืนศาลเดิมเป็นเหตุให้การพิจารณาคดีต้องล่าช้า และกรณีที่จ าเลยต้องขังอยู่

ในระหว่างการพิจารณาคดี  กฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้บัญญัติให้ผู้คุมขังส่งจ าเลยไปยังศาลที่รับประเดน็
14
 

อันเป็นภาระหน้าที่ของเรือนจ า ทณัฑ์สถาน สถานกักกัน และสถานที่กักขัง  จ าต้องให้ปฏบัิติตามเป็นการ

ส่งภาระกับเรือนจ าและทณัฑ์สถานเป็นอย่างมาก  เน่ืองจาก เม่ือกฎหมายก าหนดให้ผู้คุมขังส่งตัวจ าเลยที่

ต้องขังในระหว่างพิจารณาไปยังศาลที่รับประเดน็ทางราชทณัฑก์จ็ าต้องปฏบัิติตาม
15
  แต่กม็ิอาจท าได้อย่าง

ราบร่ืนเสียเท่าไรนัก  ด้วยเหตุผลในข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณอัตราก าลังและความปลอดภัย  เป็นต้น  

อกีทั้ง ยังเป็นภาระของศาลช้ันต้นที่ต้องท าการแทนศาลอื่นอกีด้วย
16

 

ประการที่สอง  ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็ ภายหลังจากการ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551  ซ่ึงจ าต้องกระท าโดย

เปิดเผยต่อหน้าจ าเลย  เพ่ือให้จ าเลยมีสิทธิเผชิญหน้ากับพยานและให้จ าเลยมีสิทธิในการถามค้านฝ่าย

โจทก์ได้ซ่ึงจ าเลยอาจได้รับผลร้ายจากการเบิกความของพยาน  ดังน้ัน จ าเลยจึงควรมีโอกาสได้รับรู้

กระบวนพิจารณาในศาลทุกขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนในการสืบพยานด้วย อันจะท าให้จ าเลยสามารถใช้สิทธิ

ในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่  ซ่ึงเป็นหลักบทบังคับของกฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่จ าเลย  ด้วยเหตุน้ี 

จ าเลยจึงไม่อาจสละสิทธิ์ น้ีได้
17
  เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 172 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  ที่จ าเลยอาจแถลงไม่ตามประเดน็ไปได้  ซ่ึงก่อนมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 จ าเลยมีสิทธิแถลงไม่ติดใจไปฟังการ

พิจารณาศาลที่รับประเดน็น้ันได้   

ดังน้ัน จึงได้ท าการศึกษาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็ในต่างประเทศ  

พบว่า ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ถือว่าการสืบพยานประเดน็อยู่ในส่วนของช้ันเตรียมคดี 

กล่าวคือ การสอบค าให้การของพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญ  เน่ืองจาก เหตุของความเจบ็ป่วยหรือ

การอยู่ในต่างประเทศ  เม่ือถึงช้ันพิจารณาคดีแล้ว ไม่อาจที่จะมาศาลได้  การสืบพยานประเดน็คู่ความใน

                                                           

 
13
จาก หลกักฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  ตามแนวคิดของศาสตราจารย ์ ดร.คณติ ณ นคร (พิมพ์คร้ังที่ 

2) (น.268-269), โดย ธาน ีวรภัทร์, 2558, กรงุเทพฯ: วิญญชูน. 

 
14
จาก ปัญหาและขอ้ขัดขอ้งในการส่งประเด็นใหศ้าลอื่นสบืพยานแทน  ศึกษากรณทีีจ่  าเลยตอ้งตามไปฟัง

การพจิารณา.(รายงานผลงานสว่นบุคคล)(น.1),โดย ประมวล นลิกลาง,2554,กรงุเทพ ฯ : สถาบนัพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม. 
15
หนังสอืกรมราชทณัฑ ์ที่ ยธ 0711/ว 33 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การส่งตวัผู้ถูกคุมขงัไปสบืพยาน

ตามประเดน็. 

 
16
จาก ภาระของศาลชั้นต้นที่ต้องท าการแทนศาลอื่นในคดอีาญา,โดย อทุยั ศุภนิตย์,สบืค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 

2559, จากhttp://elib.coj.go.th/Article/d23_4_2.pdf. 

 
17
จาก โครงการวจิยัเร่ือง ศึกษาปัญหาขอ้ขัดขอ้งการบังคับใชก้ฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาทีแ่กไ้ขใหม่ 

ในส่วนทีเ่กี่ยวกับพยานหลกัฐาน.(รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ)์(น.243),โดย ณรงค ์ใจหาญและคณะ, 2556,

กรงุเทพ ฯ : สถาบนัวจิัยรพีพัฒนศักดิ์ ส  านักงานศาลยุตธิรรม. 
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คดีมีสิทธิที่จะตามประเดน็ไปได้แต่ไม่ใช่หน้าที่
18
ซ่ึงได้บัญญัติรับรองไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเยอรมัน มาตรา  223 และ มาตรา 224 โดยบัญญัติกฎหมายไว้ชัดเจน ในกรณีที่พยานไม่

สามารถมาศาลได้  เน่ืองจาก ความเจบ็ป่วยหรือความอ่อนแอหรืออุปสรรคอื่นที่ไม่อาจท าให้หมดไปได้  

ท าให้การมาศาลของพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญในศาลที่พิจารณาคดีที่มีระยะเวลาที่ยังอีกนานหรือ

ที่ยังไม่มีความแน่นอนไม่อาจกระท าได้ ศาลอาจก าหนดให้ศาลอื่นที่รับประเดน็เป็นผู้สืบพยานดังกล่าวา

แทนก็ได้
19
  รวมถึง พยานหากการต้องมาปรากฏตัวของพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญที่ศาล  

เน่ืองจาก ระยะทางที่ห่างไกลแล้วส าหรับพยานคนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้ความเจบ็ป่วย  อาจ

มีเหตุผลมาจากสุขภาพกายและสุขภาพจิต
20
การพิจารณาในเร่ืองของอุปสรรคอื่นๆที่ไม่อาจท าให้หมดไป

ได้อาจเป็นข้อเทจ็จริงที่แตกต่างกนัไป  เช่น  การเดินทางเป็นเวลานานที่ไม่อาจจะเล่ือนได้  การปฏเิสธของ

พยานที่อยู่ต่างแดนที่จะเดินทางมาที่มีระยะทางที่ห่างไกลกัน  ซ่ึงศาลจ าต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ในทาง

ส่วนตัวของพยานดังกล่าวความส าคัญของค าเบิกความของพยานผู้น้ัน  รวมทั้งหลักการเร่งรัดกระบวน

พิจารณาประกอบด้วยระยะเวลาของการสบืพยานในช้ันศาล  นตรายที่จะเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของพยาน

ที่ไม่อาจท าให้หมดไปได้โดยการใช้มาตรการป้องกัน ศาลจะต้องใช้ความพยายามที่จ าเป็นทุกๆอย่าง  

เพ่ือที่จะให้มีการเบิกความในช้ันพิจารณาคดีอาญา  ทั้งน้ี การก าหนดให้มีการสืบพยานท าในรูปค าสั่งศาล

หรือตามค าร้องของคู่ความในคดีหรือค าร้องขอพยานบุคคลที่ถูกหมายเรียก ค าสั่งศาลดังกล่าวต้องระบุถึง

ช่ือที่อยู่พยานบุคคลและเหตุขัดข้องตาม (1)หรือ(2)ประเดน็ที่จะต้องเบิกความจะระบุไว้เฉพาะ เม่ือไม่

อาจเหน็ได้จากค าฟ้อง  โดยการด าเนินการให้มีการเบิกความเป็นหน้าที่ของศาลที่รับประเดน็  ให้ศาลแจ้ง

ไปยังพนักงานอยัการ จ าเลยและทนายจ าเลยจะต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงก าหนดนัดของการสืบพยาน

ประเดน็ การแจ้งก าหนดนัดดังกล่าวไม่จ าต้องกระท าหากว่าจะเป็นการก่ออันตรายต่อผลที่จะได้จากการ

สืบสวนสอบสวน เอกสารของการสืบพยานประเดน็ที่บันทึกไว้จะต้องแสดงต่อพนักงานอัยการและทนาย

จ าเลย
21
และกรณีจ าเลยที่ต้องขังมีทนายความ จ าเลยจะต้องมีสิทธิอยู่ร่วมด้วยในสืบพยานประเดน็  เฉพาะ

ในการก าหนดนัดที่มีการสืบพยานประเดน็ในศาลที่จ าเลยต้องขังอยู่
22
 ทั้งน้ี การก าหนดนัดสืบพยาน

ประเดน็และการแจ้งก าหนดนัดดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นคนรับประเดน็  แต่กอ็าจจะท าโดย

ศาลที่เป็นคนส่งประเดน็ โดยระบุไว้ในค าสั่ง ตามมาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกไ็ด้ การแจ้งก าหนดนัดดังกล่าวจะต้องแจ้งแก่พนักงานอัยการ จ าเลย 

ทนายจ าเลย รวมทั้งจ าเลยร่วมถ้ามี
23
ซ่ึงหน้าที่จะต้องแจ้งก าหนดนัดไม่ถือว่ามีอยู่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิที่จะ

ได้รับการแจ้งสละสิทธิและกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผลของการสืบสวนสอบสวน  อาจเป็นกรณี

ของการที่พยานหลักฐานมีแนวโน้มที่จะสญูหายหรือการที่พยานหลักฐานมีแนวโน้มที่จะถูกท าให้ด้อยค่าลง  

                                                           

 
18
จาก “การสบืพยานประเดน็ในกรณขีองจ าเลยมสีญัญาประกนั.”,โดย สรุสทิธิ์ แสงวิโรจนพัฒน,์ 2551(

มถุินายน),วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 6(96),น.46-47. 

19
 The German Code of Criminal Procedure, Article 223(1). 

 
20

 The German Code of Criminal Procedure, Article 223(2). 

 21
 The German Code of Criminal Procedure, Article 224 (1). 

 
22

 The German Code of Criminal Procedure, Article 224 (2). 

 
23
แหล่งเดมิ. 
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เหตุผลที่ไม่แจ้งก าหนดนัด ต้องถูกระบุไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร
24
 และผู้พิพากษาเจ้าของส านวนของศาลจะ

ส่งประเดน็เป็นผู้แสดงเอกสารให้กับผู้พิพากษาที่รับประเดน็เป็นผู้สืบพยานไว้  จ าเลยไม่มีสิทธิถึงการที่

รับรู้รายละเอียดดังกล่าว แต่พนักงานอัยการและทนายจ าเลยมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารการสืบพยาน

ประเดน็ ทั้งน้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า พนักงานอัยการและทนายจ าเลยจะได้ตามประเดน็ไปหรือไม่
25
 และในมลรัฐ

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ก าหนดสิทธิที่จะตามประเด็นของจ าเลยมีสิทธิที่จะได้รับการ

แสดงออกโดยที่ปรึกษาที่ได้มีการแต่งต้ังแล้วพนักงานอยัการเขต ยังมีสทิธทิี่จะได้รับการน าเสนอแต่ทั้งสอง

สทิธิ์ดังกล่าวอาจได้รับการยกเว้น  เมื่อในบทสรุปของการถามค าถามมีพยานเมื่อเขียนเจอะเจอเขาอาจจะ

ได้รับการตรวจสอบโดยผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนของฝ่ายที่มีการร้องขอทนายความที่ได้รับการแต่งตั้ง

และจากน้ันจะมีการตรวจสอบโดยทนายความหรือตัวแทนของฝ่ายปฏิปักษ์ หนังสือมอบอ านาจหรือ

ตัวแทนน้ัน  แต่ละแห่งอาจลงทะเบียนในการรับมือกับค าคัดค้านอ านาจหน้าที่หรือคุณสมบัติของข้าหลวง

ใหญ่  เพ่ือลักษณะการสอบได้จัดท าขึ้นและลงในการรับฟังพยานหลักฐานและรับมือกับค าคัดค้านดังกล่าว

ทั้งหมดต้องได้รับการบันทกึและถอดค าให้การไว้เมื่อปรากฏเหตุต้องมีการสบืพยานประเดน็คู่ความทั้งสอง

ฝ่ายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการพิจารณาในศาลที่รับประเดน็ได้หากสละสิทธิ์พนักงานอัยการหรือจ าเลยหรือ

ทนายจ าเลยกมี็สิทธิ์ที่จะได้ทราบค าให้การของพยานบุคคลน้ันได้
26
 ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า การสืบพยานประเดน็ 

คู่ความมีสิทธิที่จะตามประเดน็ไปอยู่ในการสืบพยานสามารถสละได้  เน่ืองจาก เป็นเร่ืองของสิทธิของ

จ าเลย  อันเป็นข้อยกเว้นของหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย และหลักพยานโดยตรงและ

หลักการช่ังน า้หนักพยานหลักฐาน 

ประการสาม ปัญหาการน่ังพิจารณาคดีต่อเน่ืองและครบองค์คณะ ยังคงพบข้อขัดข้องบาง

ประการ ได้แก่ การพิจารณาคดีของผู้พิพากษาซ่ึงเป็นผู้ช้ีขาดตัดสนิคดีในปัญหาข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย  

พบว่าในทางปฏบัิติมีผู้พิพากษาที่น่ังพิจารณาคดีอาญาในศาลช้ันต้น จ านวน 2 ท่าน ที่เป็นองค์คณะโดยผู้

พิพากษาที่ได้รับมอบหมายจะให้เป็นผู้พิพากษาเจ้าของส านวนเท่าน้ันที่ข้ึนน่ังพิจารณาคดีอาญา ส่วนผู้

พิพากษาองค์คณะจะแยกไปข้ึนน่ังพิจารณาคดีที่ตน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิพากษาเจ้าของส านวนอีก

คดีหน่ึง หลังจากน้ันลงลายมือช่ือในรายงานกระบวนพิจารณา ทั้งมิ ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาคดีน้ันๆเลย  

คร้ันเมื่อคดีเสรจ็การพิจารณา ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนจึงน าคดีมาปรึกษาด้วยวิธีเล่าข้อเทจ็จริงในคดีให้ผู้

พิพากษาองค์คณะฟัง ซ่ึงผู้พิพากษาองค์คณะจะทราบข้อเทจ็จริงในคดีเพียงเทา่ที่ได้รับค าบอกเล่า เมื่อเหน็

พ้องกันในผลแห่งคดีผู้พิพากษาเจ้าของส านวนกจ็ะเป็นผู้ท าค าพิพากษาแล้วน ามาให้ผู้พิพากษาองค์คณะ

ลงลายมือช่ือร่วมกัน
27
 โดยจะนัดอ่านค าพิพากษา ประมาณ 1 เดือน หลังจากคดีเสรจ็การพิจารณาในช้ัน

สบืพยาน 
28
ซ่ึงขัดต่อหลักการรับฟังและช่ังน า้หนักของพยานหลักฐานหากปรากฏว่า ในการประชุมปรึกษา

เพ่ือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ อธิบดีผู้พิพากษา ข้าหลวงยุติธรรม หัวหน้าผู้พิพากษาในศาลน้ัน หรือ

                                                           

 
24
แหล่งเดมิ.  

 
25

From  Strafverfahrensrecht : Ein Studienbuch(pp.348-349),by Claus,R.,BerndS.,&Eduard   

,Kern,1998,München:C.H. Beck Verlag 
26

The Code of Criminal Procedure of the State of New York, Article 680.70(3). 

 
27

 จาก การนัง่พจิารณาคดีต่อเน่ืองและครบองค์คณะ. (รายงานวจิัย)(น.243), โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์

และคณะ, 2548,กรงุเทพ ฯ : ส านักวิชาการศาลยุตธิรรม ส านักงานศาลยุตธิรรม. 

 
28

 The German Code of Criminal Procedure, Article 229 (2). 

591

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Eduard+Kern&search-alias=books-de&field-author=Eduard+Kern&sort=relevancerank


เจ้าของส านวนเป็นประธาน ถามผู้พิพากษาที่น่ังพิจารณาทลีะคน ให้ออกความเหน็ทุกประเดน็ที่จะวินิจฉัย 

ให้ประธานออกความเหน็ สุดท้าย การวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าในปัญหาใดมีความเหน็แย้งกัน

เป็นสองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้พิพากษาซ่ึงมีความเหน็เป็นผลร้ายแก่

จ าเลยมากยอมเหน็ด้วยผู้พิพากษาซ่ึงมีความเหน็เป็นผลร้ายแก่จ าเลยน้อยกว่า
29

 

จึงได้ท าการศึกษา การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็ในต่างประเทศ พบว่า 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้สืบพยานประเดน็แทนศาลที่ส่งประเดน็เป็นอ านาจของผู้

พิพากษาคนเดียว โดยผู้พิพากษาที่สืบพยานประเดน็จะไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่ช้ีขาดตัดสินคดีน้ัน
30
และใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ศาลมีหน้าที่ในการควบคุมการสืบพยานโดยก าหนดวิธีการและล าดับในการ

สืบพยานบุคคลและเสนอพยานหลักฐานอื่นๆ โดยจะหลีกเล่ียงการเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น
31
เช่นเดียวกับ

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่ก  าหนดให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ควบคุมและด าเนินการพิจารราคดีด้วยตนเอง 
32

โดยหลักแล้ว ศาลจ าต้องการรับฟังพยานหลักฐานควบคู่กับการสังเกตลักษณะการให้การพยานบุคคลและ

ได้จากการที่เกดิเหตุหรือพยานวัตถุด้วย จึงจะวินิจฉัยช้ีขาดได้ถูกต้องซ่ึงการวินิจฉัยช้ีขาดข้อเทจ็จริงว่าเป็น

ประการใดน้ันอยู่ที่ความเช่ือของผู้วินิจฉัยในการพิเคราะห์และความรอบคอบของผู้น้ัน เน่ืองจากการ

วินิจฉัยข้อเทจ็จริงยากกว่าการวินิจฉัยข้อกฎหมาย กฎหมายน้ันมีตัวบทให้เราพินิจพิเคราะห์และมีการเล่า

เรียนได้33 ซ่ึงส่งผลให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่มีความ

เป็นระบบและไม่สอดคล้องกับนิติวิธีของระบบประมวลกฎหมาย
34
 อันเป็นหลักประกันที่ม่ันคงในการ

อ านวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถคุ้มครองสิทธิของคู่ความทุกฝ่าย รวมทั้งในการค้นหา

ความจริงและการตรวจสอบถ่วงดุลในคดีอาญา ซ่ึงศาลมีหน้าที่ตรวจสอบความจริงในการพิจารณาคดีทั้ง

ปัญหาข้อเทจ็จริงและปัญหาข้อกฎหมายในการรับฟังพยานหลักฐานทั้งปวงของศาลอย่างมีเหตุผลโดย

ละเอียดทุกแง่ทุกมุมอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
35
 โดยคู่ความจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือและกระตุ้น

ศาลในการค้นหาความจริงได้อย่างแท้จริง 

 นอกจากน้ี  การน่ังพิจารณาคดีอาญาของศาล จ าต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์

คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซ่ึงมิได้น่ังพิจารณาคดีใด จะท าค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยคดีน้ันมิได้  

เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  อันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงเป็น

การวางรากฐานที่มุ่งให้กระบวนการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานแห่งคดีเป็นไปโดยการร่วมรับรู้เหน็อย่าง

                                                           

 
29
ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาคดอีาญา , มาตรา 184. 

30
 จาก การนั่งพิจารณาคดต่ีอเนื่องและครบองคค์ณะ.(รายงานวิจัย)(น.243).เล่มเดิม. 

31
 From Federal Rules of Evidence in a Nutshell (8

th
 Ed.)(pp.259-260), by Michael 

H,.&Graham,2011,St  Paul,MN : West Academic Publishing. 
32

 The France Code of Criminal Procedure, Article 401. 

 
33
 จาก “แนวคดิในการปรับปรงุราชการศาลยุตธิรรม,” โดย หลวงจ ารญูเนตศิาสตร์, 2549(มกราคม-

มถุินายน),วารสารนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑติย,์6 (1) .น. 6. 

 
34
 จาก “โครงสร้างความผดิอาญา: ศึกษากระบวนการคดิของกฎหมายอาญาเยอรมนัเพ่ือปรับใช้กบักฎหมาย

อาญาไทย,” โดย สภุัชลี เทพหัสดนิ ณ อยุธยา, 2556(กนัยายน-ธนัวาคม), วารสารธรรมศาสตร์, 32(3).น. 40. 

 
35
ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 186(6). 
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แจ่มชัด ผู้พิพากษาต้องได้รู้ ได้เหน็ ได้ยิน ได้ฟังพยานด้วยตนเอง
36
 ในขณะพิจารณาคดีและค าวินิจฉัยช้ี

ขาดตัดสินคดี เพ่ือน ามาซ่ึงผลสรุปร่วมกันวิเคราะห์กล่ันกรองของผู้พิพากษาเต็มคณะโดยละเอียด

รอบคอบทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับสิทธิพ้ืนฐานที่ได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบ

ข้อเทจ็จริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียงการเสนอข้อเทจ็จริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การ

คัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณา โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบ

องค์คณะและการได้รับทราบเหตุผลประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษาหรือค าสั่งและบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้

คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเรว็และเป็นธรรม
37
ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญน้ี ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับ

การคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

น้ี”
38

 

ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ

สอดคล้องกบักติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเดน็ให้

สอดคล้องกับหลักสากลที่ศาลจะต้องมีความเป็นภาวะวิสัยในการแสวงหาข้อเทจ็จริง โดยให้พยานบุคคล

น้ันต้องมาเบิกความต่อหน้าศาลที่พิจารณา เว้นแต่เกิดกรณีจ าเป็นพยานไม่สามารถมาเบิกความที่ศาลได้

ศาลเจ้าของคดีจ าต้องเดินเผชิญสืบพยานบุคคลน้ันๆไป เพ่ือที่จะให้ศาลได้สัมผัสพยานโดยตรงที่ให้

ข้อเทจ็จริงซ่ึงบ่งช้ีหรือยืนยันข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนได้ทนัทโีดยตรงในการช่วยศาลในการพิสูจน์ความผิดของ

จ าเลย  อันเป็นสิ่งที่ช่วยในการพิสูจน์ความผิดของจ าเลยซ่ึงใช้ประกอบกับการพิจารณาคดีของศาลเป็น

เพียงเคร่ืองช่วยในการค้นหาข้อเทจ็จริงจากข้อกล่าวหา ในการได้สัมผัสเอากัปกิริยาพยานด้วยตนเอง  

รวมทั้งการน่ังพิจารณาพิพากษาคดีน้ันต้องครบองค์คณะและผู้พิพากษาซ่ึงมิได้น่ังพิจารณาคดีใดจะท าค า

พิพากษาหรือวินิจฉัยคดีน้ันไม่ได้ หลักกฎหมายดังกล่าวตรงกับหลักการช่ังน า้หนักพยานหลักฐานที่จ าต้อง

เป็นผู้ที่สัมผัสพยานหลักฐานด้วยตนเอง เพ่ือความถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายใน

กระบวนการพิจารณาคดีอาญาให้มีประสทิธภิาพและสมัฤทธิ์ผลมากย่ิงข้ึน 
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ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแทง้ 

 

อภิรมย์  อนิทร์ตะ๊สบื
1
 

ดร.สภุัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2
 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการ

ท าแท้ง แนวความคิด ทฤษฎี  รวมถึงวิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ต่างๆ ของความผิดฐานดังกล่าว ของ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา เพ่ือจะช่วยสร้างหลักเกณฑ์

และแนวความคิดในทางกฎหมาย อันเป็นสาระส าคัญในการช้ีน าเพ่ือน ามาสู่การเพ่ิมเติม

บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งในประเทศไทย ได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบังคับใช้ได้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความ

เป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั้งจะยังมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์และ

ภารกจิของกฎหมายอาญา 

 เมื่อคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองของความผิด

อาญาฐานท าให้แท้งลูก คือ “ชีวิตในครรภ์มารดา” อันเป็นการคุ้มครอง “ประโยชน์” หรือ 

“คุณค่า” ดังน้ันในการที่จะให้สงัคมมีความผาสกุ มนุษย์ทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์

หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้งจึงสอดคล้องกับการ

คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานท าให้แท้งลูก อีกทั้งเมื่อสภาพสังคมก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี แต่ประมวลกฎหมายอาญาฉบับน้ีมีการประกาศใช้บังคับต่อจาก

กฎหมายลักษณะอาญามาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 อันเป็นเวลากว่า 59 ปีแล้ว  จึงท า

ให้บางเร่ืองไม่สอดคล้องเหมาะสมที่จะปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ถ้ากฎหมายน้ันไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าทางใด

ทางหน่ึง และเม่ือพิจารณาในเร่ืองบริบททางสงัคมไทยแล้วจะเหน็ได้ว่า ประชาชนยังมีความเหน็ว่า

การท าแท้งยังเป็นสิ่งที่ผิดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่ยึดถือเร่ืองกฎแห่งกรรม 

 จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเสนอบริการการท าแท้งในต่างประเทศพบว่า 

สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา รวมถึง 8 มลรัฐ ได้มีการ

บัญญัติความผิดฐานน้ีไว้อย่างชัดเจน แตกต่างกันเพียงรายละเอียดและถ้อยค าในตัวบทกฎหมาย

ที่ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายแต่ละประเทศก าหนด บทก าหนดโทษที่กล่าวมา

                                                           
1
นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า บทลงโทษของแต่ละประเทศแบ่งออกได้เป็นกรณี 3 กรณี ได้แก่โทษ

ปรับในอตัราที่สงู โทษจ าคุก หรือต้องรับโทษทั้งสองอย่าง ซ่ึงสามารถบังคับใช้กับผู้ที่กระท าการฝ่า

ฝืนกฎหมายได้โดยตรง อันเป็นผลดีในเชิงป้องปรามอาชญากรรม มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับสภาพสังคม อันเป็นการครอบคลุมถึงกระบวนการป้องกันก่อนเร่ิมการท าแท้ง ช่วยเพ่ิมความ

ปลอดภัยให้แก่หญิงที่ประสบปัญหาการต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมเพราะเป็นการป้องกันการท าแท้งที่

ไม่ถูกต้องและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาของ

สงัคมที่จะเกดิจากปัญหาสขุภาพและภาวะแทรกซ้อนจากการเสนอบริการการท าแท้งโดยฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย ซ่ึงอาจจะกลายเป็นปัญหาของสังคมและขยายวงกว้างโดยไม่สามารถควบคุมได้ใน

อนาคตอกีด้วย 

 เมื่อมาตรการบังคับใช้ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันล้าหลัง ไม่มีประสิทธิภาพ

ในการยับย้ังการกระท าความผิด และไม่อาจควบคุมปัญหาอาชญากรรมของการท าแท้งได้ ซ่ึงหาก

ปล่อยไว้ปัญหาเหล่าน้ีอาจจะขยายวงกว้างออกไปและยากต่อการแก้ไขปัญหา อันจะส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัย สุขภาพ อนามัยของหญิงที่ประสบปัญหาต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม ซ่ึงรัฐควรมี

มาตรการและควรตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกดิข้ึน 

 การเสนอให้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาฐานการเสนอบริการ

การท าแท้ง จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาและจะสามารถช่วย

ป้องกนัและแก้ไขอาชญากรรมการท าแท้งได้ 

 

1. บทน า 

 ปัญหาการท าแท้งในประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีการถกเถียงกันมาเป็นระยะ

เวลานาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสยี และเหตุผลทางด้านศีลธรรม ว่าประเทศไทยควรบัญญัติ

กฎหมายให้มีการท าแท้งโดยถูกกฎหมายได้หรือไม่ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวกยั็งไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า

จะมีแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบท าแท้งโดยผิดกฎหมายน้ีอย่างไรซ่ึงในปัจจุบันตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 305 ระบุเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจท าแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายตาม

กฎหมายปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 เหตุ คือ 1. เหตุเกี่ยวกับชีวิตมารดา และ 2. เหตุเกี่ยวกับ

อาชญากรรม (คณิต ณ นคร ,2553 น.182-183) การกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะ

เหตุทั้งสองน้ี ต้องกระท าโดยแพทย์  แต่เน่ืองจากสภาพสังคมปัจจุบัน ปัญหาของวัยรุ่น หรือหญิง

ที่ประสบปัญหาการต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม ขยายและกระจายตัวเป็นวงกว้างเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ และ

ปัญหาการต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมน้ี เป็นปัญหาที่หญิงที่ประสบปัญหาดังกล่าวไม่ต้องการให้สังคม

รับรู้ จึงเกดิความหวาดกลัวและอบัอายที่จะปรึกษาครอบครัวหรือไปปรึกษาแพทย์ อีกทั้งสังคมยัง

มองว่า ผู้หญิงที่ประสบภาวะต้ังครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาสังคม  จึงน ามาสู่การหาทางออกที่ไม่

ปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยการเลือกซ้ือยาท าแท้งที่ผิดกฎหมายมา

แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมดังกล่าว 
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 ในขณะที่ปัญหาเร่ืองการแก้ปัญหาการท าแท้งยังคงด าเนินอยู่น้ัน ขณะเดียวกันการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมกก็่อให้เกิดวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ

ทนัสมัย และมีผู้อาศัยโอกาสจากช่องทางทางเทคโนโลยี ลักลอบขายยาหรืออุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริม

ในการท าแท้งอย่างแพร่หลาย ทั้งผ่านช่องทางอนิเตอร์เนต็ สังคมออนไลน์  รวมถึงช่องทางร้านค้า

สาธารณะอื่นๆ โดยบรรยาย แอบอ้าง ถึงสรรพคุณว่าสามารถท าแท้งได้และไม่มีอันตรายและ

ผลข้างเคียงใดๆ ท าให้หญิงที่ประสบปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมถูกชักจูงใจและหลงเช่ือว่ายาท า

แท้งเหล่าน้ันไม่เป็นอันตรายและตัดสินใจเลือกซ้ือยาท าแท้งเพ่ือแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ดังกล่าว ซ่ึงประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายไปเอาผิดกับบุคคลผู้กระท าความผิดได้ 

เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีการบัญญัติความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งไว้ 

ผู้กระท าความผิดจึงอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ลักลอบกระท าการดังกล่าว เพ่ือผลก าไร โดยไม่

เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่ค านึงถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่หญิงที่ประสบปัญหาการต้ังครรภ์โดย

ไม่พร้อม ว่าจะได้รับอันตรายหรือเกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวตามมาหรือไม่ และอาจจะเป็น

อนัตรายถึงขั้นเสยีชีวิตได้ 

 

2.แนวความคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัความผดิอาญาฐานการเสนอบริการการท าแทง้  

 2.1 ความหมายของการท าแท้ง ท าให้แท้งลูก หมายถึง การท าลายชีวิตเดก็ในครรภ์ ซ่ึงในต ารา

กฎหมายส่วนมาก มักจะอธิบายแนวน้ีว่าเดก็ในครรภ์มีชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิคือ เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธ ิ

หมายถึง เร่ิมต้ังแต่ไข่และตัวอสจิุผสมกนั (วิฑรูย์ อึ้ งประพันธ์, 2537 น.104) 

 2.2 สาเหตุและผลกระทบของการท าให้แท้งลูก สืบเน่ืองมาจากการท้องปัญหาการตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อมในปัจจุบัน เป็นปัญหาสังคมที่ขยายวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาอันสั้น หญิงต้ังครรภ์ที่ประสบปัญหาเหล่าน้ี จะต้องเผชิญกับแรงกดดัน แรงบีบ

คั้นทางสงัคม ครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจโดยตรง อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยการ

ท าแท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อรัญ สวุรรณบุบผา, 2518 น.133) 

 2.3 หลักการก าหนดความผิดอาญา กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึง

ความผิดอาญา โทษ วิธีการ เพ่ือความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอื่น และเป็น

กฎหมายที่ก  าหนดให้ความผิดอาญา เป็นเง่ือนไขของการใช้โทษวิธีการเพ่ือความปลอดภัย และ

มาตรการบังคับทางอาญาอื่นน้ัน (คณิต ณ นคร,2553, น. 32-33.)กฎหมายอาญา ได้แก่ 

กฎหมายที่บัญญัติความผิดและโทษ (หยุด แสงอุทยั, 2552, น. 92) กฎหมายเป็นเคร่ืองมือของ

รัฐที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ กฎเหมายแต่ละฉบับจึงย่อมมีภารกิจของตัวเอง 

โดยในส่วนของกฎหมายอาญามีภารกจิที่ส าคัญ ได้แก่ ภารกิจในการคุ้มครองสังคม ภารกิจในการ

ปราบปรามและในการป้องกันการกระท าความผิด ภารกิจในการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย

และในการคุ้มครองคุณภาพของการกระท า (คณิต ณ นคร, 2553 น. 44-50.) 

 2.4 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา  
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 การวินิจฉัยความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายเยอรมัน แนวความคิดในการวินิจฉัยตาม

โครงสร้างความผิดอาญา โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(Tatbestandsmässigkeit) 2) ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) 3) ความช่ัว (Schuld) 

(คณิต ณ นคร, 2557 น. 73.) 

 การวินิจฉัยโครงสร้างความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายฝร่ังเศส (รัตนชัย  อนุตรพงษ์

สกุล,  2543,น.17) การวินิจฉัยความรับผิดโครงสร้างความรับผิดอาญา การกระท าอันใดอันหน่ึง

จะพึงถือว่าเป็นความผิดและต้องถูกลงโทษ จึงต้องประกอบด้วยข้อสาระส าคัญ 3 ประการคือ       

(1)  ข้อสาระทางกฎหมาย  (2) ข้อสาระทางการกระท า  (3)  ข้อสาระทางเจตนา (วิจิตร  ลุลิตา

นนท,์ 2507, หน้า 79-152.) 

 โครงสร้างของความผิดอาญาในระบบคอมมอนลอว์ประกอบไปด้วยสาระส าคัญ 2 

ประการ ด้วยกนักล่าวคือ 1. การกระท าความผิด (Actus reus) 2. เจตนาร้าย (Mens rea) (สุภัช

ลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2556 น.52) 

 2.5 แนวความคิดพ้ืนฐานของความผิดอาญาที่เป็นการก่ออนัตรายตามหลักกฎหมายเยอรมัน 

 ในทางต ารากฎหมายอาญาเยอรมัน เราอาจแบ่งประเภทของความผิดอาญาออกได้

เป็นหลายรูปแบบด้วยกัน ซ่ึงรูปแบบหน่ึงของการแบ่งประเภทความผิดอาญา คือ การแบ่ง

ความผิดอาญาเป็นความผิดอาญาที่เป็นการท าร้าย และความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย 

(Verletzungs-und Gefaehrdungsdelikte) (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 น.8) จุดแบ่ง

ระหว่างความผิดอาญาที่เป็นการท าร้ายและความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย อยู่ตรงที่ว่ากรรม

ของการกระท าของแต่ละองค์ประกอบความผิด (das Handlungsobjekt des Tatbestandes) น้ัน 

ได้รับความเสยีหายหรือเป็นแต่เพียงน่าจะได้รับอนัตรายเทา่นั้น (สรุสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 

น.8) 

 ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้งใน

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลล์ลอว์ (civil law) และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

(common law) โดยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ได้บัญญัติความผิดฐานการเสนอบริการการ

ท าแท้งไว้ใน มาตรา 219a  และได้บัญญัติครอบคลุมถึงความผิดฐานจ าหน่ายยาหรืออุปกรณ์ที่

ช่วยในการท าแท้งไว้ใน มาตรา 219b โดยก าหนดความผิดฐานน้ีเป็นความผิดที่เป็นการก่อ

อันตราย เช่นเดียวกับสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา โดยสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้บัญญัติ

ความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข มาตรา L.647  ส่วน

สหรัฐอเมริกากไ็ด้มีการบัญญัติความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญาและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1462 ในหมวดการน าเข้าหรือการขนส่งเร่ืองลามก

อนาจาร จากการพิจารณาความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้งของต่างประเทศมาแล้ว 

จะพบว่าในความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งของต่างประเทศได้บัญญัติให้การกระท าใดอัน

เป็นการเสนอบริการการท าแท้งเป็นความผิดอาญาซ่ึงบัญญัติถึงโทษที่ผู้กระท าความผิดต้องได้รับ
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ทั้งโทษจ าคุกหรือโทษปรับ หรือทั้งจ าและปรับ โดยที่ในต่างประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน ได้มีการบัญญัติความผิดฐานเสนอบริการการท าแท้งไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ใน

หมวดความผิดฐานท าให้แท้งลูก เช่นเดียวกับฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา รวมถึงในหลายๆมลรัฐ

ในสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติให้การกระท าการเสนอบริการการท าแท้งเป็นความผิดอาญา

เช่นเดียวกัน แต่ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติให้กรณีการเสนอบริการการท าแท้งเป็น

ความผิดอาญา 

 2.6 ขอบเขตความผิดฐานท าให้แท้งลูก “ท าให้แท้งลูก” กค็ือ ท าให้ลูกในครรภ์ตายในขณะอยู่

ในครรภ์หรือท าให้ลูกในครรภ์คลอดออกมาก่อนก าหนดแต่โดยสภาพไม่อาจมีชีวิตรอดได้ (คณิต  

ณ นคร, 2557, น. 177)  การคลอดก่อนก าหนดในที่น้ี หมายความว่า  เป็นการท าให้ลูกใน

ครรภ์คลอดก่อนถึงเวลาที่ทารกจะคลอดออกมาตามธรรมชาติของทารกน้ัน ไม่ว่าจะคลอดโดยมี

หรือไม่มีชีวิตกต็าม กล่าวคือ ต้องมีผลให้ลูกน้ันตายในครรภ์หรือคลอดแล้วตายก่อนอยู่มีชีวิต 

(จิตติ  ติงศภัทิย์,2536, น. 2042)  ซ่ึงกห็มายความว่า แม้ทารกเกิดมาจะมีสภาพบุคคลหรือ

แสดงอาการของการมีชีวิต  แต่ถ้าทารกน้ันไม่อาจมีชีวิตอยู่นอกครรภ์มารดาได้  โดยไม่ว่าจะตาย

ภายหลังคลอดนานเท่าใด ผู้กระท าให้ทารกคลอดย่อมต้องถือว่าเป็นการท าให้แท้งลูกทั้งสิ้ น 

(วิฑูรย์  อึ้ งประพันธ์, 2537, น. 108) โดยผลคือความตายที่เกิดข้ึนน้ันมีความสัมพันธ์กับการ

กระท าของผู้กระท าดังกล่าว 

 2.7 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีการควบคุมสังคม ความมุ่งหมายในการควบคุมสังคมคือ 

การก่อให้เกิดการประพฤติปฏบัิติตามบรรทดัฐานของสังคม (Social Norms) จะสร้างความเป็น

ปึกแผ่น และการด ารงอยู่ของกลุ่มบุคคลหรือสังคม (ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546 , น. 56.)

ทฤษฎีการป้องกนัสงัคมการป้องกนัสงัคมโดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน (ประธาน วัฒน

วาณิชย,์2546, น. 56.)คือ ขั้นตอนการป้องกนัก่อนการเกดิอาชญากรรม และขั้นตอนการป้องกัน

ภายหลังจากอาชญากรรมได้ขึ้นแล้วเพ่ือมิให้เกดิขึ้นอกี 

 จากการศึกษาตามโครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบกฎหมายซิวิลล์ลอว์ (civil 

law) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมถึงระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

(Common law) น้ัน ผู้เขียนพบว่าการวิเคราะห์ตามโครงสร้างความผิดอาญาเยอรมันโดยศึกษา

แนวความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายประกอบการวินิจฉัยน้ันสมบูรณ์มากที่สุด เน่ืองจาก

ความผิดตามมาตรา 219a การเสนอบริการการท าแท้งตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันเป็น

ความผิดอาญาที่มีแนวความคิดพ้ืนฐานจากหลักความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย ในทางต ารา

กฎหมายอาญาเยอรมัน เราอาจแบ่งประเภทของความผิดอาญาออกได้เป็นหลายรูปแบบด้วยกัน 

ซ่ึงรูปแบบหน่ึงของการแบ่งประเภทความผิดอาญา คือ การแบ่งความผิดอาญาเป็นความผิดอาญา

ที่ เ ป็ น ก า ร ท า ร้ า ย  แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด อ าญ า ที่ เ ป็ น ก า ร ก่ อ อั น ต ร า ย  (Verletzungs-und 

Gefaehrdungsdelikte) (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 น.7) จุดแบ่งระหว่างความผิดอาญาที่

เป็นการท าร้ายและความผิดอาญาที่เป็นการก่ออนัตราย อยู่ตรงที่ว่ากรรมของการกระท าของแต่ละ
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องค์ประกอบความผิด (das Handlungsobjekt des Tatbestandes) น้ัน (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ 

,2536 น.8)ได้รับความเสยีหายหรือเป็นแต่เพียงน่าจะได้รับอนัตรายเท่าน้ัน ในกรณีของความผิด

อาญาที่เป็นการท าร้าย จะเป็นความผิดส าเร็จกต่็อเม่ือกรรมของการกระท าได้รับความเสียหาย

อย่างแท้จริง ในทางตรงกันข้าม ในกรณีของความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย ในกรณีของ

ความผิดอาญาที่เป็นการก่ออนัตราย การที่กรรมของการกระท าเป็นแต่เพียงน่าจะได้รับอนัตราย ก็

เป็นความผิดส าเรจ็แล้ว ทั้งน้ีเพราะความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย กฎหมายลงโทษผู้กระท า

เพ่ือเป็นการป้องกันอันตราย และคุณธรรมทางกฎหมาย ด้วยเหตุน้ี แม้ว่าผลที่เป็นความเสียหาย

จะยังไม่เกิดขึ้ นกต็ามกส็ามารถลงโทษผู้กระท าไก้แล้วหากการกระท าน้ันเป็นการก่ออันตราย 

(สรุสทิธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 น.9)  

 ดังน้ันหากพิจารณาจากหลักกฎหมายเยอรมันข้างต้น เมื่อคุณธรรมทางกฎหมายของ

ความผิดอาญาฐานท าให้แท้งลูก ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย คือ การคุ้มครอง “ ชีวิตใน

ครรภ์มารดา ” และการกระท าที่มีลักษณะอันเป็นการเสนอบริการการท าแท้งกเ็ป็นการกระท าที่

น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดาแล้ว หากน าแนวความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย

ตามกฎหมายเยอรมันเพ่ือน าไปเป็นแนวทางการปรับใช้และวางหลักเกณฑ์ในการบัญญัติกฎหมาย

อาญาไทยในความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งจะท าให้กฎหมายมีความชัดเจน สอดคล้อง

กบัสภาพสงัคมในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

 เมื่อพิจารณาถ้อยค าในบทบัญญัติกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน

ท าให้แท้งลูก รวมถึงแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาในการก าหนดความผิดอาญาที่เป็นการก่อ

อันตรายดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าประเทศไทยมีบทบัญญัติความผิดอาญาที่เป็นการก่อ

อันตรายมานานแล้ว อีกทั้งความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งของสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมันซ่ึงเป็นบทบัญญัติความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย รวมถึงสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

สหรัฐอเมริกาและมลรัฐต่างๆ อีก 8 รัฐ กม็ีบทบัญญัติความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท า

แท้ง  แม้ว่าถ้อยค าน้ันจะมีความแตกต่างกันกต็าม แต่ผลของถ้อยค าน้ัน กค็ือ กฎหมายก าหนด

ความผิดเพ่ือลงโทษแก่ผู้เสนอการบริการการท าแท้งทั้งสิ้น 

 

3.บทสรุป 

 การก าหนดความผิดทางอาญามีความส าคัญต่อการก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 

และมีผลต่อประสทิธภิาพในการบังคับใช้กฎหมาย จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

กับการก าหนดความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งของต่างประเทศ พบว่าส าหรับประเทศที่

ใช้ระบบประมวลกฎหมายซิวิลล์ลอว์ (Civil Law)และประเทศที่ไม่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย

คอมมอนลอว์ (Common Law) ล้วนแล้วแต่น าความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้งมา

บัญญัติไว้เป็นความผิดอาญาเพ่ือลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดทั้งสิ้น ทั้งน้ีแสดงให้เหน็ว่าประเทศ

เหล่าน้ีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของหญิงที่ต้ังครรภ์ เพ่ือที่จะคุ้มครองและป้องกันมิให้ชีวิตใน
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ครรภ์มารดารวมถึงตัวของหญิงที่ต้ังครรภ์ได้รับภยันตรายจากการเสนอบริการการท าแท้งที่ผิด

กฎหมาย 

 ประเทศไทยได้มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 

302  ก าหนดให้การท าแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะในกรณีหญิงยอมให้ผู้อื่นกระท า หรือใน

กรณีหญิงเป็นผู้กระท าให้ตนเองแท้งลูกกต็าม แต่การกระท าความผิดในลักษณะที่เป็นการเสนอ

การบริการการท าแท้งน้ัน เป็นลักษณะการกระท าที่เป็นต้นเหตุที่จะท าให้หญิงที่ต้ังครรภ์บางคนที่

อาจจะไม่มีความคิดที่จะตัดสินใจท าแท้งในตอนแรก แต่เน่ืองจากการกระท าในลักษณะดังกล่าว

เข้าถึงได้ง่าย มีการเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาท าแท้ง โดยระบุขั้นตอนและวิธีใช้ 

สั่งผ่านช่องทางอนิเตอร์เนต็ ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ซ่ึงยากแก่การตรวจสอบ หรือจะเป็นการเปิด

สถานบริการการท าแท้งที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงการท าแท้งที่นิยมกมี็หลากหลายวิธีการ อาทเิช่นบริการ

โดยการบีบนวดเค้นมดลูก หรือใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ช่วยเพ่ือให้บรรลุซ่ึง

วัตถุประสงค์ในการท าแท้งดังกล่าว เพราะฉะน้ันการเสนอบริการการท าแท้งในลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นเป็นการกระท าที่เป็นการเพ่ิมโอกาสในการกระท าความผิดเป็นการเพ่ิมโอกาสที่คนจะ

ท าลายสิ่งที่กฎหมายต้องการคุ้มครอง คือชีวิตในครรภ์มารดาได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณธรรมทางกฎหมาย

หรือสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะคุ้มครองของความผิดอาญาฐานท าให้แท้งลูก คือ “ชีวิตในครรภ์

มารดา” อนัเป็นการคุ้มครอง “ประโยชน์” หรือ “คุณค่า” ดังน้ันในการที่จะให้สังคมมีความผาสุก 

มนุษย์ทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ความผิดอาญาฐาน

การเสนอบริการการท าแท้งจึงสอดคล้องกับการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน

ท าให้แท้งลูก อีกทั้งเม่ือสภาพสังคมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี แต่ประมวล

กฎหมายอาญาฉบับน้ีมีการประกาศใช้บังคับต่อจากกฎหมายลักษณะอาญามาต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2500 อันเป็นเวลากว่า 59 ปีแล้ว  จึงท าให้บางเร่ืองไม่สอดคล้องเหมาะสมที่จะ

ปรับใช้กบัสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ถ้ากฎหมายน้ันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว ย่อมส่งผล

ต่อประสทิธภิาพในการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าทางใดทางหน่ึง และเมื่อพิจารณาในเร่ืองบริบททาง

สังคมไทยแล้วจะเหน็ได้ว่า ประชาชนยังมีความเหน็ว่าการท าแท้งยังเป็นสิ่งที่ผิดซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ชาวพุทธที่ยึดถือเร่ืองกฎแห่งกรรม 

 จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเสนอบริการการท าแท้งในต่างประเทศพบว่า 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา รวมถึง 8 มลรัฐที่ได้กล่าวมาแล้ว

ในบทที่ 3 ได้มีการบัญญัติความผิดฐานน้ีไว้อย่างชัดเจน แตกต่างกันเพียงรายละเอียดและ

สาระส าคัญในตัวบทกฎหมายที่ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายแต่ละประเทศบัญญัติ

ไว้ บทบัญญัติโทษที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า  
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 1. สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี  

 “ผู้ใด เสนอ บอกกล่าว แนะน า ซ่ึงการท าแท้ง หรือเรียกร้องให้มีการท าแท้งโดย

ตนเองหรือผู้อื่น หรือซ่ึงปัจจัย วัตถุ หรือวิธีการที่ใช้ในการท าแท้ง โดยมีการช้ีแจงสรรพคุณ หรือ

ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สนิหรือศีลธรรมอนัดี” 

 

 2. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 “ผู้ใดกระท าการใดๆเพ่ือได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นเพ่ือการยุติการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะโดย

การเผยแพร่การเสนอบริการชวนเช่ือ หรือประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัสถานประกอบการ” 

 3. สหรัฐอเมริกา 

 “ผู้ใดน าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยบริการด่วนพิเศษ คอมพิวเตอร์แบบตอบโต้ ซ่ึง 

ยาใดๆ บทความ หรือ สิ่งที่ได้รับการออกแบบดัดแปลง หรือมีไว้ส าหรับกระบวนการการท าแท้งที่

ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม โดยการเขียน นามบัตร แผ่นพับหนังสอืเกี่ยวกบัการบริการท าแท้ง” 

 จะเหน็ได้ว่าจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามประเทศดังกล่าวสามารถบังคับใช้กับผู้

ที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายได้โดยตรง อันเป็นผลดีในเชิงป้องปรามอาชญากรรม เพ่ือให้สามารถ

ช่วยลดปริมาณการลักลอบท าแท้ง  อันเป็นการป้องกันภยันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดา ซ่ึงการ

ลงโทษหรือการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท าความผิด จะต้องกระท าเพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกต่อผู้กระท าความผิดและบุคคลทั่วไปว่า สังคมไม่ยอมรับการกระท าของเขา และใน

ขณะเดียวกันกต้็องกระท าเพ่ือเตือนบุคคลทั่วไปด้วยว่า หากมีการกระท าเช่นน้ัน เกิดขึ้ นอีกก็

จะต้องมีการลงโทษเช่นเดียวกัน ดังน้ัน หากการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระท า

ความผิดเป็นไปโดยถูกต้องแล้ว การใช้กฎหมายอาญากย่็อมจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการป้องกัน

ทั่วไปหรือการป้องกนัโดยอ้อมตามภารกจิของกฎหมายอาญา 

 และจากการศึกษาแนวความคิดของความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้ง

ตาม มาตรา 219 a แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้ก าหนดให้เป็นความผิดอาญาที่มี

ลักษณะเป็นการก่ออันตราย ซ่ึงข้อพิจารณาความผิดอาญาจะมีความสมควรลงโทษอยู่ในตัวเอง

เสมอซ่ึงความสมควรลงโทษของความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นการก่ออันตรายน้ัน เกิดจาก

แนวความคิดที่ว่าการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้กระท าความผิดเป็นอันตรายต่อคุณธรรมทาง

กฎหมายที่บุคคลอื่นได้รับความคุ้มครองแล้ว โดยที่กรรมของการกระท าเป็นแต่เพียงน่าจะได้รับ

อันตราย กฎหมายกล็งโทษผู้กระท าความผิดเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายและป้องกันคุณธรรม

ทางกฎหมาย แม้ผลที่เป็นความเสยีหายจะยังไม่เกดิข้ึนกต็ามกส็ามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้

แล้ว ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงได้ข้อสรุปว่าการเสนอการบริการท าแท้งในลักษณะน้ีไม่ได้เป็นการก่อ

อันตรายต่อตัวหญิงที่ต้ังครรภ์อย่างเดียว แต่ยังเป็นการท าลายคุณธรรมทางกฎหมาย คือชีวิตใน

ครรภ์มารดาที่ก  าลังจะเกิดมา เพราะหากไม่ไปท าลายชีวิตในครรภ์มารดาน้ัน ชีวิตเหล่าน้ันกจ็ะ

เติบโตมาตามขั้นตอนของธรรมชาติ คลอดออกมามี ชีวิตอยู่รอดแต่ไปยุติโดยการท าแท้งใน
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ลักษณะดังกล่าวข้างต้น ในลักษณะความผิดอาญาโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีผลจากการกระท าเกิดขึ้น 

แต่ความผิดลักษณะน้ีเป็นการกระท าที่ใกล้ชิดต่อผล ใกล้ที่จะท าลายคุณธรรมทางกฎหมาย คือ

ชีวิตที่อยู่ในครรภ์มารดาจะถูกท าลายอันเน่ืองมาจากสิ่งที่ ผู้กระท าเสนอไปน้ันก็จะไปท าลาย

คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานท าให้แท้งลูก มันจึงเป็นภยันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดา 

อกีทั้งแนวความคิดพ้ืนฐานที่มีลักษณะเป็นการก่ออนัตรายน้ีไม่ใช่แนวความคิดที่ใหม่แต่ได้ปรากฏ

อยู่ในหลักกฎหมายอาญาของไทยมานานแล้ว จึงมีความสอดคล้องหากน ามาปรับใช้กับกฎหมาย

อาญาของไทยมากที่สดุ 

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้เขียนจึงเช่ือม่ันว่าความผิดฐานการเสนอบริการการ

ท าแท้งจะสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยจะช่วยลดและตัดโอกาสในการกระท าความผิดได้มากข้ึน 

ดังน้ันเม่ือการท าแท้งยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและสภาพสังคมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน การกระท าที่เป็นการเสนอบริการการท าแท้งน้ัน

ส่งผลกระทบต่อชีวิตในครรภ์มารดาและตัวของหญิงที่ประสบปัญหาภาวการณ์ท้องไม่พร้อม

โดยตรง อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อความสงบสุข และศีลธรรมอันดีงามของประเทศโดยรวม 

ผู้เขียนจึงเห็นควรว่าควรที่จะเพ่ิมบทก าหนดโทษความผิดฐานการเสนอบริการการท าแท้งไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือคุ้มครองภยันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตในครรภ์มารดา

อันเป็นคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานท าให้แท้งลูก และคุ้มครองป้องกันการอยู่ร่วมกัน

ของประชาชนในสงัคมให้มีความปกติสขุ อนัเป็นภารกจิหลักของกฎหมายอาญา 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

 เพ่ือให้ประมวลกฎหมายอาญา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยใน

ปัจจุบัน ผู้เขียนเหน็ว่าควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการท าแท้งไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา เหน็สมควรดังน้ี 

 “ ผู้ใดเสนอ บอกกล่าว แนะน า หรืออธิบายเน้ือหาของสิ่งน้ันในที่สาธารณะ  ในที่

กลางชุมชม หรือโดยการท าให้แพร่หลายซ่ึงสิ่งบันทึก เพ่ือประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สิน หรือ

ในทางที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ซ่ึงการท าแท้ง หรือการเรียกร้องให้ท าแท้งโดยตนเองหรือผู้อื่น หรือ 

ซ่ึงปัจจัย  วัตถุ หรือวิธกีารที่ใช้ในการท าแท้ง  โดยมีการช้ีแจงสรรพคุณ” 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ความเป็นมา

เกี่ยวกบัที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญ หลักความชอบ

ด้วยกฎหมาย และบทบัญญัติของทนายความในศาลเยาวชนของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ ์ 

ระเบียบวิธีการ ขั้นตอน จนถึงการถูกเพิกถอนสิทธิ ศึกษากรณีตัวอย่างการว่าความของ

ทนายความในศาลเยาวชนของต่างประเทศ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งน้ี เพ่ือเป็น

แนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการก าหนดกฎเกณฑ์

เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าว ตลอดจนศึกษาแนวทาง 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดี

เยาวชนและครอบครัวเกิดความสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงานผู้ความคุมที่ปรึกษากฎหมายหรือเดก็และเยาวชนในคดีอาญา 

 จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเร่ืองข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม 

ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556  

ก่อให้เกิดปัญหา คือ การออกข้อบังคับฯ เช่นว่าน้ีขัดหรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการจ ากัดถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ตามรัฐธรรมนูญ และยังขัดหรือแย้งต่อหลักแห่งความจ าเป็น กล่าวคือจะต้องเป็นวิธีการที่จ าเป็น

ที่สดุ อนัจะกระทบกระเทอืนต่อสิทธิและเสรีภาพน้อยที่สุด แต่กลับเป็นการเพ่ิมเติมเง่ือนไขให้แก่

ทนายความผู้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เดก็หรือเยาวชนในคดีอาญา อีกทั้งยัง

ส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ กล่าวคือไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากต้องถูกควบคุมตรวจสอบจากศาลด้วยว่า 

หากทนายความประพฤติตนไม่เหมาะสมกเ็ป็นเหตุให้ถูกศาลเพิกถอน หรือลบช่ือจากทะเบียน  

การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวได้ ปัญหา

ดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานที่จะควบคุมทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายน้ัน ถูกแทรกแซง  

และยังก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในอ านาจของหน่วยงานผู้ที่จะเข้ามาควบคุมดูแลและก ากับ 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังเดก็หรือเยาวชนผู้ที่เป็น

จ าเลยในคดีอาญาที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมาย 

แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนที่ปรึกษากฎหมายเน่ืองจากไม่มีที่ปรึกษากฎหมายเพียงพอจาก

การจัดการอบรมที่ยังไม่เรียบร้อยน้ันอกีด้วย   

 จากข้างต้น จึงเห็นว่าประเทศไทยควรน าแนวคิดหรือหลักการตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ได้วางหลักปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และข้ันตอนของที่ปรึกษากฎหมายไว้ โดยหมายความว่า 

สมควรที่จะยกเลิกบทบัญญัติที่ ขัดหรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย เพราะการคง

บทบัญญัติดังกล่าวไว้จะท าให้บรรทัดฐานทางวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทยมีปัญหา  

นอกจากน้ี  สมควรที่ จะด า เ นินการให้มีการออกกฎหมายล าดับรองโดยอาศัยอ านาจ               

ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ออกมาเพ่ือควบคุมดูแล และจัดการอบรม            

ที่ปรึกษากฎหมายแทนโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีใบอนุญาตอีก  โดยหน่วยงานผู้ท าการดูแล

และควบคุมควรเป็น “สภาทนายความฯ” ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดูแลและ

ควบคุมทนายความรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย จึงจะเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมในการควบคุม        

ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวน้ี 

 

1. บทน า  
 1.1  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครวัอนัส่งผล

กระทบต่อหลกักฎหมาย 

 ตามที่ “ประธานศาลฎีกา” ได้ออกกฎหมายล าดับรองมาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายเอาไว้โดยเฉพาะ อันได้แก่ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ

อบรมระเบียบปฏบัิติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 

ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความศาลเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของที่ปรึกษากฎหมาย ตลอดจน

การจัดให้มีการอบรมและออกใบอนุญาตส าหรับการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของประเทศไทย        

แต่การออกกฎหมายล าดับรองดังกล่าวยังเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลักกฎหมาย ซ่ึงแยก

พิจารณาได้เป็น 2 ประการ ดังน้ี 

 ประการแรก ผลกระทบต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 

 การออกกฎหมายที่ มีล าดับศักด์ิต ่ ากว่า จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ มี        

ล าดับศักด์ิที่สงูกว่า แต่เน่ืองจากข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็น “กฎ” ที่เป็นการจ ากัดถึงสิทธิ

และเสรีภาพของของประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองไว้ มีลักษณะจ ากัด

สิทธิของทนายความผู้ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว โดยการ

ก าหนดให้ทนายความต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ต้องขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุญาตจาก       
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องค์กรศาล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว หลักเกณฑ์

ดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิน้ันเหมาะสมแล้วหรือไม่ และเป็นไปตามหลักสัดส่วนที่ว่า 

“การจ ากัดสิทธิต้องจะสามารถท าได้ต่อเม่ือเป็นวิธีการที่จ าเป็นไม่สามรถท าวิธีอื่นใดได้” 

แล้วหรือไม่ กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาทางวิชาการว่าลักษณะของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ 

ที่ออกมาน้ัน มีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   

 ประการที่สอง ผลกระทบต่อหลักเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  

 มีข้อที่ควรพิจารณาอยู่อีกว่าการออกกฎมาเพ่ือควบคุมดูแลและก าหนดรูปแบบการ

บริหารจัดการทนายความที่จะท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนน้ัน       

สมควรหรือไม่ หากกฎหรือข้อบังคับน้ันต้องไปกระทบกระเทอืนต่อองค์กรวิชาชีพอันมีองค์ความรู้

และความช านาญ สามารถควบคุมสมาชิกภายในกลุ่มได้เอง และมีความเป็นอิสระจากการควบคุม

จากคนนอกวิชาชีพ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 

ได้รับรองว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท า

มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

 อย่างไรกต็าม การปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว

ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับดังกล่าว มีลักษณะเป็นการสร้างเง่ือนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ทนายความในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวให้ต้องถูกจ ากัดเสรีภาพ 

ในการประกอบอาชีพของทนายความ และมาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการ  

จัดระเบียบในการประกอบอาชีพอันเป็นข้อยกเว้นตาม มาตรา 43 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพของวิชาชีพทนายความ ท าให้ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติทนายความ     

พ.ศ. 2528 ไม่สามารถว่าความในศาลเยาวชนและครอบครัวได้อีก ถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพ

ของวิชาชีพทนายความ ดังน้ัน จึงไม่สมควรออกกฎที่ เป็นจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ

ทนายความ 

 1.2  ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัทีป่รึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครวั อนัส่งผล

กระทบต่อหน่วยงานซ่ึงควบคุมที่ปรึกษากฎหมายและผลกระทบต่อเยาวชนผูต้กเป็นผูต้อ้งหา

หรือจ าเลยในคดีอาญา 
 ข้อควรพิจารณาในกรณีน้ีคือ ผลของข้อบังคับฯ ที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงการ 

ขัดกันระหว่างอ านาจขององค์กรที่การจัดการอบรมที่ปรึกษากฎหมายน้ี อันได้แก่ องค์กรศาล

ภายใต้ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาน้ี และองค์กรควบคุมวิชาชีพทนายความ ได้แก่ องค์กร  

สภาทนายความฯ ซ่ึงมีอ านาจในการดูแลทนายความซ่ึงหมายความรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย 

ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 อยู่แล้วน้ัน จากการที่ต้องข้ึนใบอนุญาตจากอธิบดี

ศาลเยาวชนและครอบครัว ย่อมต้องมีการต่อใบอนุญาตเป็นคราวๆ และมีผู้ควบคุมมรรยาท

ทนายความจากศาลเยาวชนและครอบครัวอีกหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงซ า้ซ้อนกับการท าหน้าที่ของสภา
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ทนายความฯ  ดังน้ัน หากทนายความประพฤติตัวไม่เหมาะสม กเ็ป็นเหตุให้ถูกศาลเพิกถอน หรือ

ลบช่ือจากทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้ ส่งผลให้ทนายความผู้น้ันไม่สามารถด าเนินคดีใน

ศาลเยาวชนและครอบครัวได้อีก นอกจากน้ัน กรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนผู้ตกเป็น

จ าเลยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาตามมา เน่ืองจากข้อบังคับดังกล่าวเป็นเหตุให้ที่ปรึกษากฎหมาย

เดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีก ท าให้มี 

ที่ปรึกษากฎหมายเพียงพอที่จะปฏบัิติหน้าที่ในคดีเยาวชนและครอบครัว  

 

2. ขอ้ความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัสิทธิและเสรีภาพ และที่ปรึกษากฎหมายในคดี

เยาวชนและครอบครวั 

 2.1 ขอ้ความคิดเกีย่วกบัสิทธิเสรีภาพ น้ันเป็นรากฐานส าคัญที่รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย 

ได้ให้การยอมรับต่อหลักพ้ืนฐานการปกครอง โดยยึดหลักนิติรัฐและการจ ากดัการใช้อ านาจของรัฐ 

เพ่ือมิให้รัฐกระท าการละเมิดต่อกฎหมายซ่ึงอาจกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้  

เกินกว่าความจ าเป็น  การกระท าของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชอบด้วยกฎหมายตามหลัก

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และกฎหมายจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ตามหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และกฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทอืนสาระส าคัญแห่งสิทธแิละเสรีภาพมิได้ หลักน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น

การให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจตรากฎหมายให้

กระทบกระเทอืนต่อแก่นหรือสาระส าคัญของสทิธเิสรีภาพได้ 

 2.2 ทฤษฎีและหลกัการพื้ นฐานเกีย่วกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 

 1) หลักนิติรัฐ หมายถึง การที่รัฐยอมตนอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยที่รัฐจะกระท าการ

ใดๆ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน  

นิติ รัฐจึงเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

(Arbitrarily)
1 

 2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชน และ
หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principe de légalité) น่ันก็คือ เป็นการที่ รัฐต้องต้ังอยู่ภายใต้

กฎหมาย แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่ตนตราข้ึนมากต็าม และเม่ือมีกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐอันเป็น

แหล่งที่มา (Source) ของอ านาจ กฎหมายน้ันกจ็ะเป็นการจ ากัดอ านาจ (Limitation) ไปใน      

ตัวการกระท าของรัฐจึงต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้อ านาจของรัฐจะต้องอยู่ในกรอบและ

ขอบเขตของกฎหมาย
2 

                                                           
1
  จาก ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครองวำ่ดว้ยหลกัทัว่ไป (น. 66), โดย มานิตย์  จุมปา, 2548, 

กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2
 จาก หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง. ในคู่มอืการศึกษากฎหมายปกครอง (พิมพ์คร้ังที่ 2) 

(น. 123), โดย วรพจน ์วศิรตุพิชญ์, 2540, กรงุเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา  

609



5 

 

 3) หลักความได้สัดส่วน หมายถึง มาตรการของรัฐที่กระทบกระเทือนถึงขอบเขต      

ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ในแง่หน่ึงถือว่า เป็นการจ ากัดสิทธิโดยชอบตาม

รัฐธรรมนูญ แต่อีกแง่หน่ึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิโดยมิชอบกไ็ด้ เป็นเร่ืองความขัดแย้งระหว่าง

สิทธิขั้นพ้ืนฐานกับมาตรการของรัฐเพ่ือความผาสุกของส่วนรวม ซ่ึงฝ่ายใดควรจะมีน ้าหนัก

มากกว่ากนั และการช่ังน า้หนักดังกล่าวน้ี ต้องยึดหลักว่า “จะต้องไม่เกนิกว่าเหตุ”
3 

 4) แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน จะยืนยันความเป็นสูงสุดของประชาธิปไตย ก่อให้เกิดทฤษฎีสัญญาประชาคมขึ้ น        

จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมีเพียงรัฐธรรมนูญที่ เป็นประชาธิปไตย หรือ

รัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากเจตจ านงของปวงชนเท่าน้ัน ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว แต่ถ้าเป็น

รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญที่มาจากคณะกลุ่มบุคคลที่ก่อการปฏวัิติ การรัฐประหาร จะเป็นกฎหมาย

สงูสดุกไ็ด้เพียงแค่ช่ือหรือรูปแบบเทา่นั้น 

 5) ทฤษฎีล าดับศักด์ิของกฎหมาย เน่ืองจากรัฐธรรมนูญเป็นตัวก าหนดองค์กรที่     

ใช้อ านาจของรัฐ โดยเคารพต่อหลักการอ านาจประชาธิปไตยของชาติเป็นของประชาชนและ

กฎหมาย เป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ทั่วไป ซ่ึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการจัดล าดับศักด์ิ

ของกฎเกณฑ์  รัฐธรรมนูญถือเอากฎหมายในความหมายของการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ทั่วไป

ในการจัดล าดับศักด์ิของกฎเกณฑ์ ผลกคื็อว่า จะมีกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือกฎหมายและมีกฎเกณฑ ์

ที่อยู่ใต้กฎหมาย โดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่อยู่ต ่ากว่า จะไปขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายที่อยู่สูงกว่าไม่ได้ หากเกิดการขัดแย้งกันแล้ว ย่อมต้องถือว่า บ่อเกิดของกฎหมาย 

ในล าดับช้ันที่ต ่ากว่า จะขัดหรือแย้งกับบ่อเกิดของกฎหมายในล าดับช้ันที่สูงกว่าไม่ได้ ทั้งน้ี      

เพ่ือความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย 

 2.3 หลกัการพื้ นฐานเกี่ยวกบัการออกกฎ กฎเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายปกครองที่ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมา ย  

กฎจะสร้างรายละเอียดที่กฎหมายให้อ านาจไปบังคับใช้ เพ่ือให้กิจกรรมและนโยบายของฝ่าย

ปกครอง หรือฝ่ายบริหารสัมฤทธิ์ผล และการจะตรากฎหมายล าดับรองได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย

แม่บทให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซ่ึงกฎหมายแม่บทน้ันอาจเป็นรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น ที่มีบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ เน้ือหาสาระในข้อก าหนด

ของกฎหมายล าดับรองต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้ วิธีการออกและวิธีใช้บังคับ

กฎหมายล าดับรองต้องเป็นไปตามวิธทีี่ก  าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท 

 2.4  ขอ้มูลพื้ นฐานเกี่ยวกบัที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครวั  ที่มาของที่

ปรึกษากฎหมายในคดีที่เดก็หรือเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดน้ัน มาจากความต้องการที่จะให้ 

ที่ปรึกษากฎหมายมีส่วนช่วยให้ศาลพิจารณาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวเดก็หรือเยาวชนให้ครบถ้วน   

                                                           
3
 จำก ค ำอธิบำยวชิำกฎหมำยรฐัธรรมนูญเปรียบเทียบ: รฐัธรรมนูญเยอรมนั (น. 165-167),  โดย 

บุญศร ีมวีงศ์อโุฆษ, 2535, กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ  

ภาวะแห่งจิต นิสยัอาชีพ ฐานะของจ าเลย สิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเดก็หรือเยาวชน รวมถึงมี

หน้าที่ช่วยศาลหาสาเหตุที่แท้จริงที่เดก็หรือเยาวชนได้กระท าความผิด ที่ปรึกษากฎหมายจึงมี

บทบาทอย่างมากในการเข้าไปรวบรวมข้อเทจ็จริงดังกล่าว ในอันที่จะท าให้ข้อเทจ็จริงที่จะน าเสนอ

ต่อศาลในการพิจารณาลงโทษ หรือใช้วิธีการส าหรับเดก็หรือเยาวชนถูกต้องเหมาะสมครบถ้วน

และสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ส่งผลให้เดก็หรือเยาวชนได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพความเป็นจริงของเด็กหรือเยาวชนมากที่สุด และมีความแตกต่างจาก

ทนายความทั่วไป คือจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เดก็จะได้รับมากกว่า โดยไม่ได้ค านึงว่าเด็ก

กระท าผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ และไม่ได้ค านึงถึงผลแพ้ชนะในคดีเป็นส าคัญอย่างทนายความ 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัทีป่รึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครวั 

 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวน้ัน  

ปรากฏทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย โดยต่างได้       

ให้ความส าคัญกบัการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีเดก็และเยาวชน  กล่าวคือ 

 3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของสากลว่า ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทอย่าง

มากในการน าเสนอความจริงต่อศาล ดังน้ัน ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีเดก็หรือเยาวชน 

จึงมีการวางหลักประกันแก่เดก็หรือเยาวชนให้ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการ

พิจารณาคดีไว้ในหลักสากลด้วย ซ่ึงได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ อันเป็นหลักการที่กฎหมาย
ไทยมีพันธกรณีโดยตรงที่จะต้องปฏบัิติตาม กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วย

การบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเดก็และเยาวชน และกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง

เดก็และเยาวชนซ่ึงถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยต่างได้ให้ความส าคัญกับการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดี

เดก็และเยาวชน 

 3.2  กฎหมายต่างประเทศ 

  3.2.1 สหรัฐอเมริกา 
 เดก็หรือเยาวชนในสหรัฐอเมริกาน้ัน จะมีทนายความคอยให้ค าแนะน าตลอดทุกช้ัน 

ในการด าเนินคดีในศาล และถ้าหากเดก็ไม่สามารถจัดหาทนายความได้ ศาลกจ็ะมีหน้าที่จัดหา

ทนายความให้ โดยกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการก าหนดข้ึนตอนในการนัดหมาย

ทนายความให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่ ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยสหรัฐอเมริกาได้มี         

การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความจ าเลย 

(Counsel) แตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ ดังจะกล่าวต่อไปนี้  

 1) รัฐแมสซาซูเซส ได้ก าหนดให้มีคู่มือส าหรับที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความ

จ าเลยของรัฐเอาไว้  โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของทนายความจ าเลยที่ศาลแต่งต้ังให้แก่เดก็และ

เยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิดน้ัน  โดยทนายความจ าเลยที่ศาลแต่งต้ังให้ดังกล่าวจะต้องผ่าน  
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การฝึกอบรมหรือการสัมมนา 5 วัน และต้องมีความกระตือรือร้นในการท าหน้าที่เป็นทนายความ

จ าเลย ส าหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านกฎหมายน้ัน  จะด าเนินการโดยสถาบันการศึกษา

ด้านกฎหมายของรัฐแมสซาซูเซส (MCLE) ซ่ึงต้ังอยู่ในท้องที่ต่างๆ ทั่วทั้งรัฐ และมีการก าหนด

ระยะเวลาเปิดอบรมหลายคร้ังต่อปี ส่วนเน้ือหาส าหรับการฝึกอบรมน้ันได้มีการก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกบัการเป็นตัวแทนเอาไว้ เช่น จะต้องคุ้นเคยกบักระบวนวิธีพิจารณาตลอดจนกฎหมายอาญา

ของรัฐแมสซาซูเซส รวมทั้งการก าหนดให้ต้องมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และฝึกฝนความช านาญ

และศึกษาในหลักสตูรหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด และเพ่ือที่จะ

เป็นตัวแทนของลูกความได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 2) รัฐวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความจ าเลยของรัฐจะต้อง            

มีคุณสมบัติ คือ ประการแรก ต้องมีคุณสมบัติอย่างต ่าตามที่ศาลสูงของกรุงวอชิงตันได้ก าหนดไว้

ให้เป็นทนายความที่ว่าความในกรุงวอชิงตันได้ และประการที่สอง ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพทางกฎหมายอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ช่ัวโมงต่อปี ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

การฝึกปฏิบัติการเป็นทนายความจ าเลยของรัฐ (Public Defense) ที่ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ผู้ต้องหาและจ าเลย และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ซ่ึงได้แก่ เคยท าหน้าที่เป็น

พนักงานอยัการ (Prosecutor) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการเป็นทนายความของรัฐของ

ฝ่ายจ าเลยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยท าหน้าที่ในการเป็นทนายความแต่เพียงผู้เดียวในการ

พิจารณาคดีที่เป็นความผิดเลก็น้อยมาแล้วอย่างน้อย 5 คดี หรือทนายความจ าเลยแต่ละคนน้ัน

จะต้องมีผู้ที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลหรือควบคุมในการท าหน้าที่คร้ังแรกในการเป็นทนายความจ าเลย

ของเดก็และเยาวชน 

 3) รัฐมินนิโซตา ได้ก าหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมาย (Juvenile Counselor) 

ไว้ในกฎหมายคดีเด็กและเยาวชน (The Juvenile Justice Code) ไว้ว่า คุณสมบัติของที่ปรึกษา

กฎหมายน้ันจะต้องเป็นทนายความ และมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือมีประสบการเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือทางสงัคมแก่เดก็ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและสงัคม 

 4) รัฐนอร์ทแคโรไลนา ได้ก าหนดมาตรฐานข้ันต ่าส าหรับที่ปรึกษากฎหมายในศาล
เด็กและเยาวชน (12 Ncac 09b.0116 Minimum Standards for Juvenile Court Counselors 

and Chief Court Counselors) เอาไว้ในมาตรฐานการศึกษาและการอบรมส าหรับหน่วยงาน   

ความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Education and Training Standards) โดยให้ที่ปรึกษา

กฎหมายจะต้องส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับ

ภมูิภาค และต้องไม่เป็นผู้ก่อความผิดทางอาญาหรือก่ออาชญากรรม 

  3.2.2 องักฤษ 

 การพิจารณาคดีน้ัน ในทางปฏบัิติเจ้าพนักงานต ารวจเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาล และมักจะ

แถลงเปิดคดีประกอบค าฟ้องด้วย เดก็หรือเยาวชนซ่ึงเป็นจ าเลยจะแต่งตั้งทนายความช่วยแก้ต่าง 

กไ็ด้ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่เสนอรายงานข้อเทจ็จริงที่สืบเสาะมา
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เกี่ยวกบัตัวเดก็และเยาวชนที่เป็นจ าเลย รวมทั้งรายงานสิ่งแวดล้อม และสาเหตุแห่งการกระท าผิด

ของเดก็หรือเยาวชนผู้น้ันต่อศาล โดยศาลอาจจะอนุญาตให้จ าเลยที่เป็นเดก็หรือเยาวชนแต่งต้ัง

ทนายความเข้ามาว่าความให้กไ็ด้ การที่จะเป็นปรึกษากฎหมายในคดีเดก็และเยาวชนได้น้ัน 

จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

 1) เป็นอยัการระดับสงูโดยต้องมีประสบการณ์เพียงพอและทกัษะที่เหมาะสม  
 2) ได้ผ่านหลักสตูรการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเยาวชนผู้กระท าความผิด 

 นอกจากน้ี ที่ปรึกษากฎหมายอาจเป็นหรือเคยเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

เดก็และเยาวชน และมีความสนใจเกี่ยวกบัคดีเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิด 

  3.2.3  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึกษา

กฎหมายในการพิจารณาคดีเดก็หรือเยาวชนที่กระท าความผิดของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ถ้าเดก็หรือเยาวชนที่กระท าผิดน้ันไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องแต่งตั้ง

ให้ โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีหลักการที่ส าคัญโดยเฉพาะหลักส าคัญ ในการตั้ ง

ทนายความให้แก่เดก็และเยาวชนโดยได้บัญญัติ มาตรา 68 แห่งกฎหมายอาญาเดก็ และเยาวชน           

 1) กรณีตามบทบัญญัติ เ ร่ืองการตั้ งทนายความให้จ า เลยซ่ึงเ ป็น ผู้ ใหญ่ตาม       

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (STPO) ทั้งน้ีตามมาตรา 68 (1) หมายความว่า       

ถ้าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้ศาลตั้งทนายให้จ าเลยซ่ึงเป็นผู้ใหญ่     

ในกรณีใดศาลกต้็องต้ังทนายให้จ าเลยที่เป็นเดก็ในกรณีน้ันๆ ด้วย 

2) กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของจ าเลยร้องขอ 

3) กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของจ าเลยถูกศาลสั่งห้ามมิให้อยู่ในการพิจารณาคดี  

เป็นระยะเวลาหน่ึง และความเสยีหายที่เกดิจากการไม่อยู่ในการพิจารณาคดีน้ัน ไม่อาจถูกทดแทน

ได้ด้วยการช้ีแจงจากศาล 

4) กรณีที่ศาลสั่งให้มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของจ าเลยว่าว่าจ าเลยมีสติปัญญาหรือ

มีความรู้ผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

5) กรณีที่มีการควบคุมตัวจ าเลยไว้ตามหมายจับหรือหมายขัง ทั้งน้ีจนกว่าจ าเลย      

จะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
 3.3  กฎหมายไทย  

  3.3.1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของเด็กตามรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้มี

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพ่ือก าหนดและให้ความ

คุ้มครองสิทธิเด็กเอาไว้โดยมีจุดมุ่งหมายให้เดก็น้ันมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ในการด าเนิน

กระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเดก็

และเยาวชนเอาไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบ

ปฏบัิติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 โดยมีการก าหนด
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ถึงคุณสมบัติของผู้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย การจัดให้มีการอบรมและจดแจ้งช่ือ อ านาจหน้าที่

ของที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงหน่วยงานผู้เข้ามาควบคุมที่ปรึกษากฎหมายเป็นการเฉพาะ  

  3.3.2 หลักการและที่มาเกี่ยวกบัการประกอบวิชาชีพทนายความ 

 เป็นที่ยอมรับกันว่าทนายความมีส่วนส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมในการ

ด าเนินคดีทางกฎหมายอย่างหน่ึง  โดยทนายความหรือปรึกษากฎหมายน้ันถือเป็น “วิชาชีพ” 

เน่ืองจากมีการอุทศิตนให้กับการประกอบวิชาชีพ ต้องมีการศึกษาและความรู้ทางกฎหมายและมี

การฝึกอบรมวิชาชีพและผ่านการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพเสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพได้ นอกจากใช้ความรู้ความสามารถแล้ว ทนายความยังต้องประพฤติตนให้อยู่ใน

กรอบของจริยธรรม และมรรยาทของวิชาชีพเพ่ือรับใช้สงัคม และถูกควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพคือ 

สภาทนายความฯ เพ่ือควบคุมความประพฤติของทนายความให้สามารถรับใช้ประชาชนได้อย่าง

เป็นธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต และปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มิให้แสวงหาประโยชน์ จนเกินขอบเขต

จากลูกความหรือประชาชน 

  3.3.3  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษา

กฎหมาย การจดแจ้งและลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 

 ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการอบรมของที่ปรึกษา

กฎหมายในคดีเดก็และเยาวชนเอาไว้ โดยมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า 

“คณะกรรมการก ากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย” และให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ในการ 

ก าหนดหลักสูตร วิธีการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ

พิจารณาการเพิกถอนช่ือที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากน้ียังมีการ

ออกบัตรประจ าตัวที่ปรึกษากฎหมาย โดยก าหนดไว้ว่าในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมาย ถูกเพิกถอนช่ือ

ออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามความกใ็ห้บัตรประจ าตัวที่ปรึกษากฎหมายเป็นอันยกเลิก

ไป มีการก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศรับสมัครและจัดอบรมความรู้แก่ผู้ที่

จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย อีกทั้ง มีการก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนช่ือ ที่ปรึกษา

กฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายได้ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนช่ือที่

ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิกถอน

ช่ือผู้น้ันออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายด้วย  

 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนวทางแกไ้ขเกี่ยวกับปัญหาที่ปรึกษา

กฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครวั 

 นับต้ังแต่ประเทศไทยได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญของที่ปรึกษากฎหมายในคดีเดก็และ

เยาวชน จึงได้มีการออกข้อบังคับฯ ดังกล่าว มาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการอบรม

เกี่ยวกับปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนน้ัน ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย

ดังต่อไปนี้  
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 1) ปัญหาเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวอันส่งผลกระทบ 

ต่อหลักกฎหมาย 

 ตามที่ “ประธานศาลฎีกา” ได้ออกกฎหมายล าดับรองมาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายเอาไว้โดยเฉพาะ อันได้แก่ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ

อบรมระเบียบปฏบัิติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 

ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความศาลเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของที่ปรึกษากฎหมาย ตลอดจน

การจัดให้มีการอบรมและออกใบอนุญาตส าหรับการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของประเทศไทย      

แต่การออกกฎหมายล าดับรองดังกล่าวยังเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลักกฎหมาย ซ่ึงแยก

พิจารณาได้เป็น 2 ประการ ดังน้ี 

 ประการแรก ผลกระทบต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 

 ภายใต้หลักการความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลัก

ความชอบด้วยกฎหมายน้ัน ส่งผลให้ต้องสร้างระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้ง ต่อ

รัฐธรรมนูญ เพ่ือรักษาสถานะความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนูญไว้  เพราะหากให้กฎเกณฑ์

อื่นสามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้เสียแล้ว คุณค่าของรัฐธรรมนูญกห็ายไป
4
กรณีข้อบังคับ

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรมระเบียบปฏบัิติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและการ

ลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีสถานะเป็น “กฎ” ซ่ึง กฎน้ันถือว่าเป็นเคร่ืองมือของฝ่าย

ปกครองที่ใช้ในการปฏบัิติราชการ ด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยกฎจะสร้างรายละเอยีดที่กฎหมายให้อ านาจไปบังคับใช้ เพ่ือให้กจิกรรมและนโยบาย

ของฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารสัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ี นอกจากฝ่ายปกครองที่จะมีอ านาจในการออก

กฎแล้ว แต่หน่วยงานส่วนอื่น เช่น ฝ่ายตุลาการ กส็ามารถออกกฎได้เช่นกัน ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ

บริหารในการออกกฎเพ่ือมาควบคุมดูแล หรือบริหารงานภายในองค์กรของตน นอกเหนือจาก

การใช้อ านาจทางตุลาการในการพิจารณาตัดสินคดีความตามปกติ โดยกฎน้ันกถ็ือเป็นกฎหมาย

อย่างหน่ึง ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายเช่นกนั 

 ดังน้ัน การออกกฎหมายที่มีล าดับศักด์ิต ่ากว่า จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่มี

ล าดับศักด์ิที่สงูกว่า ได้แก่รัฐธรรมนูญ แต่เน่ืองจากข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการจ ากัดถึง

สิทธิและเสรีภาพของของประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้

รับรองเร่ืองสิทธิและเสรีภาพเอาไว้ในมาตรา 29 กล่าวคือ เป็นการออกข้อบังคับเพ่ือสร้าง

หลักเกณฑ์ให้ทนายความทุกคนที่จะสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาของเยาวชน

ได้น้ัน  จะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งช่ือ จึงเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพตาม มาตรา 29  ซ่ึง

การจะจ ากัดเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองได้น้ัน เป็นเร่ืองที่จะต้องออกเป็น “กฎหมายล าดับ

                                                           
4  จาก  ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 1), โดย  มานิตย์ จุมปา, 2553, กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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พระราชบัญญัติ” มิใช่ “ข้อบังคับ” ที่เป็นกฎหมายล าดับรอง ดังน้ัน ข้อบังคับฯ ดังกล่าวจึงขัด

หรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการอบรบจดแจ้งช่ือและ

มีการออกใบอนุญาต จึงเป็นมาตรการที่ไม่จ าเป็น และไม่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ของกฎหมาย เป็นกฎหมายล าดับรองที่ไม่สอดคล้องหลักทฤษฎีทางกฎหมาย เน่ืองจากส่งผล

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งน้ี ควรต้องพิจารณาเพ่ือน ามาตรการที่เหมาะสมหลายๆ 

มาตรการมาเปรียบเทียบกัน ว่ามาตรการใดกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

น้อยที่สดุ 

 ประการที่สอง ผลกระทบต่อหลักเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 มีข้อควรพิจารณาอยู่อีกว่าการออกกฎ มาเพ่ือควบคุมดูแล และก าหนดรูปแบบการ

บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรของตนน้ัน สมควรหรือไม่หาก กฎ หรือข้อบังคับน้ัน     

ต้องไปกระทบกระเทือนต่อองค์กรวิชาชีพ อันมีองค์ความรู้และความช านาญ สามารถควบคุม

สมาชิกภายในกลุ่มได้เอง และมีความเป็นอิสระจากการควบคุมจากคนนอกวิชาชีพ  เน่ืองจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 ได้รับรองว่าบุคคลย่อมมี

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

 อย่างไรก็ตาม ลักษณะในการประกอบวิชาชีพของทนายความยังรวมถึงการเป็น         

ที่ปรึกษาทางคดี ทั้ งปัญหาและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และรับท านิติกรรมสัญญาต่างๆ       

ในทางธุรกิจการค้าระหว่างเอกชนกับเอกชน ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

วิชาชีพกฎหมายอกีด้วย ดังน้ัน ข้อบังคับฯ ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการสร้างเง่ือนไขในการปฏบัิติ

หน้าที่ของทนายความ ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนเป็นจ าเลย ในศาลเยาวชน ให้

ต้องถูกจ ากัดเสรีภาพของทนายความในการประกอบอาชีพ และมาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็น

มาตรการที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบในการประกอบอาชีพอันเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 43 วรรค

สอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เช่นกนั 

จะเห็นได้ว่า การออกข้อบังคับดังกล่าว จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพของวิชาชีพทนายความ ตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพทนายความและสิทธิของประชาชน เน่ืองจากข้อบังคับ

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสร้างเง่ือนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในฐานะเป็น              

ที่ปรึกษากฎหมายในคดีที่เยาวชนเป็นจ าเลย จึงเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพของทนายความ เพราะทนายความน้ันเป็นวิชาชีพอิสระสามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร 

ท าให้ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถว่าความในศาลเยาวชนและครอบครัวตามข้อบังคับ

ดังกล่าวได้  ถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพของวิชาชีพทนายความ  ดังน้ัน จึงไม่ควรออกกฎลักษณะ

ดังกล่าวเพ่ือจ ากดัสทิธใินการประกอบอาชีพทนายความ 
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 2) ปัญหาที่ปรึกษากฎหมาย ในคดีเยาวชนและครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ซ่ึงควบคุมที่ปรึกษากฎหมายและเยาวชนผู้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  

 สืบเน่ืองจากปัญหาในข้อ 1) ปรากฏว่า ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

หลายประการได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ควบคุมที่ปรึกษากฎหมายและยังส่งผล

กระทบถึงการคุ้มครองสิทธิของเดก็และเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาซ่ึงเป็น

ประธานของคดี จึงยังไม่อาจบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของเดก็ได้อย่างแท้จริง 

  ประการแรก ผลกระทบต่อหน่วยงานที่ควบคุมที่ปรึกษากฎหมาย ผลในทางปฏิบัติ

ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ได้แก่ การที่ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ซ่ึงเป็นทนายความต้อง

อยู่ภายใต้การควบคุมทางทะเบียนจากการก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนรายช่ือที่ปรึกษากฎหมาย  

มีการเพิกถอนช่ือที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้อบังคับของประธาน

ศาลฎีกาฯ และยังก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่คณะกรรมการก ากับดูแลที่ปรึกษากฎหมายอีกด้วย  

เป็นการใช้อ านาจควบคุมทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่ซ ้าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของ       

สภาทนายความฯ หน่วยงานซ่ึงควบคุมวิชาชีพทนายความตามพระราชบัญญัติสภาทนายความ 

พ.ศ. 2528 จึงท าให้หน่วยงานที่จะเข้ามาควบคุมที่ปรึกษากฎหมายไม่ชัดเจน ไม่เป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมที่ปรึกษากฎหมาย ส่งผลให้การให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนจึงขาดความต่อเน่ือง และความเข้าใจเกี่ยวกับคดี  
จึงไม่อาจน าไปสู่ผลในการคุ้มครองประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส าคัญ 

 ประการที่สอง ผลกระทบต่อเยาวชนผู้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา 

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ที่ก าหนดเง่ือนไขให้          

ที่ปรึกษากฎหมายต้องผ่านการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางน้ัน เป็นเหตุให้            

ที่ปรึกษากฎหมายที่เคยปฏบัิติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่เดิม ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่

ได้อีก ซ่ึงรวมทั้งทนายความและผู้ข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายเดิม เป็นเหตุให้จ านวน        

ที่ปรึกษากฎหมายมีไม่เพียงพอกับความต้องการที่ปรึกษากฎหมายในคดีซ่ึงอยู่ในเขตอ านาจศาล

เยาวชนและครอบครัว ทั้งน้ี แนวทางในการตีความกฎหมายปัจจุบันในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษา

กฎหมายซ่ึงผ่านการอบรมและขึ้ นทะเบียนต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมในช้ันสอบสวน 

คือ พนักงานอยัการจะไม่สั่งฟ้องคดีเน่ืองจากส านวนสอบสวนไม่ชอบ  เน่ืองจากถือว่าการเข้าร่วม

การแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบปากค าของที่ปรึกษากฎหมายช้ันสอบสวนเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงท า

ให้พนักงานอยัการมีอ านาจฟ้อง จะเหน็ได้ว่าปัญหาที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว 

นอกจากจะส่งผลกระทบแก่ทนายความผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและ

เยาวชนแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับระบบการด าเนินการคดีและที่ส าคัญคือ 

ส่งผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนด้วย 
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5.  ขอ้เสนอแนะ   

              ในที่ น้ีขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย 

ในคดีเยาวชนและครอบครัว ดังต่อไปนี้   

 1) ปัญหาเน้ือหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายน้ัน  

มีความจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย หรือสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ได้รับรองไว้ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย

เหล่าน้ีให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญต่อไป โดยเหน็ว่าบทบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมาย

ต่างๆ ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย  

การจดแจ้งและการลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ควรได้รับการยกเลิก อาทิเช่น บทบัญญัติ

เกี่ยวกับการให้ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องจัดการอบรมและขึ้ นทะเบียนออกบัตรประจ าตัว

หรือใบอนุญาตให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ โดยให้มีการออกกฎหมายล าดับรองโดย

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ออกมาเพ่ือควบคุมดูแล และจัดการ

อบรมที่ปรึกษากฎหมายแทน  โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีใบอนุญาตอีก ซ่ึงหน่วยงานผู้ท าการ

ดูแลและควบคุมควรเป็น “สภาทนายความฯ” ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดูแล

และควบคุมทนายความรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย จึงเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดในการคุม     

ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวน้ี  

 โดยสภาทนายความควรจะเป็นผู้จัดการอบรมที่ปรึกษาโดยอาจมีการร่วมมือกัน

ระหว่างหน่วยงานของศาลเยาวชนและครอบครัวและสภาทนายความ ในการก าหนดหลักสูตร 

หรือการจัดวิทยากรผู้อบรมเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

จิตวิทยา ด้านการสังคมสงค์เคราะห์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถท างานเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายให้แก่เดก็หรือเยาวชนที่เป็นจ าเลยในคดีอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สงูสดูแก่เดก็  

 2) ปัญหาต่อเน่ืองจากการที่หน่วยงานผู้เข้าควบคุมทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย 

ต้องถูกแทรกแซงอ านาจจึงเกิดผลกระทบ คือ การมีที่ปรึกษากฎหมายไม่เพียงพอที่จะให้        

การช่วยเหลือแก่เดก็หรือเยาวชนผู้เป็นจ าเลยในคดีอาญา อันเน่ืองมาจากการต้องผ่านการอบรม      

ที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของ 

ที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบช่ือออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 น้ัน ในขณะที่ยังไม่มีการแก้ไข

กฎหมาย กรณีที่ เด็กหรือเยาวชนซ่ึงเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความประสงค์ที่จะได้รับความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความที่ตนไว้วางใจมากกว่าที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเดก็และเยาวชนควรเปิดโอกาสให้ทนายความ 
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ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยอาศัยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพ่ือความสอดคล้องกับหลักการ

การด าเนินคดีที่เป็นธรรม ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบงัคบัคดีจ านอง 

ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องบงัคบัเอาทรพัยจ์ านองขายทอดตลาด 

 

อรรถพล ประสงคด์ ารงกุล
*
 

รองศาสตราจารยไ์พฑูรย ์คงสมบูรณ์
**
 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ

คดีจ านอง ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด สืบเน่ืองจากการ

บังคับคดีจ านอง เจ้าหน้ีผู้รับจ านองมีความประสงค์ที่จะบังคับเอากับทรัพย์ที่ลูกหน้ีผู้จ านองได้

น ามาวางไว้เป็นประกันการช าระหน้ี เมื่อลูกหน้ีผู้จ านองผิดนัดช าระหน้ีเงินต่อเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง 

เพ่ือที่เจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะได้รับการชดใช้หน้ีคืน โดยเจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะต้องด าเนินการบังคับ

คดีจ านองตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงวิธีการบังคับคดีจ านองดังกล่าวต้องด าเนินการไป

เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง อีกทั้งยังต้องด าเนินการไปเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหน้ีผู้

จ านองด้วย 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบังคับคดีจ านองโดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์

จ านองขายทอดตลาด ก่อปัญหาทางกฎหมายและมีผลกระทบต่อเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง ลูกหน้ี ผู้

จ านอง ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจหรือประสงค์จะซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขาย

ทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขายทอดตลาดต ่า ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองใน

การได้รับการจัดสรรเงินช าระหน้ี ปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง ซ่ึงปัญหา

เหล่าน้ีเกิดจากการบังคับใช้และการตีความกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้ในปัจจุบันผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีจ านองดังกล่าวเกิดความไม่เช่ือม่ันเม่ือจะต้องด าเนินการบังคับคดี

จ านอง 

 ดังน้ัน จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้มีการแก้ไขปัญหาทั้ง

การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  โดยในส่วนการ

ตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 193/27 และ มาตรา 745 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้มี

ความสัมพันธ์และไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน และในส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ผู้เขียนขอ

เสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหา 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

                                                 
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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แพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกบัการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยผู้เขียนขอเสนอแนะว่าสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติควรรีบพิจารณาและประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว 

และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้คู่สัญญาจ านองท าความตกลงให้มีการบังคับ

จ านองในท านองเดียวกันกับที่ใช้ในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้การบังคับคดีจ านองของ

ประเทศไทย มีการยอมรับหลักการรูปแบบอื่นๆของการประกันการช าระหน้ีให้หลากหลาย

รูปแบบ และยอมรับหลักการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการท าข้อตกลงกระบวนการบังคับช าระ

หน้ีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยต้ังอยู่บนหลักความเป็นธรรมและหลักสจุริตเป็นส าคัญ 

 
1.  บทน า 

กฎหมายที่ว่าด้วยหลักประกันการช าระหน้ี มีความส าคัญต่อการลงทุนและระบบ

เศรษฐกจิ ด้วยเหตุว่าการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการในประเภทใดผู้ประกอบการต้องมีทุน

ในการประกอบการด้วยกันทั้งน้ัน ซ่ึงการหาทุนหรือเงินทุนน้ีผู้ประกอบการกส็ามารถท าได้หลาย

วิธ ีโดยวิธกีารหน่ึงที่ผู้ประกอบการเลือกกระท าคือ การกู้ยืมมาจากแหล่งเงินทุน โดยการท าสัญญา

ยืมทั่วไป ผู้ให้ยืมหรือเจ้าของเงินทุนจะให้ยืมหรือไม่กจ็ะพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืน

ของผู้ยืมว่าจะสามารถช าระหน้ีคืนได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากลักษณะของกิจการของผู้ยืมว่าจะ

เป็นกิจการที่ท  าให้ลูกหน้ีมีก าไรจากรายได้จากการประกอบกิจการน้ันมาช าระคืนหรือไม่ สิ่งที่

ส าคัญอีกข้อหน่ึงที่เจ้าหน้ีจะพิจารณาคือหลักประกันในการช าระหน้ี ซ่ึงหลักประกันที่ผู้ให้กู้ยืม

นิยมมากที่สุดคือ หลักประกันด้วยทรัพย์ที่เรียกว่าสัญญาจ านอง เน่ืองจากการจ านองน้ันเป็น

สญัญาประกนัด้วยทรัพย์ในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นทรัพย์ที่มีราคาสูง และผู้จ านองต้องน าเอาทรัพย์สินไปตราไว้กับผู้รับจ านองด้วยการท า

เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ านอง 

ผู้รับจ านองชอบที่จะได้รับช าระหน้ีจากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจ้าหน้ีสามัญ ไม่ว่ากรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สนิที่จ านองจะโอนไปเป็นของบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ และแม้ว่าหน้ีที่จ านองเป็นประกัน

น้ันขาดอายุความแล้ว เจ้าหน้ีจ านองกยั็งสามารถบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์จ านองได้ โดยผู้จ านอง

ไม่จ าต้องส่งมอบทรัพย์สินจ านองให้เจ้าหน้ียึดถือไว้แต่อย่างใด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผู้จ านองยึดถือ

ทรัพย์สินจ านองไว้ในระหว่างที่มีการจ านองทรัพย์สินเป็นการประกันการช าระหน้ีน้ัน ผู้จ านอง

ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที่จ านองได้  

แต่การจ านองในปัจจุบันน้ีกลับไม่ได้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือการ

ตัดสินใจในการให้กู้ของผู้ให้กู้ยืมแต่อย่างใด เน่ืองจากการจ านองในปัจจุบันยังมีปัญหาอีก

มากมายโดยเฉพาะปัญหาในการฟ้องคดีบังคับจ านอง เอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดซ่ึงตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงวิธีการบังคับจ านองโดยการฟ้องคดีบังคับเอา

ทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดไว้ในมาตรา 728 ที่ก  าหนดว่าการบังคับจ านองหรือการบังคับ
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ช าระหน้ีเอาจากหลักประกันตามสัญญาจ านองน้ันต้องผ่านกระบวนการมากมาย ต้องท าการฟ้อง

คดีต่อศาลเพ่ือบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาด และเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาตาม

ค าฟ้องและออกค าบังคับแล้ว กน็ าไปสู่กระบวนการในการบังคับคดีจ านองตามค าพิพากษา ที่ต้อง

กระท าโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป็นข้ันตอนที่ใช้ระยะ

เวลานาน จนบางคร้ังเป็นเหตุให้ทรัพย์ที่เป็นหลักประกันน้ันมีสภาพทรุดโทรม ไม่เป็นที่ต้องการ

ของผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์

จ านองได้ยาก หรือเม่ือมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ านองได้ทรัพย์จ านองน้ันกด้็อยราคาลง 

การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกนัเหล่าน้ีจึงท าให้เจ้าหน้ีที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้ีจ านองกยั็ง

ไม่อาจได้รับช าระหน้ีคืนได้ทนัทหีรือรวดเรว็ อีกทั้งกว่าจะบังคับช าระหน้ีได้กอ็าจท าให้หลักทรัพย์

น้ันมีราคาไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี อันเป็นผลเสียต่อทั้งลูกหน้ี ผู้จ านอง เจ้าหน้ี เจ้าพนักงาน

บังคับคดี และบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาด  

ดังน้ัน จึงควรท าการศึกษาถึงปัญหาการฟ้องคดีบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองขาย

ทอดตลาด และหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้อง

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเพ่ือให้เกิดความพอใจโดยรวม

แก่ทุกฝ่าย โดยเจ้าหน้ีผู้รับจ านองและลูกหน้ีผู้จ านองเกิดความม่ันใจมากย่ิงข้ึน เม่ือมีกรณีที่ต้องมี

การฟ้องคดีบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาดว่าจะมีความรวดเร็วและมีความเป็นธรรม 

รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดมีความเช่ือม่ันที่จะเข้า

ประมูลซ้ือทรัพย์ได้อย่างเตม็ที่ว่าจะไม่เกดิปัญหาตามมาในภายหลัง  

 

2.  ขั้นตอนการตั้ งเจ้าพนกังานบงัคบัคดีและการน ายึดทรัพยจ์ านองเพื่อขาย

ทอดตลาด 

     ในการด าเนินการบังคับคดีจ านอง เพ่ือน าทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาดตามค าพิพากษา

ของศาล จะต้องด าเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง ภาค 4 และกฎ ระเบียบ 

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

     2.1การตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

          เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ฝ่ายใดแพ้คดี บุคคลน้ันถือเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

เมื่อทราบค าพิพากษาแล้วไม่ปฏบัิติตามค าบังคับซ่ึงออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งทั้งหมดหรือแต่

บางส่วน คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาจะต้องด าเนินการขอให้ศาลออกหมาย

บังคับคดี เพ่ือตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค า

พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 และมาตรา 272 โดยเจ้าหน้ี

ตามค าพิพากษาจะเป็นผู้น าเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของลูกหน้ีตามค าพิพากษา ในการ

ยึดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 284 วรรคหน่ึง ซ่ึงห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามค าพิพากษา

622



4 

เกนิกว่าที่จะช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดี เว้นแต่กรณีที่

ศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นหรือกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ลูกหน้ีตามค าพิพากษามีทรัพย์สินสิ่งเดียว

และไม่สามารถแยกยึดมาได้ หรือลูกหน้ีตามค าพิพากษามีทรัพย์หลายสิ่งแต่มีทรัพย์เพียงสิ่งเดียว

ที่เพียงพอแก่การช าระหน้ีหรือเกินกว่าหน้ี
1
แต่หากเจ้าหน้ีตามค าพิพากษายืนยันให้ยึดทรัพย์

ดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจต้องรายงานศาลเพ่ือขอปลดเปล้ืองความรับผิดตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 283 

     2.2 การน ายึดทรัพย์จ านองและก าหนดเวลาในการบังคับคดีจ านอง 

          การยึดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีกระท าโดยการยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่าง

และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ีในหมวด 2 มาตรา 303 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้

บัญญัติถึงการยึดเอกสารและสงัหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหน้ีตามค าพิพากษาให้จัดท าโดย 

 (1) น าเอาเอกสารหรือทรัพย์สินน้ันมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใด

ตามที่เหน็สมควร 

 (2) มอบไว้ในอารักขาของลูกหน้ีตามค าพิพากษา โดยความยินยอมของเจ้าหน้ีตามค า

พิพากษา หรือมอบไว้ในอารักขาของบุคคลอื่น ซ่ึงครอบครองทรัพย์สินน้ันอยู่และแจ้งการยึดให้

ลูกหน้ีตามค าพิพากษาหรือบุคคลเช่นว่าน้ันทราบ กับต้องท าให้การยึดน้ันเหน็เป็นประจักษ์แจ้ง

โดยการประทบัตราหรือกระท าโดยวิธอีื่นใดที่เหน็สมควร 

 การยึดอสงัหาริมทรัพย์ มาตรา 304 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติ 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดท าโดยน าเอาหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินน้ันมาและฝากไว้ ณ 

สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เหน็สมควร และแจ้งการยึดน้ันให้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและเจ้า

พนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทกึการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือส าคัญยัง

ไม่ออกหรือน ามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งยึดต่อลูกหน้ีตามค าพิพากษาและ

เจ้าพนักงานที่ดินน้ันเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว นอกจากน้ี การยึดน้ันครอบคลุมไปถึงเร่ือง

อุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสงัหาริมทรัพย์น้ันด้วย  

          ในทางปฏิบั ติ  กรมบังคับคดีได้ออกระเบียบเกี่ ยวกับการปฏิบั ติงานในการยึด

อสังหาริมทรัพย์โดยให้ท าการยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ท  าการได้โดยไม่ต้องออกไปด าเนินการยึด 

ณ ที่ต้ังทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่สภาพทรัพย์มีรายละเอียดโครงสร้างซับซ้อน เช่น โรงแรม โรงงาน 

หรือเป็นทรัพย์ที่มีราคาประเมินต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด ทั้งน้ี 

ตามข้อ 3 แห่งค าสั่งกรมบังคับคดีที่ 452/2548 เร่ืองการปฏบัิติงานเกี่ยวกบัการยึดทรัพย์ 

          เมื่อมีเจ้าหน้ีมาย่ืนค าขอยึดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจหมายบังคับคดี เพ่ือ

รับทราบค าสั่งศาลว่าให้ด าเนินการบังคับคดีโดยวิธใีด รวมไปถึงตรวจสอบระยะเวลาในการใช้สิทธิ

บังคับคดี หากเกนิก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว ถือว่าเกินระยะเวลา

                                                 
1
 แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยึดทรัพย์ ขบัไล่ ร้ือถอน และจ าหน่ายทรัพย์สนิของกรมบงัคบัคดี.  
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การบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องไม่ด าเนินการบังคับคดีให้ ตามมาตรา 271 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งน้ี เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจสอบหมายบังคับคดีว่าเป็น

หมายบังคับคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลใด เพ่ือส่งมอบให้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวด าเนินยึดทรัพย์สินดังกล่าว ซ่ึงหากหมายก าหนดให้ยึดทรัพย์ใด 

เจ้าพนักงานบังคับคดีกต้็องปฏบัิติตามโดยเคร่งครัด ดังน้ัน หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีกต้็อง

ด าเนินการยึดทรัพย์ตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะยึดทรัพย์อื่นไม่ได้ และประการส าคัญ 

เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปรับช าระหน้ีไว้แทนเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาไม่ได้  

     2.3 ผลของการน ายึดทรัพย์จ านอง 

          ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 305 ลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะ

ก่อให้เกิดการโอน เปล่ียนแปลง ซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ท าการยึดแล้วน้ันไม่ได้ 

แม้ว่าลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินกไ็ม่มีอ านาจโอนหรือเปล่ียนแปลงสิทธิ

ในทรัพย์สนินั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และแม้ว่าลูกหน้ีตามค าพิพากษาได้กระท าไป กรณี

หาอาจใช้ยันแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาได้ไม่ และบุคคลภายนอกกไ็ ม่

อาจอ้างความสุจริตและเสียค่าตอบแทนยันเจ้าหน้ีและเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อการยึดที่ชอบด้วย

กฎหมายดังกล่าวได้ 

          การใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดของเจ้าหน้ีตามค าพิพากษา กล่าวคือ ในกรณีที่ลูกหน้ีตามค า

พิพากษาได้รับมอบให้เป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึด ลูกหน้ีชอบที่จะใช้ทรัพย์สินน้ัน

ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเหน็ว่า ลูกหน้ีตามค าพิพากษาจะท าให้ทรัพย์ที่อยู่ในความ

ครบครองต้องหรืออาจจะเสยีหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีกม็ีอ านาจเข้ารักษาทรัพย์หรือตั้งผู้จัดการ

ทรัพย์สนินั้นได้ 

          นอกจากน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคหน่ึง ยังได้

บัญญัติว่า “เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหน้ีตามค า

พิพากษาไว้แทนเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาแล้ว ห้ามมิให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาอื่นยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินน้ันซ า้อีก แต่ให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาเช่นว่าน้ีมีอ านาจย่ืนค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อ

ศาลที่ออกหมายบังคับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิน้ัน เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ตนเข้าเฉล่ียในทรัพย์สิน

หรือเงินที่ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สนิน้ันได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

          และตามมาตรา 290 วรรคสองได้บัญญัติว่า “ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตาม

ค าขอเช่นว่าน้ี เว้นแต่ศาลเหน็ว่าผู้ย่ืนค าขอไม่สามารถเอาช าระได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหน้ี

ตามค าพิพากษา” 
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3. วิธีการขายทอดตลาดทรพัยจ์ากการบงัคบัคดี 

          การขายทอดตลาดตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซ่ึง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 วรรคหน่ึง ได้ก าหนดให้การขาย

ทอดตลาดน้ันต้องด าเนินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงที่

เกี่ยวข้องกบัการขายทอดตลาด รวมถึงค าสั่งต่างๆของกรมบังคับคดี  

          การขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีเป็นการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ

ศาล ซ่ึงมีเจ้าพนักงานบังคับคดีสังกัดกรมบังคับคดีเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว โดยเจ้าพนักงาน

บังคับคดีจะต้องขายทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงสุด เพ่ือให้เกิดช่องว่างระหว่างราคาที่ได้จากการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สนิกบัมูลค่าตลาดแห่งทรัพย์สินน้อยที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นอกจากจะเป็นการ

ช าระหน้ีตามค าพิพากษาแล้วยังต้องไม่ท าให้ลูกหน้ีหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความ

เสียหายด้วย การด าเนินการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาจึง

เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมาก เน่ืองจากหากการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ราคาต ่าย่อมไม่

สามารถช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาได้ครบถ้วน ในทางกลับกันลูกหน้ีผู้จ านอง กยั็งต้อง

รับผิดในจ านวนหน้ีส่วนที่เหลือ โดยหากลูกหน้ีผู้จ านองไม่สามารถช าระหน้ีในส่วนที่เหลือได้ 

เจ้าหน้ีผู้รับจ านองกอ็าจยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหน้ีผู้จ านองเพ่ือมาช าระหน้ีตามค าพิพากษาให้ได้

จนครบถ้วน แต่หากการขายทอดตลาดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้มีการขายทรัพย์สิน

ได้ในราคาสูง กรณีดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อทั้งเจ้าหน้ี ผู้รับจ านองและลูกหน้ีผู้จ านองเช่นกัน 

กล่าวคือ ท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองได้รับช าระหน้ีได้ครบถ้วน และลูกหน้ีผู้จ านองสามารถหลุดพ้น

จากหน้ีสนิได้อย่างรวดเรว็ หรือกรณีอาจมีเงินเหลือคืนจากการขายทอดตลาดให้แก่ลูกหน้ีผู้จ านอง

ได้ต่อไป 

 

4.  ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการบงัคบัคดีจ านองโดยการฟ้องคดี

บงัคบัเอาทรพัยจ์ านองขายทอดตลาด
 

 4.1 ปัญหาเกี่ยวกบัก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์จ านอง
 

           กรณีปัญหาเกี่ยวกบัก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง เม่ือหน้ีที่จ านองเป็นประกัน

ขาดอายุความ จ านองไม่ระงับไปด้วย ทั้งผู้รับจ านองยังสามารถบังคับจ านองได้ เพียงแต่จะบังคับ

เอาดอกเบ้ียที่ค้างช าระในการจ านองเกินห้าปีไม่ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 745 และมาตรา 193/27 แม้ว่าเจ้าหน้ีผู้รับจ านองจะฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์

จ านองออกขายทอดตลาดแล้ว ซ่ึงจะมีฐานะเป็นเจ้าหน้ีตามค าพิพากษากไ็ม่จ าต้องร้องขอให้บังคับ

คดีตามค าพิพากษาภายในสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 271 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองไม่รีบขวนขวายที่จะบังคับคดี

จ านอง เพราะแม้หน้ีที่จ านองเป็นประกันจะขาดอายุความแล้วหรือพ้นก าหนดระยะเวลาบังคับคดี
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แล้ว ก็ยังสามารถที่จะบังคับคดีเอากับทรัพย์จ านองได้ ท าให้กระบวนการบังคับคดีจ านองมี

ระยะเวลาไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จ านอง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า เจ้าหน้ีตามค า

พิพากษาผู้รับจ านอง ผู้มีสิทธิบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 271 ย่อม

ต้องมีหน้าที่ร้องขอให้มีการบังคับคดีภายในก าหนดสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา หาก

เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาผู้รับจ านองไม่ด าเนินการบังคับคดีจ านองภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว

ย่อมสิ้นสทิธทิี่จะบังคับคดีได้ 

        4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า 

 กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า การที่ตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติให้สิทธิแก่บุคคลที่มีส่วนได้

เสยีในการบังคับคดี คัดค้านกระบวนการในการขายทอดตลาดในขั้นตอนต่างๆได้ ซ่ึงกเ็ป็นอีกเหตุ

หน่ึงที่ท  าให้กระบวนการบังคับคดีจ านองมีระยะเวลาไม่แน่นอน เพราะอาจต้องมีการขาย

ทอดตลาดใหม่ จนบางคร้ังกว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์จ านองได้ ก็เป็นเหตุให้ทรัพย์ที่เป็น

หลักประกนัน้ันมีสภาพทรุดโทรม เม่ือมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ที่จ านองจึงท าให้ทรัพย์น้ัน

ด้อยราคาลง การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกันเหล่าน้ีจึงท าให้เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ที่

ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้ีจ านองกยั็งไม่อาจได้รับช าระหน้ีคืนได้ทันทีหรือรวดเร็ว อีกทั้งกว่าจะบังคับ

ช าระหน้ีได้ก็อาจท าให้หลักทรัพย์น้ันมีราคาไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี ซ่ึงท าให้เห็นว่า 

หลักประกันการช าระหน้ีที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษามีอยู่น้ัน ไม่ได้ท าให้การบังคับคดีเสร็จสิ้ นได้

รวดเรว็แต่อย่างใด ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า ในการคัดค้านการขายทอดตลาดโดยการอ้างว่าราคา

สงูสดุที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 309 ทวิ วรรคหน่ึง ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมว่า การที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค า

พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้เสยีในการบังคับคดี คัดค้านการขายทอดตลาดโดยอ้างเหตุว่าราคาสูงสุด

ที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ให้ผู้ที่คัดค้านราคาน้ันก าหนดราคาที่บุคคลน้ันพึงพอใจด้วย 

โดยผู้คัดค้านราคาน้ันจะต้องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้องหาผู้ซ้ือตามราคาที่ผู้คัดค้านราคาน้ัน

ได้ และในส่วนบทบัญญัติในเร่ืองให้ผู้ที่ย่ืนค าร้องคัดค้านการขายทอดตลาดราคาต ่าโดยไม่มีมูล 

ชดใช้ค่าสนิไหมให้แก่ผู้ที่เสียหาย ควรบัญญัติให้ค าสั่งของศาลช้ันต้นเป็นที่สุด เพ่ือให้การเยียวยา

ความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นไปโดยทนัท่วงทแีละเป็นการปรามผู้ที่จะย่ืนค าร้องคัดค้านการขาย

ทอดตลาดราคาต ่าด้วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีมูลด้วย  

4.3 ปัญหาเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้รับจ านองในการได้รับจัดสรรเงินช าระหน้ี 

                 กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองในการได้รับการจัดสรรเงินช าระหน้ี เม่ือเจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ได้แล้ว หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีในข้ันตอนต่อมา 

คือ การจัดสรรเงินที่ได้ให้แก่เจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 316 ซ่ึงขั้นตอนในส่วนน้ีจะมีส่วนส าคัญคือ การจัดท าบัญชีส่วนแบ่ง
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เฉล่ีย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรอง และจ่ายเงินที่ขายทอดตลาดได้ไปตามบัญชีส่วนแบ่งเฉล่ียน้ัน 

ซ่ึงแม้ว่าส านวนการบังคับคดีจ านองตามค าพิพากษาจะด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองได้

แล้ว และอยู่ในข้ันตอนการเฉล่ียเงินที่ขายทอดตลาดได้แล้วกต็าม แต่ยังอาจเกิดเหตุขัดข้องที่ท  า

ให้การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้เสยีล่าช้าออกไปได้อีก เช่น มีการคัดค้านการขายทอดตลาดจากผู้มี

ส่วนได้เสีย ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองได้จากการขายทอดตลาดช าระราคาล่าช้า ระยะเวลาในการท าบัญชี

รับจ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดี และการคัดค้านบัญชีรับจ่ายของเจ้าหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงเหตุดังกล่าวท าให้เกดิความล่าช้าในข้ันตอนการจัดสรรเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

ทรัพย์จ านอง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่า ให้ศาลหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาที่เหน็ว่าการย่ืนค าร้อง

เข้ามาน้ันไม่มีมูลและย่ืนเข้ามาเพ่ือประวิงให้ชักช้า ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ย่ืนค าร้องขอกันส่วน

วางเงินต่อศาลเพ่ือเป็นประกนัการช าระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาส าหรับความ

เสยีหายที่อาจได้รับเน่ืองจากเหตุเน่ินช้าในการบังคับคดีอนัเกดิแต่การย่ืนค าร้องน้ัน ถ้าผู้ย่ืนค าร้อง

น้ันไม่วางเงินตามค าสั่งศาล ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องน้ัน และให้ค าสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่สดุ 

4.4 ปัญหาเกี่ยวกบัผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง 

                กรณีปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง ในกรณีที่เจ้าหน้ีผู้รับจ านอง

เลือกฟ้องลูกหน้ีที่จ านองทรัพย์อย่างเจ้าหน้ีสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

214 ในกรณีดังกล่าวน้ี สทิธขิองผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีจ านอง จะได้สทิธโิดยปลอดจากภาระ

จ านองหรือไม่ และล าดับการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหน้ี ผู้จ านองน้ันควรเป็นอย่างไร 

ระหว่างทรัพย์สินที่จ านองกับทรัพย์สินอื่นๆของลูกหน้ี เน่ืองจากเจ้าหน้ีผู้รับจ านองยังคงมี

บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จ านอง มีสิทธิบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์สินที่จ านอง แม้ว่าสิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วกต็าม ท าให้เจ้าหน้ีผู้รับจ านองมักจะบังคับช าระหน้ีจาก

ทรัพย์สนิอื่นๆของลูกหน้ีผู้จ านองก่อนที่จะบังคับช าระหน้ีจากทรัพย์ที่จ านอง เป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่ลูกหน้ี เจ้าหน้ีอื่นของลูกหน้ี และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงมีความเหน็ว่าเมื่อ

เป็นเจ้าหน้ีบุริมสทิธแิล้ว ควรบังคับตามบุริมสทิธทิี่ตนเองมีอยู่ก่อน หากเจ้าหน้ีบุริมสิทธิเลือกฟ้อง

ลูกหน้ีตามหน้ีประธาน กฎหมายกค็วรบัญญัติให้บุริมสิทธิดังกล่าวระงับลง เพ่ือไม่ให้เป็นการเอา

เปรียบเจ้าหน้ีรายอื่น ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดความยุติธรรมและสามารถ

แก้ปัญหาการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของเจ้าหน้ีผู้รับจ านอง โดยการฟ้องลูกหน้ีผู้จ านองอย่างลูกหน้ี

สามัญ และเลือกบังคับช าระหน้ีเอากับทรัพย์สินอื่นๆของลูกหน้ีก่อนที่จะบังคับเอากับทรัพย์

จ านอง และท าให้ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดได้ทรัพย์ไปโดยปลอดภาระจ านอง ซ่ึง

จะท าให้ผู้ซ้ือทรัพย์จ านองจากการขายทอดตลาดเกดิความม่ันใจ กล้าประมูลซ้ือทรัพย์ในราคาที่สูง 

ซ่ึงจะช่วยให้การขายทอดตลาดมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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5.  ขอ้เสนอแนะ 

 เพ่ือให้ผลการศึกษาน าไปใช้ได้อย่างมีรูปธรรม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

การบังคับคดีจ านอง โดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด ซ่ึงข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวน้ี มีทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายดังน้ี 

 5.1 ในส่วนเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการบังคับ

คดีจ านอง โดยการฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด 

     ในส่วนของการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 193/27 และ มาตรา 

745 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ให้มีความสัมพันธ์และไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา193/27 และมาตรา 745 อันเป็นกฎหมายสารบัญญัติมีเจตนารมณ์ที่จะให้

ความคุ้มครองแก่ผู้รับจ านองในการใช้สิทธิบังคับจ านองได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเร่ือง

อายุความ แม้ว่าหน้ีประธานจะขาดอายุความ สิทธิจ านองกจ็ะไม่ระงับสิ้นไป หากมิใช่กรณีที่ต้อง

ด้วยบทบัญญัติว่าด้วยความระงับไปแห่งสัญญาจ านอง และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 อันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามค า

พิพากษาหรือค าสั่งให้ความคุ้มครองกับลูกหน้ีตามค าพิพากษาที่จะถูกบังคับคดีโดยมีก าหนด

ระยะเวลาสบิปี นับแต่วันมีค าพิพากษา แสดงให้เหน็ถึงเจตนารมณ์ที่ต่างกัน กฎหมายสารบัญญัติ

และกฎหมายวิธีสบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ขัดหรือแย้งกันแต่อย่างใด ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายต้องใช้

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายและอยู่ภายใต้หลักสจุริต  

 5.2 ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการบังคับคดีจ านอง โดยการ

ฟ้องคดีบังคับเอาทรัพย์จ านองขายทอดตลาด 

     ในส่วนน้ีผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหา 2 ส่วนด้วยกนั กล่าวคือ แก้ไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้คู่สัญญาจ านองท าความตกลงให้มีการบังคับ

จ านองในท านองเดียวกนักบัที่ใช้ในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

     ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่

เกี่ยวกบัการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ผู้เขียนขอเสนอแนะดังน้ี 

     1) กรณีปัญหาเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจ านอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้

มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โดยการเพ่ิมเติมข้อความ

ในส่วนท้ายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์จ านอง ดังน้ี “ถ้า

คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหน้ีตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา) 

ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งน้ันได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษา

628
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หรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง

คดีแบบสามัญหรือฟ้องบังคับเอากบัทรัพย์หลักประกนั” 

     2) กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์จ านองโดยอ้างว่าราคาขาย

ทอดตลาดต ่า ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ ในการคัดค้านการขายทอดตลาดโดยการอ้างว่าราคาสูงสุดที่

จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 

309 ทวิ วรรคหน่ึง ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมว่า การที่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค า

พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้เสยีในการบังคับคดี คัดค้านการขายทอดตลาดโดยอ้างเหตุว่าราคาสูงสุด

ที่จะขายได้น้ันมีราคาต ่าเกินสมควร ให้ผู้ที่คัดค้านราคาน้ันก าหนดราคาที่บุคคลน้ันพึงพอใจด้วย 

โดยผู้คัดค้านราคาน้ันจะต้องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้องหาผู้ซ้ือตามราคาที่ผู้คัดค้านราคาน้ัน

ได้เสนอในการขายทอดตลาดคร้ังต่อไป หากผู้ที่คัดค้านราคาหาผู้ซ้ือในราคาที่เสนอไม่ได้น้ันก็

จะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างจากราคาที่สงูสดุที่จะขายได้ในการขายทอดตลาดคร้ังก่อน 

     3) กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจ านองในการได้รับจัดสรรเงินช าระหน้ี ผู้เขียนขอ

เสนอแนะให้ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการย่ืนค าร้องขอกันส่วนตามบทบัญญัติมาตรา 287 

โดยให้ศาลหรือเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาที่เหน็ว่าการย่ืนค าร้องเข้ามาน้ันไม่มีมูลและย่ืนเข้ามาเพ่ือ

ประวิงให้ชักช้า ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ย่ืนค าร้องขอกันส่วนวางเงินต่อศาลเพ่ือเป็นประกันการ

ช าระค่าสินไหมทดแทน แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาส าหรับความเสียหายที่อาจได้รับเน่ืองจากเหตุ

เน่ินช้าในการบังคับคดีอันเกิดแต่การย่ืนค าร้องน้ัน ถ้าผู้ย่ืนค าร้องน้ันไม่วางเงินตามค าสั่งศาล ให้

ศาลมีค าสั่งยกค าร้องน้ัน และให้ค าสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่สุด และในกรณีที่ ผู้ย่ืนค าร้องได้วาง

หลักประกันไว้แล้ว หากในที่สุดศาลได้มีค าพิพากษาให้ยกค าร้อง ผู้ที่ย่ืนค าร้องจะต้องชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาผู้รับจ านอง ในการที่ท  าให้การขายทอดตลาดทรัพย์

จ านองน้ันต้องล่าช้าออกไป 

     4) กรณีปัญหาเกี่ยวกบัผู้ซ้ือทรัพย์จากการบังคับคดีทรัพย์จ านอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ 

เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ ควรบังคับตามบุริมสิทธิที่ตนเองมีอยู่ก่อน เพ่ือไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเจ้าหน้ี

รายอื่น โดยมีการบังคับใช้กฎหมายตาม ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 301 เพ่ือให้กระบวนการบังคับคดีจ านอง เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบัน และเพ่ือให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นไป

โดยรวดเรว็และมีประสทิธภิาพเพียงพอ ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี 

     ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ผู้เขียนขอ

เสนอแนะโดยผู้เขียนเห็นควรให้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือให้การ

บังคับคดีจ านองของประเทศไทย มีการยอมรับหลักการรูปแบบอื่นๆของการประกันการช าระหน้ี

ให้หลากหลายรูปแบบ และยอมรับหลักการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการท าข้อตกลง

กระบวนการบังคับช าระหน้ีที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยต้ังอยู่บนหลักความเป็นธรรม

และหลักสุจริตเป็นส าคัญ คือ การบังคับคดีจ านองในท านองเดียวกันกับที่ใช้ในกฎหมายของ
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ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงการบังคับจ านองในลักษณะดังกล่าวน้ีไม่ได้ขัดหรือแย้งกับการบังคับคดีจ านอง

โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ประการ

ใด กรณีดังกล่าวกจ็ะเป็นประโยชน์ที่ช่วยท าให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

และท าให้กระบวนการบังคับช าระหน้ีกับทรัพย์หลักประกันของไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็มากย่ิงขึ้น 

อนัจะส่งผลให้คงไว้ซ่ึงมูลค่าของทรัพย์หลักประกนัให้เกดิประโยชน์สูงสดุได้ 
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การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้อ้งขงั  

ศึกษากรณี การร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ 

 

อฐัวิทย ์ ใสสะอาด
1
 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์

  

 

1. บทคดัย่อ 

ปัจจุบันสทิธทิางกระบวนการยุติธรรมน้ันมีความส าคัญโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังเดด็ขาด

ที่ถือว่าขาดอิสรภาพที่จะกระท าการต่างๆ เฉกเช่นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถูกจ ากัดสิทธิ ดังน้ันสิทธิ

ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น และสิ่งที่ถือว่ามีความจ าเป็นกับผู้ต้องขังเดด็ขาดในคดีอาญาอีกประการ

หน่ึงกคื็อการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ซ่ึงสาเหตุที่ต้องมีการช่วยเหลือทางกฎหมายน้ันก็

เพราะว่าผู้ต้องขังน้ันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อันเน่ืองจากอาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการ

หรืออาจเป็นเพราะเร่ืองบางเร่ืองทางกฎหมายน้ันถูกก าหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะ ส าหรับการ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังของประเทศไทยน้ันถือว่ามีการก าหนดเอาไว้ในกฎหมายต่างๆ 

เช่น รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติร้ือฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณา

ใหม่ฯ และรวมถึงพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ฯ เป็นต้น อย่างไรกต็ามการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ผู้ต้องขังของไทยน้ันเม่ือเปรียบเทยีบกับของต่างประเทศ กเ็หน็ได้ว่ายังคงมีระบบการช่วยเหลือที่

แตกต่างกนัในบางกรณีซ่ึงความแตกต่างน้ันน ามาซ่ึงประสทิธภิาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง ดังน้ี 

การช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนของการน าคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ัน แท้จริงแล้ว

เป็นการป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงประเทศไทยเองกม็ีการก าหนดให้มี

การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่ ตามพระราชบัญญัติการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่ 

พ.ศ. 2526 โดยมีวิธีการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เง่ือนไข กระบวนการหรือขั้นตอน 

และผลของการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่ อย่างไรกต็าม เพ่ือได้วิเคราะห์การช่วยเหลือ

ผู้ต้องขัง กรณี การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และได้เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเยอรมัน ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหรัฐ และประเทศญ่ีปุ่น ยังคงมีความแตกต่างและมี

ปัญหาในขั้นตอนต่างๆ เช่นในกรณีของผู้มีสทิธย่ืินค าร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่น้ัน พบว่ามีฝ่าย

ของตัวผู้ต้องค าพิพากษา หรือผู้ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้ปกครอง และมีกรณีที่พนักงานอัยการ

เป็นผู้มีสทิธย่ืินค าร้องขอด้วย ในกรณีที่มิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม จากการก าหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิ

ย่ืนค าร้องขอน าคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่น้ัน ผู้เขียนเหน็ว่าการก าหนดไว้เช่นน้ี จะท าให้การน า

คดีที่มีค าพิพากษาถึงที่สดุแล้วมาพิจารณาใหม่น้ันกระท าได้ค่อนข้างยาก กล่าวคือ จะเหน็ได้ว่าการ

                                                 
1
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น าคดีอาญาขึ้ นมาพิจารณาใหม่น้ันจะต้องมีหลักฐานหรือข้อเทจ็จริงใหม่ ซ่ึงในส่วนน้ี หากให้

อ านาจแก่ฝ่ายของผู้ต้องค าพิพากษาจะด าเนินการเองน้ันเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากเน่ืองจาก

กระบวนการและขั้นตอนน้ันมีหลายขั้นตอนด้วยกัน อีกทั้งยังมีระยะเวลานานในการพิสูจน์

หลักฐานและเอกสารใหม่อีกด้วย ดังน้ันจึงเป็นการยากในกระบวนการปฏิบัติส าหรับฝ่ายของผู้

ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด เป็นต้น นอกจากน้ียังคงมีกระบวนการช่วยเหลือที่ยังคงเป็นอุปสรรคกับ

การช่วยเหลือผู้ต้องขังเมื่อได้เปรียบเทยีบกบัของต่างประเทศ 

ดังน้ัน หากมีการเพ่ิมหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงให้เป็น

ผู้มีสทิธย่ืินค าร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ หรือควรที่จะมีการเย่ียวยาในหนังสือพิมพ์และมีการ

ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ในที่ๆ ผู้เคยต้องค าพิพากษาน้ันอยู่เป็นหลักแหล่ง เพ่ือเป็นการ

เยียวยาด้านจิตใจ หรือหากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐอีกหนทางหน่ึงกจ็ะท า

ให้การพิสูจน์น้ันรวดเร็วย่ิงขึ้ น และจะท าให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังในคดีอาญากรณีการร้ือฟ้ืนคดี

ขึ้นพิจารณาใหม่น้ันมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. บทน า 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมน้ันมีความส าคัญเพราะหลายประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้

ความส าคัญกับเร่ืองดังกล่าว ย่ิงถ้าเป็นสิทธิที่ได้รับรองในกฎหมายสูงสุดของประเทศกย่ิ็งมี

ความส าคัญและรัฐต้องคุ้มครองประโยชน์ดังกล่าวตามที่กฎหมายสูงสุดน้ันรับรองเอาไว้   ทั้งน้ีใน

ปัจจุบันสทิธใินกระบวนการยุติธรรมที่เหน็ได้ชัดว่าเป็นปัญหากคื็อสิทธิของผู้ต้องขัง กล่าวคือ เม่ือ

ผู้กระท าความผิดน้ันถูกต้องขังแล้วสิ่งที่ขาดหายไปคืออิสรภาพต่างๆ ที่จะกระท าการหรืองดเว้น

กระท าการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการสู้คดีของผู้ต้องขังด้วยเช่นเดียวกันที่ไม่สามารถด าเนินการสู้คดีได้

อย่างคนที่ถูกด าเนินคดีแต่มิได้ถูกกุมขังหรือต้องขังในเรือนจ า ดังน้ันจะเหน็ว่าสิทธิของผู้ต้องขัง

ในทางกฎหมายในการสู้คดีหรือสทิธิทางกฎหมายอื่นๆ จึงมีความส าคัญกับผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการน าคดีอาญากลับมาพิจารณาใหม่ นับว่าเป็นกระบวนการการ ช่วยเหลือผู้ต้องขัง

เดด็ขาดที่ค านึงถึงความยุติธรรมมากที่สดุ 

การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันเกดิขึ้นเนื่องจากเป็นการป้องกนัความผิดพลาด

ของกระบวนการยุติธรรมในช้ันศาลจึงมีแนวคิดที่จะน าคดีที่เกดิความผิดพลาดในการกระบวนการ

ยุติธรรมน้ันมาพิจารณาใหม่เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด การน าพิจารณาคดีอาญาข้ึน

พิจารณาใหม่น้ันมีอยู่ด้วยกนั 2 หลักด้วยกนั คือ  

1. การร้ือฟ้ืนคดีอาญาในทางเป็นคุณ คือ การร้ือฟ้ืนคดีอาญาในทางที่เป็นคุณ มีที่มา

จากแนวความคิดที่ว่า แม้ว่าข้อสันนิษฐานว่าสิ่งที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะมี

ความส าคัญมากในแง่ของความสงบเรียบร้อยแห่งสงัคมกต็าม แต่ถ้าจะปล่อยให้ความผิดพลาดซ่ึง

อาจจะมีปรากฏข้ึน ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ความผิดพลาดที่ปรากฏน้ัน กจ็ะท าให้ศรัทธาของ

ประชาชนที่มีต่อวงการยุติธรรมเสื่อมคลายไปได้ จึงจ าเป็นต้องยอมให้มีการร้ือฟ้ืนแก้ไขได้  
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2. การร้ือฟ้ืนคดีอาญาในทางเป็นโทษ คือ หลักการที่มองต่างจากหลักหลัก “บุคคลไม่

ควรถูกพิจารณาเพ่ือลงโทษสองคร้ังในการกระท าคร้ังเดียว (ne bis in idem)” เน่ืองจากอาจเกิด

ข้อสงสยัในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าหากมีกรณีเช่นน้ีเกดิข้ึนแล้ว ไม่มีทนทางใดที่จะน าตัว

ผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้เลยหรืออย่างไร ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ันย่อมส่งผลกระทบต่อความ

น่าเช่ือถือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมาก ที่ไม่สามารุน าตัวผู้กระท าความผิดมา

ลงโทษได้ ดังน้ัน หลักผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษ จึงได้ถูกน ามาใช้โดยเป็นไปตามทฤษฎี

ลงโทษเพ่ือความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย ความประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎีน้ีกเ็พ่ือเป็นการ

ชดเชยความไว้วางใจในกฎหมายของประชาชนที่ถูกกระทบกระเทือน โดยการกระท าผิด ทั้งน้ี

เพราะประชาชนย่อจะไว้ใจว่าเขาย่อได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย ดังน้ันจึงต้องลงโทษ

ผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เหน็ว่าเขาได้รับการคุ้มครองเช่นน้ันจริง โดยการลงโทษผู้กระท าความผิด  

ซ่ึงในหลายๆ ประเทศได้มีกฎหมายที่มีอ านาจในการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ในทางที่เป็น

โทษกับจ าเลยได้ เช่น ประเทศเยอรมนี และในขณะเดียวกันกมี็อีกหลายประเทศที่ก  าหนดให้การ

น าคดีอาญามาพิจารณาใหม่น้ันมีได้เฉพาะในทางที่เป็นคุณเพียงเทา่น้ัน 

ส าหรับประเทศไทยกไ็ด้ให้ความส าคัญกับกระบวนการยุติธรรมในเร่ืองดังกล่าว คือ 

การน าคดีอาญาขึ้ นมาพิจารณาใหม่ส าหรับประเทศไทยน้ัน ได้มีการบัญญัติ เอาไว้ใน

พระราชบัญญัติการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากตัวบทหรือ

เง่ือนไขการน าคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ คือ   

(1) พยานบุคคลซ่ึงศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดน้ัน ได้มีค า

พิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าค าเบิกความของพยานน้ันเป็นเทจ็ หรือไม่ถูกต้องตรงกับ

ความจริง 

(2) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (1) ซ่ึงศาลได้อาศัยเป็นหลักในการ

พิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่ สุด น้ัน ได้มีค าพิพากษาถึงที่ สุดในภายหลังแสดงว่าเป็น

พยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเทจ็ หรือไม่ถูกต้องตรงกบัความจริง หรือ 

(3) มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและส าคัญแก่คดีซ่ึงถ้าได้น ามาสืบในคดีอันถึง

ที่สดุน้ัน จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุดน้ันไม่ได้กระท าความผิด 

เม่ือพิจารณาตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศไทยน้ันมีกระบวนการที่

ต่างกนัและเหมือนกนัของต่างประเทศ กล่าวคือ การน าคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ของไทยน้ันสามารถ

น ามาพิจารณาใหม่ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษกับผู้ต้องขัง เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม เง่ือนไข 

กระบวนการในการน าคดีขึ้ นพิจารณาคดีใหม่น้ันกยั็งคงมีความแตกต่างกันอยู่ในบางกรณี ซ่ึง

ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเร่ืองที่น่าศึกษาและเพ่ือน าหลักการของกฎหมายต่างประเทศในส่วนที่เป็น

ประโยชน์กับกฎหมายของประเทศไทยมาพัฒนาหรือเพ่ิมเติมในกระบวนการการน าคดีอาญาขึ้ น

พิจารณาคดีใหม่เพ่ือให้เกดิประโยชน์กบักระบวนการยุติธรรมมากที่สดุ 
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3. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาแก่

ผู้ต้องขังเดด็ขาด กรณี การร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่ของประเทศไทยกับต่างประเทศน้ัน

พบว่า  

3.1. ผลของการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพจิารณาใหม่ 

  3.1.1 ราชอาณาจกัรไทย 

   ส าหรับผลของการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันมีอยู่ 2 กรณีคือ (1) ถ้า

ค าพิพากษาน้ันเป็นค าพิพากษาของศาลช้ันต้น มีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาน้ันต่อศาลอุทธรณ์ ค า

พิพากษาของศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่นน้ีให้เป็นที่สุด (2) ถ้าค าพิพากษาน้ันเป็นค าพิพากษาของ

ศาลอุทธรณ์ มีสิทธิฎีกาค าพิพากษาน้ันต่อศาลฎีกา ผู้เขียนเห็นว่าในส่วนน้ีผู้เขียนเห็นด้วย

เน่ืองจากเมื่อน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นคดีใหม่แล้วกค็วรให้สิทธิเฉกเช่นเดิม คือ สามารถ

อุทธรณ์หรือฎีกาได้ตามกระบวนการยุติธรรมเดิม ซ่ึงนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากน้ีหากผู้ย่ืนค า

ร้องน้ันถึงแก่ความตาย กยั็งสามารถที่จะด าเนินคดีต่อไปได้ โดยบุคคลผู้มีสทิธิดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ผู้เขียนเหน็ว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วในส่วนน้ีเน่ืองจากการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันเป็นการ

แสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้ร้องหรือผู้ต้องค าพิพากษาเอง ดังน้ันการก าหนดไว้เช่นน้ีนับว่าเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้อง 

  3.1.2 ประเทศเยอรมน ี

ส าหรับผลของการร้ือฟ้ืนคดีอาญา ผู้เขียนเหน็ว่ามีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่

อยู่ในขั้นตอนการย่ืนค าร้อง ซ่ึงการย่ืนค าร้องขอร้ือฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่น้ันไม่เป็นเหตุที่จะท าให้

การบังคับตามค าพิพากษาของศาลหยุดลง ซ่ึงอย่างไรกต็ามในส่วนน้ีเกือบทุกประเทศที่ผู้เขียน

ศึกษานั้นจะมีความเหมือนกันทุกประเทศ  ส่วนอีกกรณีหน่ึงคือ ผลจากค าพิพากษา หากเป็นการ

ตัดสินให้พ้นโทษจะต้องมีการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในวาระสารอื่นๆ ของศาลหรือใน

หนังสอืพิมพ์ด้วยตามมาตรา 371  ข้อ 4  แต่หากเป็นการตัดสินลงโทษผลของค าพิพากษาที่เป็น

ผลร้ายน้ีกจ็ะผูกพันจ าเลยให้ต้องยอมรับบทลงโทษน้ัน กรณีผลดังกล่าวผู้เขียนเหน็ว่าเป็นผลซ่ึง

เป็นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมเกือบทุกประเทศอยู่แล้วแต่ จะเหน็ว่ากรณีของประเทศ

เยอมันน้ันจะต้องมีการประกาศลงในหนังสือพิมพ์เพ่ือประกาศถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องค า

พิพากษาเก่า ซ่ึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เน่ืองจากบางกรณีบางคนตอนถูกค าพิพากษาต้องโทษน้ันผู้คน

รับรู้ ดังน้ันเมื่อผู้เคยต้องค าพิพากษาน้ันมีความบริสุทธิ์ และอันเกิดจากความผิดพลาดของ

กระบวนการยุติธรรม กค็วรที่จะแก้ไขเยียวยาให้กบัผู้ต้องค าพิพากษา ด้วย  

  3.1.3 ประเทศฝรัง่เศส 

  ส าหรับประเทศฝร่ังเศสนับว่าเป็นประเทศอกีประเทศหน่ึงที่มีมาตรการการร้ือฟ้ืน

คดีที่ดีและรวมถึงผลของการร้ือฟ้ืนคดีที่ดีด้วย กล่าวคือ ผู้เขียนเหน็ว่าผลของค าพิพากษาน้ันได้

ก าหนดเอาไว้ชัดเจนว่า มีการกลับค าพิพากษา ถ้าศาลพิพากษาว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดค า
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พิพากษาน้ันจะมีผลย้อนหลังไปเสมือนหน่ึงว่าจ าเลยไม่เคยต้องค าพิพากษาเลย ผลทุกอย่างที่

เกิดขึ้ นจากค าพิพากษาเดิมจะถูกลบล้างหมดสิ้นไป ซ่ึงกเ็ป็นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม

เช่นเดียวกับของราชอาณาจักรไทย แต่ส าหรับการเยียวยาน้ันนอกจากจะต้องจ่ายค่าทดแทนแล้ว

จะต้องมีการเย่ียวยาโดยการติดประกาศตามเมืองที่ผู้เคยต้องค าพิพากษาน้ันอาศัยอยู่ และต้อง

ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ด้วย ผู้เขียนเหน็ว่าเป็นสิ่งที่ดีเน่ืองจากจะท าให้ผู้ที่เคยต้องค าพิพากษา

น้ันได้รับการเยียวยาทางจิตใจด้วย  

  3.1.4 ประเทศสหรฐั 

  ส าหรับประเทศสหรัฐน้ันได้ก าหนดถึงผลในเร่ืองของการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้ น

พิจารณาใหม่ไว้เพียงว่าหากมีการกลับค าตัดสิน รับกต้็องจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ที่เคยต้องค า

พิพากษา ซ่ึงจะขอมาในค าร้องซ่ึงศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ในความเสียหายน้ัน ผู้เขียนเหน็ว่าวิธีการ

ดังกล่าวกเ็ฉกเช่นเดียวกับผลของประเทศต่างๆ แต่ต่างกันในส่วนของวิธีการคิดค่าเสียหาย เน่ือง

ด้วยระบบกฎหมายที่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ เช่น เยอรมัน หรือฝร่ังเศส เป็นต้น แต่อย่างไรก็

ตาม ผลกยั็งคงมีความไม่แตกต่างกนัมากนัก 

  3.1.5 ประเทศญีปุ่่น 

  ส าหรับประเทศญ่ีปุ่นน้ันค าร้องขอส าหรับการร้ือฟ้ืนคดี  อาจไม่มีผลต่อการ

บังคับให้เป็นไปตามบทลงโทษของกฎหมาย  เฉกเช่นเดียวกบัประเทศเยอรมัน แต่อย่างไรกต็ามมี

ข้อน่าสงัเกตคือ ศาลที่พิจารณาคดีที่ร้ือฟ้ืนข้ึนพิจารณาใหม่  จะพิพากษาลงโทษจ าเลยให้สูงไปกว่า

โทษที่ก  าหนดไว้ในค าพิพากษาในคดีก่อนไม่ได้  ข้อห้ามดังกล่าวน้ีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและใน

กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยให้รับโทษน้อยลงกว่าในคดีก่อน  กไ็ม่ถือว่าการบังคับโทษที่ได้

กระท าไปแล้วเป็นโมฆะ โดยถือว่าเป็นการบังคับคดีภายใต้ค าพิพากษาในคดีใหม่เช่นกัน  และ

จะต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดโทษในคดีใหม่ด้วย ผู้เขียนเหน็ว่าในส่วนน้ีเป็นกรณีที่เป็นโทษ

กับผู้ต้องขัง ดังน้ันการก าหนดไว้เช่นน้ีกนั็บว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ผู้เขียนเหน็ด้วยกับกรณีดังกล่าวน้ี

ซ่ึงกเ็ป็นไปตามกรณีที่เป็นโทษกบัผู้ต้องค าพิพากษาเดิม 

3.2. การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัในคดีอาญาในส่วนของทนายความในประเทศไทย 

  3.2.1 การช่วยเหลือในเรื่องของการพบทนายความตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา 

  การช่วยเหลือในการพบทนายความของผู้ต้องขังตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาน้ันเป็นสิทธิของผู้ต้องขังอย่างหน่ึงที่พึงจะได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ซ่ึง

ประมวลกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า  ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซ่ึงถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้

เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่

ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความ

เป็นการเฉพาะตัวหรือให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในช้ัน

สอบสวน 
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  สทิธดัิงกล่าวที่ได้บัญญัติเอาไว้น้ันเป็นการคุ้มครองถึงสิทธิของผู้ต้องขังและถือว่า

เป็นการช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ต้องขัง แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าการกรณีความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ต้องขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ี จะมีความ

สะดวกหรือสมัฤทธิ์ผลกบัผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีมากกว่าผู้ต้องขังเดด็ขาด กล่าวคือ ผู้ต้องขัง

เดด็ขาดน้ันอยู่ในสถานที่ไม่ต้องมีการพิจารณาแล้วดังน้ันการติดต่อกับทนายความจึงไม่ค่อยมี แต่

อย่างไรกต็ามผู้ต้องขังเดด็ขาดน้ันอาจมีความจ าเป็นที่ต้องพบทนายความอันสืบเน่ืองจากอาจมี

การถูกละเมิดสิทธิหรือมีคดีในเรือนจ า ดังน้ันการพบทนายความจึงมีข้ันตอนที่ยากกว่าผู้ต้องขัง

ระหว่างพิจารณาคดี เน่ืองจากการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังน้ันมีความจ ากัดตามกฎหมายอยู่

หลายประการ  

  ดังน้ันผู้เขียนเหน็ว่าแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันจะมีการให้

สิทธิของผู้ต้องขังพบทนายความซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือตามกฎหมายของผู้ต้องขังแต่ผู้เขียน

เห็นว่ากยั็งมีการจ ากัดในวิธีการและขั้นตอนในการพบทนายความเน่ืองจากบริบทของผู้ต้องขัง

เดด็ขาดน้ันต่างกบัผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 

  3.2.2 การช่วยเหลือในกรณีพบทนายความตามกฎหมายราชทณัฑ ์พ.ศ.

2479  

  การช่วยเหลือผู้ต้องขังเด็ดขาดในกรณีน้ีเป็นสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมาย

ราชทณัฑ์ พ.ศ.2479 และมีความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นกัน 

กล่าวคือ ผู้ต้องขังได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากทนาย

ตามความที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและทั้งน้ี

ทนายความที่จะขอพบผู้ต้องขังจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ทนายความตาม

กฎหมายว่าด้วยทนายความและจะเข้าเย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้เฉพาะทนายความที่ผู้ต้องขัง

น้ันต้องการพบทนายน้ัน  

  จากการบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวน้ันเหน็ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังระหว่าง

พิจารณาคดีหรือผู้ต้องขังเด็ดขาดกมี็สิทธิพบทนายความได้ตามที่ ผู้ต้องขังน้ันต้องการพบ ซ่ึง

กฎเกณฑด์ังกล่าวน้ันกเ็ป็นการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเดด็ขาดประการหน่ึง แต่อย่างไร

กต็ามผู้เขียนเหน็ว่าวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวน้ันจะเอื้ ออ านวยต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

มากกว่าผู้ต้องขังเดด็ขาดกล่าวคือ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีน้ันได้อาจแต่งตั้งทนายความไว้

ก่อนที่ได้อยู่ในเรือนจ าซ่ึงจะเป็นการง่ายต่อการเข้าเย่ียมผู้ต้องขัง แต่ผู้ต้องขังเดด็ขาดน้ันการ

แต่งต้ังทนายความน้ันเป็นสิ่งที่ยากกว่าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี จึงท าให้การเข้าเย่ียมผู้ต้องขัง

เด็ดขาดของทนายความน้ันเสมือนขาดสายไป กล่าวคือ เ ง่ือนไขในกา รที่ ผู้ ต้องขังแต่งต้ัง

ทนายความผู้ขอเข้าพบเป็นทนายความของตนแล้วหรือไม่อาจเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าจะ

ปฏิเสธไม่ให้ทนายความเข้าพบผู้ต้องหาได้ แต่ผู้เขียนเหน็ว่ากรณีดังกล่าวน้ีไม่น่าจะเป็นเง่ือนไข

ตามกฎหมาย ทั้งน้ีเพราะเหตุผลหลายประการเช่น บางคร้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยกไ็ด้ถูกจับกุมจ าขัง
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โดยกระทนัหันยังไม่มีโอกาสจะได้พบทนายความ ดังน้ันจึงยังไม่อาจจะแต่งตั้งทนายความได้ หรือ

บางคร้ังทนายความอาจจะเพียงแต่เข้าไปให้ค าปรึกษาจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามสิทธิผู้ต้องหา

พึงได้รับเท่าน้ัน แต่ยังไมได้ตกลงรับเป็นทนายความให้ผู้ต้องหา ดังน้ันการเข้าพบผู้ต้องหาใน

เรือนจ าของทนายความทุกกรณีน้ีจึง “ไม่จ าเป็นต้องมีใบแต่งตั้งทนายความ” ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่

เรือนจ าดู 

  ดังน้ันแม้ว่าการให้สิทธิพบทนายความแก่ผู้ต้องขังซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือตาม

กฎหมายแก่ผู้ต้องขังประการหน่ึง แต่ผู้เขียนเหน็ว่าหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวกยั็งคงเป็น

อุปสรรคต่อผู้ต้องขังเดด็ขาดตามที่ได้วิเคราะห์เอาไว้ข้างต้น 

  ส าหรับการช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนของการพบทนายความของผู้ต้องขังใน

ต่างประเทศน้ันได้มีการก าหนดเอาไว้เช่นเดียวกับของไทย กล่าวคือ ประเทศเยอรมนีได้ก าหนด

เอาไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ต้องขังที่จะมีสิทธิผมทนายความได้เฉกเช่นเดียวกับของประเทศไทย 

ซ่ึงถือว่าเป็นสิทธิพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง ในส่วนการพบทนายความของประเทศสหรัฐน้ันเป็นเร่ืองที่

ผู้เขียนเหน็ว่าเป็นเร่ืองที่น่าสนใจมาก กล่าวคือ การอนุญาตให้ผู้ต้องขังพบทนายความ เพ่ือปรึกษา

คดีที่ถูกฟ้องร้องอยู่ในศาลถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขัง แต่ส าหรับสหรัฐน้ันได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง

ได้พบทนายได้ในห้องพิเศษแยกจากห้องเย่ียมญาติโดยทั่วไป เพ่ือให้ทนายและผู้ต้องขังได้

ปรึกษาหารือในเร่ืองคดีได้อย่างสะดวก ไม่ถูกรบกวนจากเสียงของญาติอื่นๆ ซ่ึงนับว่าเป็นการ

ป้องกนัสทิธขิองผู้ต้องขังในการช่วยเหลือจากทนายได้เป็นอย่างดี  

  นอกจากน้ีผู้ต้องขังยังได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายแม้ว่าจะไม่มีทนายในการสู้

คดีกต็าม กล่าวคือ  การจัดให้มีโครงการผู้ช่วยทนายเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่เรือนจ าอาจจัดเป็น

บริการให้กับผู้ต้องขังหรือยอมรับให้มีผู้แนะน ากฎหมายสมัครเล่น หรือผู้ที่มิได้เป็นนักกฎหมาย

อาชีพ มาแนะน าข้อกฎหมายให้กับผู้ต้องขัง ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะเป็นผู้ต้องขังด้วยกันที่มี

พ้ืนฐานทางกฎหมายอยู่บ้าง  ซ่ึงในกรณีดังกล่าวน้ีนับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ต้องขังที่จะได้รับการ

ช่วยเหลือจากผู้รู้กฎหมายในนามผู้ช่วยทนาย ซ่ึงท าให้ผู้ต้องขังน้ันรู้กฎหมายหรือรู้ช่องทางในการ

สู้คดีหรือน าไปสู่การได้รับความช่วยเหลือทางคดีได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

  อย่างไรกต็ามสหรัฐอเมริกาน้ันได้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังอีก

ประการหน่ึงที่ผู้เขียนเหน็ว่าน่าสนใจ กล่าวคือ ในบางเรือนจ าของสหรัฐฯ จะมีโครงการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายส าหรับผู้ต้องขัง โดยจัดต้ังเป็นกองทุนที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินในการ

ต่อสู้คดี ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือผู้ช่วยกฎหมายที่

ท  างานอยู่ในโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ผู้ต้องขัง ทั้งน้ี โดยมีทนายความอาวุโสหรือ

อาจารย์มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการตรวจสอบและก ากับดูแลอีกช้ันหน่ึง ดังน้ันบุคคลเหล่าน้ีจะ

ได้รับการปฏบัิติและสิทธิในการเข้าเย่ียมผู้ต้องขังได้ดังเช่นทนาย นอกจากน้ีกองทุนยังครอบคลุม

ไปถึงการช่วยเหลือด้านการค้นหาเอกสาร ฎีกาหรือแม้แต่การจ้างทนายในการต่อสู้คดีให้ หาก

เจ้าหน้าที่กองทุนพิจารณาเหน็ว่าคดีดังกล่าวจ าเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือขาดโอกาสในการ
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ต่อสู้คดี การจัดท าโครงการเช่นว่านี้ ย่ิงท าให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังทางกฎหมายน้ันมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

  ผู้เขียนเหน็ว่าการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังเดด็ขาดน้ันไม่ว่าจะเป็นของ

ราชอาณาจักรไทย หรือของเยอรมนี หรือสหรัฐอเมริกาน้ัน สิ่งที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือด้าน

ทนายความ อาจมีความแตกต่างกนับ้างในรายละเอยีดข้ันตอนในการเข้าเย่ียม หรือแม้กระทั่งกรณี

การช่วยเหลือในรูปแบบการย่ืนค าร้องของผู้ต้องขังเองกต็าม กยั็งคงมีความคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่

แตกต่างกันอย่างเหน็ได้ชัดคือ ประเทศเยอรมันน้ีน้ันมีหน่วยงานที่เรียกว่าศาลเข้ามาเกี่ยวข้องใน

การรับและพิจารณาค าร้องของผู้ต้องขังเอง ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเทศไทยควรเอามา

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากบับริบทความเป็นจริงในเรือนจ าและผู้ต้องขังได้อย่างลงตัวมากกว่าน้ีเน่ืองจาก

ผู้ต้องขังเดด็ขาดที่อยู่ในเรือนจ าน้ันอาจได้รับการกระทบสิทธิทั้งผู้ต้องขังด้วยกันเองหรืออาจ

กระทบสิทธิกับผู้คุมซ่ึงถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังน้ันการที่จะช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ผู้ต้องขังเด็ดขาดหากมีการประยุกต์แบบประเทศเยอรมนีการช่วยเหลือทางกฎหมายคงมี

ประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 

  การช่วยเหลือผู้ต้องขังวิธีน้ีนับว่าเป็นวิธีที่ทั้งของไทยและของต่างประเทศน้ันมี

การก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจน อาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธี

ปฏิบัติบ้าง แต่อย่างไรกต็ามกต้็องก าหนดเอาไว้ ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าที่ต้องก าหนดไว้กเ็พราะสิทธิ

ดังกล่าวน้ันเป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

 1. ผู้เขียนขอเสนอแนะถึงเร่ืองของบุคคลที่มีสิทธิกระท าการย่ืนค าร้องขอให้มีการน า

คดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ัน ควรที่จะเพ่ิมหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กร

หน่ึงให้เป็นผู้มีสิทธิย่ืนค าร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

องค์กรเหล่าน้ีเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองสิทธิของผู้ต้องขังอยู่แล้ว ดังน้ันหากมีการ

ก าหนดในกฎหมายเพ่ิมองค์กรเหล่าน้ีให้มีสิทธิในการย่ืนค าร้องขอน าคดีอาญาพิจารณาใหม่ได้ ก็

เทา่กบัเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขังได้อกีทางหน่ึงด้วย 

 2. ส่วนของกระบวนการน้ันผู้เขียนเหน็ว่าแม้ว่าจะต้องมีการพิสูจน์ในช้ันศาลกต็าม 

แต่ควรมีวิธีการที่พิสูจน์ให้รวดเร็วกว่าปกติ เช่น หากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานหรือองค์กร

ของรัฐอีกหนทางหน่ึงกจ็ะท าให้การพิสูจน์น้ันรวดเร็วย่ิงขึ้ น ซ่ึงอาจตัดขั้นตอนกระบวนการในช้ัน

ศาลได้ 

 3. ส่วนของการเยียวยาหรือผลของการร้ือฟ้ืนคดี น้ัน ผู้เขียนเสนอว่า ควรที่จะมีการ

เย่ียวยาในหนังสือพิมพ์และมีการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ในที่ๆ ผู้เคยต้องค าพิพากษาน้ัน

อยู่เป็นหลักแหล่ง เพ่ือเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ  
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 4. ส่วนของของทนายความ  ผู้เขียนเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีการเพ่ิมเติมการ

ช่วยเหลือผู้ต้องขังทางกฎหมายโดยการต้ังผู้ช่วยทนายความ โดยให้นักศึกษาที่ก  าลังศึกษา

กฎหมายเข้ามาให้ค าปรึกษากับผู้ต้องขัง โดยมีการควบคุมจากอาจารย์ผู้สอนกฎหมายหรือผู้มี

ความรู้ด้านกฎหมาย วิธีน้ีผู้เขียนเหน็ว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันมีแนวทางการช่วยเหลือที่ดี

จึงอาจน ามาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยได้ 
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หลกัเกณฑก์ารปล่อยชัว่คราวในระหว่างพิจารณาคดี 

     โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
                                                                                                                                                                                                                         

อิศนนัท  เจริญศรีวงษ์

                                                                  

                     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ี วรภทัร์
 

          
บทคดัย่อ  
 การปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติศาลจะก าหนด

หลักเกณฑ์ในการปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันเป็นหลัก ซ่ึงหลักเกณฑ์การปล่อย

ช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันดังกล่าว ศาลจะวางหลักเกณฑ์ก าหนดราคาประกันและ

หลักประกันไว้เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของ

ประเภทความผิดเพียงอย่างเดียว มิได้พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาและจ าเลย 

แม้ว่ากฎหมายจะวางหลักเกณฑ์ให้ศาลน้ันสามารถวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันและหลักประกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละรูปคดี แต่ในทางปฏบัิติส่วนใหญ่กม็ักจะ

คิดจ านวนเงินซ่ึงเป็นประกันตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาประกันและหลักประกันเป็นจ านวน

เงินที่แน่นอนตายตัว แปรผันจากความร้ายแรงแห่งคดีเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการตีราคาประกันและ

หลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดแบบตายตัว

โดยค านวณจากความร้ายแรงของข้อหาในคดีเพียงอย่างเดียวน้ัน ย่อมเป็นการก าหนดจ านวน

วงเงินประกนัที่ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิทั้งของผู้กระท าความผิดเป็นอย่างย่ิง หากผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคงกมี็สิทธิที่จะได้รับการ

ปล่อยตัวช่ัวคราวไปโดยง่าย อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญากมิ็ได้มีบทบัญญัติในลักษณะที่เกี่ยวกับ

ความผิดฐานหนีประกนัโดยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมาย

นัด หมายเรียกของศาลตามความจ าเป็น เช่นน้ี ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคงที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่ายอาจจะมีพฤติการณ์

หลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวในวันพิจารณาคดีหรือไม่มาหมายนัดหมายเรียกเน่ืองมาจากการ

ก าหนดราคาประกันและหลักประกันไม่ได้สัดส่วนกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

ที่มีฐานะร ่ารวยจึงท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะร ่ารวยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย 

ท าให้เกดิปัญหาดังกล่าวขึ้นได้
1
 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

1 อารีย์พร  กลั่นนุรักษ์, “การปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดเงื่อนไข,” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ  
คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2545), น.81-82. 
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2 

 จากการที่ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้ันจะต้องได้รับการ

สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสทุธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สดุว่ากระท าความผิด โดยในระหว่าง

พิจารณาคดีจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเสมือนเป็นผู้กระท า

ความผิดแล้วมิได้ จึงไม่สามารถที่จะกักขังหน่วงเหน่ียวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในอ านาจรัฐได้ 

เว้นเสยีแต่ว่า มีพฤติการณ์หลบหนีหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างย่ิงเท่าน้ัน ดังน้ัน การก าหนดหลักเกณฑ์

การปล่อยช่ัวคราวโดยก าหนดจ านวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิจารณาให้ได้สอดคล้อง

ตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีให้ได้สัดส่วนมากเพียง

พอที่จะมีประสิทธิภาพในการยับย้ังป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวหลบหนีได้
2
 รวมถึง

การบัญญัติความผิดฐานหนีประกันหรือการกระท าผิดสัญญาประกันด้วยการไม่มาปรากฏตัวต่อ

หน้าศาลในการพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียกของศาลไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญาจึงอาจจะเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาการหลบหนีประกันหรือการกระท าผิดสัญญา

ประกนัด้วยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในการพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียก

ของศาล จึงอาจจะเป็นการแก้ไขแนวทางหน่ึงที่มีผลกระทบกระเทอืนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้อยที่สุด และสอดคล้องกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า

กระท าความผิด 

 
1. บทน า 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยศาลจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยช่ัวคราวโดยค านึงถึง

การมีประกันที่เป็นจ านวนเงินเป็นหลัก โดยศาลจะวางหลักเกณฑ์ก าหนดราคาจ านวนวงเงิน

ประกนัไว้เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของประเภท

ความผิด แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ศาลน้ันสามารถวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันได้ตามความเหมาะสมตามแต่ละรูปคดี รวมไปถึงข้อหาแห่งคดีน้ันๆ แต่ศาลส่วนใหญ่ 

กม็ักจะคิดจ านวนเงินซ่ึงเป็นประกันตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาประกันที่แต่ละศาลน้ันๆ

ก าหนด ซ่ึงจะเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตายตัว และจ านวนเงินดังกล่าวจะตีราคาประกันจากความ

ร้ายแรงแห่งคดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้สัดส่วนและผันแปรตามสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เช่นน้ี ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิด ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงย่อมได้รับโอกาสการปล่อยตัวช่ัวคราวได้ง่าย
3
 เมื่อเป็น

เช่นน้ี หากเป็นมาตรการทางกฎหมายอนัเกี่ยวด้วยตัวเงินอย่างเช่นการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ

                                                           
2 ปกป้อง ศรีสนิท, “การวิเคราะห์โทษทางอาญาด้วยหลักนิตเิศรษฐศาสตร์,”  วารสารนิตศิาสตร์,  

ปีที่ 39, ฉบบัที่ 3, น.514(2553).  
3
 บุรณมิา คูนิอาจ, “อ านาจศาลในการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว,” (วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2558), น.3. 
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จ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีน้ัน อาจจะไม่มีความเกรงกลัวใน

การที่จะต้องท าตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือค าสั่งศาลที่จะนัดผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาพิจารณาคดีต่อหน้าศาลได้ ประมวล

กฎหมายอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทางอาญาหลักของประเทศไทยน้ันกไ็ม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของ

ความผิดฐานหนีประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีมาตรการในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน 

เมื่อเป็นเช่นน้ี หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีฐานะร ่ารวย และมีความ

เสี่ยงสูงที่จะแพ้คดีโดยข้อหาที่ถูกกล่าวหามีบทลงโทษที่หนักแล้ว กอ็าจจะเกิดการหนีประกัน

หรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาได้ อีกทั้ง เม่ือผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิด หนีประกันหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี ศาลกส็ามารถ

ด าเนินการได้เพียงริบหลักประกนัตามสัญญาประกันซ่ึงเป็นสัญญาทางแพ่ง หรือบังคับคดีในกรณี

ที่ใช้ทรัพย์สนิมาเป็นหลักประกนัเทา่นั้น
4
 

 การปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจึงควรที่จะต้องมี

การค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ถึงความสามารถและโอกาสของการหนีการประกันช่ัวคราวเป็นรายบุคคล เน่ืองจาก

ความสามารถและโอกาสของการหนีการประกันช่ัวคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดแต่ละคนน้ันไม่เทา่กนั เช่นน้ี การเรียกหลักประกนัหรือเรียกทรัพย์ที่ประกันตัวโดย

แปรผันตามฐานะของผู้ต้องหรือจ าเลยที่กระท าความผิด หรือแปรผันตามฐานะของผู้ประกัน  

จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการหนีประกันได้ อีกทั้ง 

ยังสามารถน าหลักประกนัหรือทรัพย์ที่ประกนัดังกล่าวน้ันมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายใน

การติดตามผู้ที่หนีประกันหรือหลบหนีการปล่อยช่ัวคราวน้ัน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อันจะเป็น

มาตรการที่สามารถใช้ภายหลังจากการที่ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด

หลบหนีประกนัไปแล้วได้อกีทางหน่ึง
5
 

 

2.  แนวความคิดของการปล่อยชัว่คราวระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกนัและ

หลกัประกนั 
 การปล่อยช่ัวคราว ถือเป็นมาตรการในคดีอาญาเพ่ือผ่อนคลายหลักการมีตัวผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยพ้นจากการควบคุม

ของเจ้าพนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาที่ก  าหนด เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกควบคุมหรือขัง

เป็นระยะเวลานานเกินกว่าจ าเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่

                                                           
4
 สรุินทร์ มากชูชิต, “ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา,” 

(วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.4.  
5
  เพ่ิงอา้ง, น.515.   
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จ าเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้กค็วรที่จะให้ปล่อยช่ัวคราวไป ตามหลักการของ

รัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษา 

อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระท า

ความผิดมิได้  

 การปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยช่ัวคราวไปโดยมีผู้ท า

สัญญาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะมาเมื่อถูกเรียกหรือมาตามนัด โดยน าหลักประกัน ได้แก่ เงินสด 

หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ถ้าไม่มาจะต้องเสียค่าปรับเป็น

จ านวนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน การท าสัญญาประกันน้ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะประกันตัวเอง

หรือให้บุคคลอื่นมาท าสญัญาประกนักไ็ด้  

 การจัดให้มีประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวน้ัน ก็เ พ่ือที่จะเป็น

หลักประกันว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวใน

ระหว่างพิจารณาคดี จะมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี หรือมาตามหมายนัด

หมายเรียกของศาลเม่ือมีคราวจ าเป็น หรือเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการ

ปล่อยช่ัวคราวในระหว่างพิจารณาคดีจะไม่ไปก่อการกระท าความผิดอาญาในระหว่างการได้รับการ

ปล่อยช่ัวคราวน้ัน ดังน้ัน วิธีการที่เหมาะสมคือการก าหนดจ านวนเงินหรือหลักประกันในจ านวน 

ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนเพียงพอ ที่จะให้แน่ใจว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดเม่ือได้รับการปล่อยช่ัวคราวให้ไปแสวงหาพยานหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือต่อสู้คดี หรือไปใช้

ชีวิตตามปกติแล้ว จะมาปรากฏตัวต่อศาลในวันพิจารณาคดี
6
  

 การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันให้มีประสิทธิภาพพอที่จะแน่ใจว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเม่ือได้รับการปล่อยช่ัวคราวให้ไปแล้วจะมา

ปรากฏตัวต่อศาลในวันพิจารณาคดีน้ัน การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการ

ปล่อยช่ัวคราวของจึงจะต้องมีลักษณะที่ไม่ตายตัวแปรผันตามความร้ายแรงของความผิดที่ถูก

กล่าวหาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องแปรผันตามฐานะทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่การงานที่ผู้ต้องหา

หรือจ าเลยท าอยู่ ชีวประวัติความเป็นมาและชีวิตครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลย บันทึก

เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลย บันทึกเกี่ยวกับประวัติการหนีประกันของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย นิสัยใจคอความเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลยด้วย ที่ส าคัญในการ

การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวน้ัน จะต้องค านึงถึงความ

เสี่ยงต่อการสญูเสยีเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิด โดยจ านวนวงเงินประกนัหรือหลักประกนัดังกล่าวน้ัน จะต้องมีความเพียงพอที่จะ

ยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัดหรือ

หมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณาอกีด้วย ดังน้ัน การปล่อยช่ัวคราวโดยมี

                                                           
6 คณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, พิมพ์คร้ังที่ 8 (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

วิญญูชน, 2555), น.384. 
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ประกันและหลักประกัน การคิดจ านวนวงเงินประกันหรือจ านวนหลักประกันจะต้องไม่ยึดติดกับ

ความร้ายแรงแห่งข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอย่างเดียว แต่ยังจะต้องใช้ดุลพินิจในการ

พิจารณาไปถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอีกด้วย เช่นน้ี 

แม้จะท าให้การก าหนดวงเงินประกันหรือการก าหนดหลักประกันของแต่ละบุคคลต่างกัน แต่เป็น

การสื่อให้เหน็ถึงประสทิธภิาพของการด าเนินการทางอาญาเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด คือ 

การด าเนินการะบวนการทางอาญาที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องพิจารณาไปถึงสถานะทางสังคม 

ในด้านต่างๆ และปรับใช้เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมเพราะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม

ในบางกรณีน้ันไม่สามารถด าเนินการต่อคนทุกคนให้เหมือนกันทุกกรณีได้ เน่ืองจาก บุคคลแต่ละ

คนในสังคมย่อมมีฐานะแตกต่างกันไม่ว่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน เมื่อเป็นเช่นน้ี 

มาตรการทางอาญาบางอย่างอาจจะมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มาสถานะทางสังคมอีกสถานะหน่ึง 

แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือมาตรการดังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยกับบุคคลที่มีสถานะทาง

สงัคมอกีสถานะหน่ึง  

 การปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกนัและหลักประกนัน้ันถือเป็นมาตรการทางอาญาอันเกี่ยว

ด้วยการเงิน เม่ือเป็นมาตรการทางอาญาอนัเกี่ยวด้วยการเงินหากจะให้มีการด าเนินการให้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพแล้ว จึงต้องมีการปรับใช้เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม ความแตกต่างด้านสถานะ

การเงินของบุคคลในสังคมปัจจุบันน้ันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันมากจนเหน็ได้อย่างชัดเจน 

หากเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงและ

ย่ืนค าขอปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันแล้ว แม้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดจะได้รับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามี

ความผิดจริง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้มีการเรียกประกันสูงเกินควรแก่กรณี แต่

การคิดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันจะต้องเป็นจ านวนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพียง

พอที่จะยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัด

หรือหมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณา จึงจะท าให้เกิดความเหมาะสม 

เช่นน้ี การให้ปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน จึงมีหลักการที่ส าคัญของการก าหนด

จ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวให้มีความแปรผันไปตามฐานความผิด 

ฐานะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีไว้เพ่ือใช้ลดความเสี่ยงที่

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเมื่อได้รับการปล่อยช่ัวคราวแล้วจะท าการหลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาต

ให้ปล่อยช่ัวคราว 

 

3. ปัญหาของหลกัเกณฑก์ารปล่อยชัว่คราวระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกนัและ

หลกัประกนั 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะวางหลักให้ผู้ด าเนินคดีอาญาที่มีสิทธิ

ก าหนดจ านวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ประกอบกัน เช่น 
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ความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานที่ปรากฏ พฤติการณ์ต่างๆ ในคดี ภยันตรายหรือความ

เสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยช่ัวคราว แต่ในทางปฏบัิติน้ันไม่ว่าจะเป็นการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันในระหว่างพิจารณาคดี จะอนุญาตให้มีการปล่อยช่ัวคราวโดยเป็นการปล่อยช่ัวคราวที่มี

ประกนัหรือหลักประกันเป็นหลัก โดยการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน

เป็นหลักดังกล่าวน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยช่ัวคราวโดยคิดจ านวนวงเงินประกันหรือจ านวน

หลักประกันเป็นจ านวนที่ตายตัว โดยจะพิจารณาก าหนดจ านวนเงินประกันหรือจ านวน

หลักประกันจากความร้ายแรงของความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นหลักโดยไม่ได้ค านึงถึงพฤติการณ์

อย่างอื่นประกอบอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จากการด าเนินการ 

ที่ไม่สอดคล้องกบัหลักกฎหมาย 

 การด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้ัน แม้จะมี

หลักเกณฑใ์ห้การอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็นหลักและการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็น

ข้อยกเว้นจะสอดคล้องกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ 

และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีโอกาสต่อสู่คดีได้

อย่างเต็มที่ก ็ตาม แต่การที่จะให้ประกันโดยข้ึนอยู่กับจ านวนวงเงินประกันและหลักประกัน 

ที่ตายตัวน้ัน เป็นการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกบัการปล่อยช่ัวคราวที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพ

อย่างแท้จริง เพราะการค านึงถึงทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักประกันที่ตายตัวและยังไม่มีความเพียง

พอที่จะยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัด

หรือหมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณา เช่นน้ี จึงไม่ใช่เป็นเร่ืองที่ยากเลย

ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะหาสินทรัพย์มาใช้เป็นประกันหรือหลักประกัน 

ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร ่ารวยน้ันมีโอกาส

ที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราว โดยไม่ล าบากมากนัก ปัญหาที่ตามมาหลังจากน้ัน คือ เม่ือการ

ก าหนดจ านวนวงเงินประกันและจ านวนหลักประกนัในทางปฏบัิติน้ันมีลักษณะที่ตายตัวแปรผันไป

ตามความร้ายแรงแห่งข้อหาเพียงอย่างเดียว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถ

ที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย และท าให้เกิดความเสี่ยงสูงที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีจะถือว่าตนเองน้ันได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่ายน้ันจะมีพฤติการณ์หลบหนี 

ไม่มาตามหมายนัดหรือหมายเรียก ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่ส าคัญในคดี การข่มขู่พยานที่

ส าคัญในคดี การท าความผิด หรือแม้กระทั่งใช้เป็นช่องทางในการต่อสู้คดีเพ่ือให้ตนเองได้รับ

อสิรภาพ 

 ตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการปล่อยช่ัวคราวของประเทศไทย หรือแม้กระทั่งประมวล

กฎหมายอาญา ภาคความผิดน้ันกไ็ม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของความผิดและบทลงโทษของ

ความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นน้ี

หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะร ่ารวยหากมีความเสี่ยงสูงที่จะ 
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แพ้คดีและข้อหาที่ถูกกล่าวหามีบทลงโทษที่หนักแล้ว กอ็าจจะเกิดการหลบหนีไปในระหว่างได้รับ

การปล่อยช่ัวคราวหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาได้  

 

4. บทสรุปและเสนอแนะ 

 การที่ศาลก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดราคาประกันและหลักประกันไว้เป็นจ านวนเงิน 

ที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของประเภทความผิดเพียงอย่างเดียว 

มิได้พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางการเงิน หน้าที่การงานที่ของผู้ต้องหาและจ าเลย 

และกฎหมายว่าด้วยการปล่อยช่ัวคราว หรือแม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดน้ัน

ไม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของความผิดและบทลงโทษของความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการ

ในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่

มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด

ที่มีฐานะร ่ารวยได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการหลบหนีใน

ระหว่างที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวได้ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้ นจึงเสนอ

แนวทางแก้ไขไว้ ดังน้ี 

 (1) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยค าร้องขอปล่อยช่ัวคราว โดยก าหนดให้มีการ

พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดประกอบ 

ค าร้องขอปล่อยช่ัวคราว เพ่ือก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันที่เหมาะสมกับฐานะ

ทางการเงินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี วงเงินประกันหรือหลักประกันจะต้อง

สอดคล้องกับรายได้ของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่เป็นผู้มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีน้ัน โดยให้มีสัดส่วนเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดดังกล่าว กระท าการในลักษณะที่เป็นการหนีประกันโดยการไม่มาปรากฏตัว 

ต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี หรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียกของศาล  

 (2) ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการหลบหนีระหว่างที่ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากมีการหลบหนีไป
ในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งที่ให้ถือเป็นการผิด
สัญญาประกันอันถือเป็นการผิดสัญญาในทางแพ่งเมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดหลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว นอกจากจะมีการด าเนินการริบเงิน
ประกันหรือริบหลักประกันตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในกรณีกระท าผิดสัญญาแล้ว ให้มีการเพิ่ม
มาตรการในการด าเนินคดีอาญาโดยศาลสามารถจะพิจารณาคดีและบังคับคดีไปได้เลยโดยไม่ต้อง  
มีตัวจ าเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลหากจ าเลยท าการหลบหนีไประหว่างการปล่อยชั่วคราว เช่นนี้   
จึงถือเป็นการยับยั้งอีกชั้นหนึ่ง หรือหากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
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มีความเสี่ยงสูงมากที่จะหลบหนีไปในระหว่างการปล่อยชั่วคราว ก็ไม่ควรที่จะให้มีการปล่อย
ชั่วคราว แม้จะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะหากมีความเสี่ยงสูงถึงขนาดแล้ว ไม่ว่าจะได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนประกันดังกล่าวแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดให้ได้สัดส่วนเป็นจ านวนประกันหรือหลักประกันสูงมากเพียงใดก็ตาม
หรือมีการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้เข้มงวดเพียงใด ก็คงจะไม่เพียงพอที่จะป้องกัน 
มิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีไปในระหว่างได้รับการ  
ปล่อยชั่วคราวได้ เช่นนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสังคม
ส่วนรวมให้เกิดความสงบสุขมากที่สุด จึงเห็นสมควรไม่ให้มีการปล่อยชั่วคราวและกักตัวผู้ต้องหา
หรือจ าเลยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะหลบหนีหากได้รับการปล่อยชั่วคราวไว้ในอ านาจรัฐจนกว่า  
จะด าเนินกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาทพาณิชยร์ะหว่าง

ประเทศ : ศึกษากรณีศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง 

ประเทศกลาง 
 

อิสรารสัม์ิ  ยุวรตัน์

 

รองศาสตราจารยพ์นิิจ  ทิพยม์ณี
  

 

บทคดัย่อ 
 ปัจจุบันในสังคมเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้ นมากมายอันเน่ืองมาจากปัจจัย 

ต่างๆ ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาลให้คดีเสร็จไปอย่าง

รวดเรว็ได้ ลักษณะคดีมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด ข้อพิพาทที่

มีลักษณะเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศเกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก การไกล่เกล่ียข้อพิพาทจึงเป็น

กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพดีที่วิธีหน่ึงที่สามารถน าคู่กรณีไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกนัได้ และรักษาสมัพันธภาพของคู่พิพาท 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นศาลช านัญที่มีบทบาท

ส าคัญในการรองรับข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ เ พ่ิมพูนข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีย่อมเกิดความล่าช้า ขาดความสะดวกคล่องตัวในการที่

คู่ความหรือพยานจะเดินทางมาศาล จึงน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ใน

ข้อก าหนดศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ก าหนดเกี่ยวกับ

การด าเนินกระบวนพิจารณาตามที่ คู่ความตกลงกัน คู่ความจึงสามารถเลือกก าหนดแนวทาง

กระบวนการที่จะน ามาใช้ในการระงับข้อพิพาทของตนได้ รวมทั้งระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทฉบับ พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่า

ด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ในส่วนคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ประนีประนอมที่ด ารงต าแหน่งผู้

พิพากษาสมทบด้วยอกีหน่ึงต าแหน่ง การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวยังเกิดปัญหาและ

ข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง โดยเฉพาะกระบวนการไกล่เกล่ียคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ 

 

                                        

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 โดยระบุเกี่ยวกับการน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ในการระงับ 

ข้อพิพาทให้ชัดเจน และก าหนดประเภทคดีที่ต้องผ่านกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาก่อน 

แก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทในการก าหนดรูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียให้มีความหลากหลายและทันสมัย เพ่ือ

ลดทอนอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัด ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์

คณะผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดี และการแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมให้ปฏบัิติหน้าที่

ผู้ประนีประนอม ก าหนดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งก าหนด

ลักษณะคดีที่ที่สามารถท าหน้าที่ไกล่เกล่ียได้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาล

ยุติธรรม และยังเป็นการช่วยคัดกรองคดีที่จะท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถท าได้เร็วขึ้ น  

อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณในเร่ืองค่าตอบแทน ส่วนกรณีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 เร่ืองการก าหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของ 

ผู้ประนีประนอม ข้อ 51(12) และข้อ 69 ที่ห้ามด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกหน่ึง

ต าแหน่งโดยให้มีผลใช้บังคับในอีกเจด็ปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาจส่งผลกระทบต่อผู้

จะมาด ารงต าแหน่งผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง เน่ืองจากประเภทคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดี 

ที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลางจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศในระดับที่ดีพอสมควร มากกว่าทักษะด้านการเจรจาไกล่เกล่ีย จึงควรยกระดับ

มาตรฐานผู้ประนีประนอมให้มีลักษณะเป็นวิชาชีพดังเช่นในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงจิตอาสา 

เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึง

การก าหนดค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมประจ าศาลอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ และประการสุดท้ายควรแก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  

1. บทน า 
  ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศที่เพ่ิมจ านวนข้ึนก่อให้เกิดปริมาณคดี

ที่ล้นศาล ด้วยปัจจัยหลายประการท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างล่าช้า แม้การใช้สิทธิทางศาล

เป็นการระงับข้อพิพาทที่มีมาตรฐานน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง แต่การระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธี

พิจารณาทางศาลมีข้อด้อยหลายประการ คู่พิพาทต้องการให้ข้อพิพาทในคดีที่เกิดข้ึนน้ันยุติลง

โดยเรว็ เพ่ือกลับมาด าเนินธุรกิจระหว่างกันต่อไปได้ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกล่ียเป็น

กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพดีที่วิธีหน่ึงที่สามารถน าคู่กรณีไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกนัได้ และรักษาสมัพันธภาพของคู่พิพาทไว้ได้ 
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 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลช านัญพิเศษมีเขต

อ านาจในการพิจารณาคดีที่ทลัีกษณะเป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน าระบบไกล่เกล่ียมาใช้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีรูปแบบและแนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่

บ้าง เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและลักษณะคดีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะมีความยุ่งยากและซับซ้อนโดยมี

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเรว็ สะดวก เป็นธรรม และเป็นการวินิจฉัย

ไปโดยถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

แต่อย่างไรกต็าม บทบัญญัติของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้ท าให้เกิดปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับ

ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึง

จ าเป็นต้องมีแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 

 
2. ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระบบไกล่เกลีย่ขอ้พิพาทพาณิชยร์ะหว่างประเทศใน

ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

  สงัคมประกอบด้วยบุคคลที่มีที่มาหลากหลาย การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความ

แตกต่างกันย่อมเกิดปัญหาการกระทบกระทั่ง เกิดความขัดแย้งขึ้ นได้ แต่ละสังคมจึงต้องสร้าง

กฎเกณฑ์ข้ึนมาเพ่ือควบคุมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาควบคุม

ความประพฤติของคนในสังคมและมีจุดมุ่งหมายแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นตรงที่กระบวนการ

บังคับที่เป็นกจิลักษณะ การใช้กระบวนการทางกฎหมายในการบังคับน้ันใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปและ

อาจมีผลกระทบที่เป็นปัญหาสงัคมตามมาได้เช่นกนั 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีความเป็นมาของระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท ทั้งต่างประเทศ 

และในประเทศไทยพบว่า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่

เกิดข้ึนโดยมีบุคคลที่สามหรือคนกลางมาท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้คู่พิพาท 

เพ่ือให้คู่พิพาทตัดสนิใจหาทางออกร่วมกนั โดยคนกลางไม่มีอ านาจในการช้ีขาดข้อพิพาทที่เกดิข้ึน ซ่ึง

แตกต่างจากการช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาคดีในศาล  

 ในประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลเกิดข้ึน เพราะปัญหา

คดีที่เข้ามาสู่ศาลมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และผู้พิพากษามีจ านวนจ ากัดท าให้เกิดแนวคิดที่จะจัดการ

และบริหารคดี ดังน้ัน จึงมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดี โดยส านักงานศาลยุติธรรมเหน็ 

ถึงความส าคัญเกี่ยวกับวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในฐานะที่ เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง

ประสทิธภิาพการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป จึงมีนโยบายให้ศาล

ยุติธรรมน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กบัการพิจารณาคดีของศาล โดยมีผู้ประนีประนอม

ซ่ึงเป็นคนกลางท าหน้าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในการเจรจาหาข้อยุติและประนีประนอมกัน แต่การน า

กระบวนการดังกล่าวมาใช้กยั็งมีอุปสรรคอยู่ เพราะแม้จะมีข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วย

ด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ออกให้เป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกล่ียในแต่ละศาลกต็าม 

แต่ทุกศาลกต้็องออกระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้ใช้บังคับในศาล ซ่ึงทางปฏบัิติยังมี
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ความแตกต่างกันอยู่ ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางได้ออกข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ

ระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หากใช้กระบวนการระงับข้อ

พิพาททางศาลจ าเป็นต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลากหลายมาปรับใช้แก่คดี การระงับข้อพิพาท

ด้วยการไกล่เกล่ียจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะในกระบวนการไกล่เกล่ียเพ่ือระงับข้อ

พิพาทระหว่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายวิธีพิจารณาคดี ข้อก าหนดคดี และระเบียบ

ดังกล่าวยังมีความไม่สมบูรณ์และมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ ซ่ึงส่งผลทางปฏิบัติในการน าคดี

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ได้อย่างเตม็ที่ ดังมีปัญหาต่อไปน้ี                                                            

 2.1 ปัญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ทีเ่กิดจากขอ้กฎหมาย 

     2.1.1 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 19 

 ในมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อ านาจศาลในการสั่ง

คู่ความมาศาลด้วยตนเอง เพ่ือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้ันได้ แต่ในทางปฏบัิติการสั่งให้คู่ความมาศาล

โดยพร้อมเพรียงกนัในคดีพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในกรณี

ที่มีคู่ความจ านวนมาก และกรณีผู้มีอ านาจตัดสินใจในการยุติข้อพิพาทในเร่ืองน้ันๆ อยู่ต่างประเทศ

 กรณีทีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทุกฝ่ายเป็นนิติบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคลหรือ

คู่ความแต่ละฝ่ายมีจ านวนมาก การใช้อ านาจตัดสินใจอาจไม่สามารถกระท าได้เพียงคนเดียวต้อง

ขึ้ นอยู่กับคณะกรรมการ ตัวความจะแต่งตั้งทนายความในการด าเนินคดีและมอบอ านาจให้

ทนายความและหรือผู้รับมอบอ านาจมีอ านาจในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วย หากในคดีน้ันคู่พิพาท

แต่ละฝ่ายมีจ านวนมากซ่ึงประกอบไปด้วยนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยแล้ว ความยุ่งยากซับซ้อน

ในการพิจารณาเง่ือนไขหรือข้อเสนอของอกีฝ่าย และจะนัดให้คู่พิพาททุกคนมาไกล่เกล่ียข้อพิพาท

โดยพร้อมเพรียงย่อมท าได้ยากย่ิงขึ้น 

 ดังน้ัน การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีการค้าระหว่างประเทศที่ มี คู่พิพาทเป็น 

นิติบุคคลหรือเป็นกลุ่มคนหรือคู่พิพาทแต่ละฝ่ายมีหลายคนจะสัมฤทธิ์ผลหรือบรรลุข้อตกลงได้

ยากย่ิงข้ึนหากไม่มีเคร่ืองมือที่มีประสิทธภิาพเข้ามาช่วยในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

 กรณีตัวความผู้มีอ านาจตัดสินใจอยู่ต่างประเทศ อาจเป็นการยากที่ศาลจะใช้อ านาจ 

สั่งให้ตัวความมาไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ศาลด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 19 การสั่งให้ตัวความในคดีประเภทน้ีมาศาลเพ่ือการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 อาจจะใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องลดข้ันตอน

บางอย่างและเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบางประการเพ่ือเสริมให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของคู่พิพาทในการระงับข้อพิพาทได้

อย่างทนัทว่งท ี 
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  2.1.2 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 20 

        จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 บทบัญญัติมาตราน้ีมีความ 

มุ่งหมายที่จะเหน็คู่ความได้รอมชอมกัน คดีทุกประเภทสามารถน าเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ 

แม้แต่ศาลกม็ีอ านาจเรียกให้คู่พิพาทมาศาลเพ่ือท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยตนเอง หากผู้

พิพากษาเจ้าของส านวนท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีในห้องพิจารณาด้วยตนเอง แต่ไกล่เกล่ียคดี 

ไม่ส าเร็จกลับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลต่อไปโดยผู้พิพากษาเจ้าของส านวนยังท าหน้าที่

พิจารณาคดีต่อ อาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากคู่พิพาทว่าจะมีผลถึงการพิจารณาพิพากษาคดี

โดยผู้พิพากษาเจ้าของส านวนที่ท  าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยึดหลักคดีที่ เข้าสู่การ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทข้ึนอยู่กับความสมัครใจของคู่พิพาทเป็นส าคัญ โดยออกระเบียบศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 ข้อ 13 วรรค

หน่ึง ก าหนดให้เป็นความสมัครใจของคู่พิพาทในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท แต่การ

อาศัยแต่เพียงความสมัครใจของคู่พิพาทน้ันส่งผลให้มีเข้าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้อยเมื่อ

เทียบกับปริมาณคดีที่มีการฟ้องร้องมายังศาลที่เพ่ิมจ านวนข้ึนมาก แต่จากหลักของกฎหมาย

ดังกล่าว ยังไม่สามารถก าหนดประเภทของคดีหรือวางหลักเกณฑ์ในการน าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทว่าคดีประเภทใดควรเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนมีการด าเนินกระบวนพิจารณา  

 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 เป็น

บทบัญญัติที่ก  าหนดไว้เป็นแนวทางหน่ึงในการด าเนินคดี โดยให้อ านาจศาลในการไกล่เกล่ีย

คู่พิพาทก่อนที่จะก าหนดแนวทางในการด าเนินคดี การปล่อยให้คดีที่มีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศทุกคดีไหลเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีโดยศาลโดยอิสระไม่มีการคัดกรอง หรือวาง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคดีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อน ท าให้คดีค้างอยู่ใน

ระบบนัดความส่งผลกระทบให้ทุกคดีตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ การรอให้ถึงวันนัดตาม

ระบบนัดพิจารณาคดี จึงควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อน

ด าเนินกระบวนพิจารณา การก าหนดหลักเกณฑ์หรือการคัดเลือกคดีที่ข้ึนสู่ศาลเพ่ือเข้าสู่การไกล่

เกล่ียข้อพิพาทอาจน าหลักผู้ประเมินข้อพิพาทเบ้ืองต้นดังเช่นสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ในการ

ก าหนดหรือคัดเลือกคดีให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีของ

ศาลโดยออกเป็นข้อก าหนดหรือระเบียบ โดยอาจกระท าในลักษณะเชิญชวนหรือกึ่งเชิงบังคับให้มี

การไกล่เกล่ียก่อนด าเนินการกระบวนพิจารณา  

 จากสถิติคดีไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเพ่ิมจ านวนมากขึ้ น การใช้ระบบพิจารณาคดีของศาล

อย่างเดียวไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงท ีเพราะคดีประเภทน้ีเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ย่ิงใช้

เวลามากกจ็ะย่ิงเกดิความเสยีหายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้การท าธุรกิจหยุดชะงักไปด้วย และส่งผล

โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  การน ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้จึงมีความจ าเป็น
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อย่างย่ิง เพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ท าให้คู่พิพาทมีเวลากลับไปบริหารดูแลธุรกิจ หาก

เป็นคดีความกันอยู่อาจท าให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ นอกจากน้ีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทยังช่วยให้

กระบวนการในการด าเนินการในศาลสั้นลง คู่พิพาทสามารถรักษาสัมพันธภาพและด าเนินธุรกิจ

ร่วมกันต่อไปได้ในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ และการยังสามารถเยียวยาความเสียหายทางด้าน

จิตใจได้อีกด้วย หากสามารถตกลงกันได้บางส่วนหรือแม้ตกลงกันไม่ได้เลยกต็าม กยั็งสามารถ

ช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างคู่ความให้มีแนวโน้มที่ดีข้ึน ซ่ึงอาจเป็นพ้ืนฐานในการ

ยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดข้ึนต่อไป คดีในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศน้ีส่วนใหญ่มีแนวโน้มของการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทส าเรจ็ค่อนข้างมาก โดยส่วนหน่ึงกเ็น่ืองมาจากกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

มีความสะดวก และรวดเร็ว คดีประเภทน้ีหากปล่อยให้เน่ินช้ากจ็ะย่ิงก่อความเสียหายให้ระบบ

เศรษฐกิจ จึงควรก าหนดให้อยู่ในประเภทคดีที่ให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนด าเนินกระบวน

พิจารณา  

 ดังน้ัน การน าคดีเข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยอาศัยแต่เพียงความสมัครใจของ

คู่ความหรือเมื่อคู่ความร้องขอเพียงอย่างเดียวในข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศอาจไม่เพียงพอ

ในการอ านวยความยุติธรรมแก่การพิจารณาคดีในภาพรวม เพราะข้อพิพาทประเภทน้ีส่วนใหญ่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม หากกระบวนพิจารณาคดี

เป็นไปโดยล่าช้า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นกลไกลที่ส าคัญที่จะช่วยเยียวยาสถานการณ์ให้ดีข้ึนได้ 

เพียงแต่ต้องน าระบบบริหารการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่มีประสทิธภิาพมาใช้  

  2.1.3 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิ 

      ในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง น้ัน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

จะแต่งต้ังผู้ประนีประนอมเพ่ือท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ผู้ประนีประนอมจะต้องเดินทางมาศาล 

ทุกนัด หากมีวิธกีารให้ผู้ประนีประนอมสามารถด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้อง

เดินทางมาที่ศาล โดยท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ กจ็ะ

สามารถนัดหมายคดีไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้สะดวก และรวดเรว็มากย่ิงข้ึน  

 2.2 ปัญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

  2.2.1  การน าระบบสื่อสารผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เป็นการไกล่เกล่ียแบบเผชิญหน้ากัน ท าให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในแต่ละคดีไม่สามารถยุติลงได้ 

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคดีพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศหรือคดีการค้าระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากคดีประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงและกระทบกับธุรกิจหลายส่วน 

หากปล่อยให้คดีเน่ินช้าไปทั้งผู้เสยีหาย ผู้ก่อให้เกดิความเสยีหาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่อาจต้อง

เสียหายจากข้อพิพาทน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่มีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจ านวนมากเป็นไปได้ยากที่

จะหาวันนัดให้ลงตัวและตรงกับวันว่างของผู้ประนีประนอมด้วย การน าระบบสื่อสารผ่านทาง
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อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทร่วมกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแบบปกติในคดีที่เป็น

ข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อคู่พิพาท และผู้ประนีประนอมที่ไม่ต้อง

เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมาศาล และประหยัดเวลาในการเดินทาง หากสามารถน ามาใช้ใน

ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหา และยังช่วยพัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลให้เป็นสากลและเป็นที่

ยอมรับของนานาประเทศด้วย  

  ตามข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2540  

ข้อ 33-36 ยอมให้มีการรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ทั้งน้ีรวมถึงการรับฟัง

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือมาจากไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่นๆ ด้วย และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 32 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการสืบพยานผ่านระบบประชุมจอภาพ (Video 

Conference) โดยให้คู่พิพาทฝ่ายที่ อ้างพยานดังกล่าวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และการสืบพยาน

ดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจน ามาปรับใช้กับการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ  

 นอกเหนือไปจากรูปแบบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

น าระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพมาใช้ในการสบืพยานแล้ว การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นหรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเสียง หรือทั้ง

ภาพเคล่ือนไหวและเสียงที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณและสื่อสารกันได้โดยทันที หรือการสื่อสาร

ด้วยการส่งข้อความ วิธีการต่างๆ เหล่าน้ี หากน ามาปรับใช้กับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์

ระหว่างประเทศจะท าให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาไกล่เกล่ีย ลดการ

สญูเสยีเวลาจากการเดินทาง ลดอันตราย ซ่ึงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความยืดหยุ่นกว่าการด าเนิน

กระบวนพิจารณาทางศาล  

 ดังน้ัน แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ในการท าธุรกรรมจะมีมาก

ขึ้ น จากการค้าขายข้ามพรมแดน จนกระทั่งเรียกได้ว่าไร้มีพรมแดน ปัจจุบันมีแนวโน้มในการ

ปรับเปล่ียนวิธีการติดต่อสื่อสารให้มีช่องทางหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาการค้าขายระหว่างประเทศเป็นหลักจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่

จะต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมาย เทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง

กบัธรรมเนียมปฏบัิติระหว่างประเทศ เมื่อกรณีมีข้อพิพาทเกดิขึ้นและมีการน าคดีเข้ามาสู่ศาล การ

น าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ควบคู่กับกระบวนพิจารณาจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะ

ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินกระบวนพิจารณา ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถ

สร้างสมัพันธภาพอนัดีระหว่างคู่ความให้ท าธุรกิจกันต่อไปได้ การด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ียข้อ

655



8 

พิพาทแบบเดิมๆ กจ็ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ืออ านวยความสะดวก และรองรับการระงับข้อพิพาท

ต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วด้วย การน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระบบสื่อสารผ่านทาง

อิเลก็ทรอนิกส์มาปรับใช้กับคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศน้ี นับว่ามีความเหมาะสม

อย่างย่ิง โดยควรน าเอาวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระบบสื่อสารผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ีใช้ควบคู่ไป

กับกระบวนการการไกล่เกล่ียข้อพิพาทปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ี การเลือกใช้ข้ึนอยู่กับความ

เหมาะสมและตามความประสงค์ของคู่พิพาท ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 กยั็งมิได้มีการก าหนดเกี่ยวกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยใช้ระบบการสื่อสารผ่านทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ รวมถึงการก าหนดค่าใช้จ่ายในการไกล่เกล่ียโดยใช้ระบบสื่อสารผ่าน

ทางอเิลก็ทรอนิกสด้์วย 

       2.2.2 ภาษาที่ใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  เมื่อพิจารณาข้อก าหนดคดีทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ข้อ 4
 
 

จะเหน็ได้ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีวิธีพิจารณาคดีที่ยืดหยุ่น

และเปิดกว้างให้คู่ความมีโอกาสร้องขอต่อศาลในการก าหนดกระบวนพิจารณาคดีให้เป็นไปตามที่

คู่ความตกลงกนัได้ หากศาลเหน็ว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาจะเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ และ

เที่ยงธรรม ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ประกอบกับในร่างกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (UNCITRAL Model Law on 

International Conciliation) ข้อ 12 ได้บัญญัติเกี่ยวกับภาษาที่ ใช้ในการระงับข้อพิพาททาง

ออนไลน์ไว้ด้วยว่า กรณีที่ที่มีภาษาในกระบวนการมากกว่าหน่ึงภาษา สามารถใช้ภาษาใดภาษา

หน่ึงของภาษาเหล่าน้ันในการสื่อสารได้ รวมทั้งการแนบเอกสาร หรืออ้างพยานหลักฐานใน

กระบวนการสามารถย่ืนภาษาดั้งเดิมได้ หากคู่พิพาทไม่ได้โต้แย้งในเน้ือหาของเอกสารห รือ

พยานหลักฐานน้ัน ดังน้ัน คู่พิพาทจะเลือกใช้ภาษาใดกไ็ด้ในการไกล่เกล่ียออนไลน์ตามที่ตกลงกัน 

เช่นน้ี ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศซ่ึงต้องการความคล่องตัวและรวดเรว็ใน

การยุติข้อพิพาท ประกอบกบัการน าเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่าน

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ หากคู่พิพาทสามารถใช้ภาษาใด ๆ ตามที่คู่ความตกลงกันในการไกล่

เกล่ียข้อพิพาท รวมทั้งหากผู้ประนีประนอมมีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา จะส่งผลให้

บรรยากาศในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีความผ่อนคลายและอาจส่งผลให้บรรลุข้อตกลงได้เรว็ย่ิงขึ้ น 

ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ยังไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองภาษาที่

คู่ความใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไว้โดยเฉพาะ  
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  2.2.3 การท าค าแปลและการรับรองเอกสารของศาล 

  เม่ือคู่พิพาทสามารถตกลงเร่ืองภาษาที่ใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ หากคู่พิพาท

สามารถไกล่เกล่ียกันได้และบรรลุข้อตกลงจนน าไปสู่การท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 

การท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาที่คู่ความเข้าใจ โดยคู่ความแต่ละฝ่ายไม่โต้แย้งในเน้ือหาและ

รับรองเอกสารน้ัน แต่กรณีที่คู่พิพาทเลือกภาษาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นภาษาท้องถิ่นในการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และจัดท าค าแปลเอกสารเหล่าน้ันเป็นภาษาอังกฤษไว้ หากสามารถท าได้ดังน้ี 

ในส่วนของศาลเพ่ืออ านวยความยุติธรรมและเพ่ือให้คดีที่คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้สัมฤทธิ์ผล 

เอกสารของศาลที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ค าพิพากษา

ตามยอม และรายงานกระบวนพิจารณา ควรมีฉบับค าแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยรับรองความ

ถูกต้องจากศาลด้วยหากคู่ความต้องการ ซ่ึงเอกสารสองฉบับน้ีโดยปกติแล้วไม่มีเน้ือหาที่แตกต่าง

ไปจากเดิม เพ่ือให้คู่ความทุกฝ่ายเข้าใจถึงเน้ือหาสาระในเอกสารของศาลโดยเรว็ และสามารถน า

เอกสารดังกล่าวไปใช้อ้างองิได้ ทั้งน้ี อาจก าหนดให้คู่ความเสยีค่าใช้จ่ายในการแปลและการรับรอง

เอกสารดังกล่าว ซ่ึงในระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ

เร่ืองการท าค าแปลและการรับรองเอกสารเอกสารของศาลไว้เช่นกนั  

 2.3 ปัญหาการก าหนดคุณสมบติัในการคดัเลือกผูป้ระนีประนอมประจ าศาลทรพัยสิ์น

ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

  2.3.1 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

  ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 3 

การไกล่เกล่ียข้อพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษา ข้อ 11 “องค์คณะผู้พิพากษาอาจไกล่เกล่ียด้วย

ตนเองหรือให้ผู้พิพากษาคนหน่ึงหรือหลายคนในองค์คณะด าเนินการไกล่เกล่ียกไ็ด้” น้ัน เมื่อ

พิจารณาข้อก าหนดดังกล่าวแล้วการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ึงเป็นผู้พิพากษาอาชีพโดยเป็น  

ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหน่ึงคน และผู้พิพากษาองค์คณะอีกหน่ึงคน และผู้พิพากษาสมทบอีกหน่ึง

คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้ ส่วนการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลน้ันจะต้อง

บังคับตามเสยีงฝ่ายข้างมาก เหน็ว่า เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้ว ผู้พิพากษาเจ้าของ

ส านวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะอาจประเมินลักษณะคดีแล้วเหน็ว่าคดีมีแนวโน้มที่จะสามารถไกล่

เกล่ียข้อพิพาทให้ยุติลงได้ อาจท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีน้ันด้วยตนเองไม่ว่าคดีจะเพ่ิงเร่ิมต้นเข้า

สู่กระบวนการพิจารณาหรือได้พิจารณาไปบ้างแล้วและมีแนวทางที่คู่ความจะสามารถตกลงกันได้ 

การที่ผู้พิพากษาท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเอง ข้อดีคือบางคร้ังคู่ความจะรู้สึกมีความ

เช่ือม่ันในการท าหน้าที่ของผู้พิพากษาที่อาจช่วยช้ีแนะให้คู่ความเหน็ถึงประโยชน์และผลที่คู่พิพาท
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ทั้งสองฝ่ายจะได้รับหากคดีสามารถไกล่เกล่ียส าเรจ็ ส่วนข้อเสียคู่พิพาทอาจมองเป็นการแทรกแซง

และเป็นการโน้มน้าวให้คู่พิพาทต้องยอมรับในผลของการไกล่เกล่ียทั้งที่ฝ่ายตนอาจต้องเสียเปรียบ  

 กรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือองค์คณะไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ส าเรจ็และกลับมา

ท าหน้าที่พิจารณาคดีน้ันต่อไป คู่ความอาจรู้สึกกังวลไม่สบายใจและไม่ม่ันใจในผลของคดีว่า  

หากด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่ส าเรจ็ว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่

ส่งผลต่อการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในท้ายที่สดุ  

 ดังน้ัน ผู้ เขียนเห็นว่า การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษามีความ

จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียไว้ด้วย ในกรณีที่ ผู้พิพากษาไม่

สามารถไกล่เกล่ียคดีได้ส าเร็จในคดีที่เป็นเจ้าของส านวนเองหรือเป็นผู้พิพากษาองค์คณะในการ

ไกล่เกล่ียว่าไม่สามารถกลับมาท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีน้ันต่อไปได้อกี  

  2.3.2 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ที่ท  าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม 

 เน่ืองจากคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางมีอ านาจในการพิจารณา เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ ในการคัดเลือก 

ผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 15 มี

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกที่ มีมาตรฐานท าให้ได้ผู้ที่ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์มาท าหน้าที่ในศาล ผู้ประนีประนอมที่เป็นผู้พิพากษาสมทบจะสามารถช่วยในการไกล่

เกล่ียข้อพิพาทให้เป็นผลส าเรจ็มากข้ึน อีกทั้งท าให้คู่ความมีความเช่ือถือและไว้วางใจที่จะให้เป็น

คนกลางช่วยในการเจรจา เพราะถ้าหากว่าผู้ประนีประนอมไม่มีความช านาญ หรือไม่มีประสบการณ์

ทางด้านคดีพิเศษเลยการเจรจาจะท าให้เกิดความยากล าบาก การหาวิธีการ เทคนิคต่างๆ กไ็ม่

สามารถช่วยน าเสนอความคิดให้คู่พิพาทได้ คู่พิพาทเกิดความไม่ม่ันใจ และกังวลว่าผู้ท าหน้าที่ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาททราบข้อมูลรายละเอียดเข้าใจเร่ืองที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายพิพาทกันหรือไม่ การ

ใช้เพียงเทคนิคการเจรจาที่ได้มีการอบรมมายังไม่เพียงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างคู่พิพาท

ได้อย่างแท้จริง บางคร้ังไม่สามารถทราบถึงต้นเหตุของปัญหาเพราะไม่เข้าใจในเน้ือหาของคดี การ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทก็ส าเร็จได้ยาก คู่พิพาทไม่พอใจในตัวผู้ไกล่เกล่ีย และเกิดความกังวล 

ในความสามารถ ท าให้เบ่ือหน่ายที่จะเจรจาสดุท้ายกต้็องส่งส านวนกลับคืนสู่กระบวนพิจารณาของ

ศาลท าให้เสยีเวลาเสยีค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ประโยชน์ใดๆ  

 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 7 

ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้ นทะเบียน ข้อ 51 ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล 

ข้อ 69 ก าหนดให้ผู้ขอขึ้ นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

(1)-(12) ซ่ึงใน (12) ระบุว่าไม่เป็นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
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ประเทศ พ.ศ. 2539 โดยมิให้น า ข้อ 51 (12) มาใช้บังคับภายในเจด็ปี นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาตาม ข้อ 69 โดยผู้เขียนเหน็ว่า เมื่อบทเฉพาะกาล ข้อ 69 ตามข้อก าหนดดังกล่าว

สิ้นสดุลงในปี พ.ศ. 2561 ย่อมส่งผลกระทบต่อการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลางอย่างแน่นอน เพราะผู้พิพากษาสมทบที่ ข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและมีความเข้าใจในหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงต้องผ่านการเรียนรู้

และประสบการณ์การท างานในหน้าที่ที่สั่งสมมานานนอกเหนือไปจากความรู้และเทคนิคการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ทั้งยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลือศาลในการท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมด้วย

อีกหน่ึงต าแหน่ง แม้ว่าผู้ประนีประนอมที่เป็นผู้พิพากษาสมทบอาจไม่ได้รับค่าป่วยการหรือ

ค่าตอบแทนการท าหน้าที่ เน่ืองจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมไว้กับ

ส านักระงับข้อพิพาท เพียงแต่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง  

  อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าแม้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ 

ในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจ าเป็นต้องมีผู้ประนีประนอมที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะคดีด้วยจึงจะท าให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัย

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างมากเพ่ือให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาท

บรรลุได้ตามความประสงค์ของคู่พิพาทกต็ามหากบทเฉพาะกาลตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา

ว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การข้ึนทะเบียน ข้อ 51 

ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้อ 69 สิ้ นสุดลง ซ่ึงองค์คณะผู้พิพากษาตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 19 หมายรวมถึงผู้พิพากษาสมทบด้วย และตาม

ระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 

2545 ข้อ 4 “ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้

เป็นผู้ประนีประนอม ผู้พิพากษาสมทบซ่ึงเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าวซ่ึงเป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ จึงท าหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมได้แม้ไม่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้

ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกกต็าม  

 ดังน้ัน หากบทเฉพาะกาล ข้อ 69 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการ 

ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 สิ้นสุดลง ผู้วิจัยเหน็ว่า ควรมีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2540 และระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2553 เพ่ือระบุเร่ืองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาการก าหนดคุณสมบัติของ 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   

  2.3.3 ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการ  

ไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ประกอบกับระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2553 ข้อ 31-35 ที่ก  าหนดให้คัดเลือกผู้ประนีประนอมโดยเป็นดุลพินิจของผู้รับผิดชอบราชการ

ศาลที่ได้รับความเห็นชอบขอคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกล่ียประจ าศาล จึงต้องมีความ 

สามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

รวมทั้งอาจต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ประนีประนอมในศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ได้รับการแก้ไขให้มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ประนีประนอมที่ข้ึนทะเบียนไว้กับส านักงาน

ศาลยุติธรรมที่ได้ก าหนดหลักสูตรและช่วงเวลาในการอบรมส าหรับผู้ประนีประนอมประจ าศาล 

ทุกศาล ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่จ าเป็นต้องผ่านการอบรมความเช่ียวชาญพิเศษ 

กฎหมาย และเทคนิคในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเมื่อเทียบกับต่างประเทศพบว่า ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญเร่ืองการอบรมเป็นอย่างมากผู้ไกล่เกล่ียทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม

ให้เกิดความช านาญและมีความรู้เร่ืองวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เน้นให้ผู้ไกล่เกล่ียที่ผ่านการ

คัดเลือกฝึกอบรมเกี่ยวกบัเทคนิค ความเช่ียวชาญพิเศษต่างๆ เร่ืองจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ีย รวมทั้ง

บทบาทหน้าที่ของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผู้ไกล่เกล่ียจะต้องผ่านการอบรมจนมีความเช่ียวชาญ 

โดยจะประเมินจากระดับของการฝึกอบรม ประสบการณ์ และมาตรฐานทางอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

มีการตรวจสอบประวัติภมิูหลัง ซ่ึงคุณสมบัติต้องมีก่อนที่จะปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ีย ซ่ึงต่างกับ

ประเทศไทยที่ให้เข้ามาเป็นผู้ไกล่เกล่ียก่อนถึงให้ศาลคัดเลือกและส่งไปอบรม และหลักสูตร 

เน้นเร่ืองทฤษฎีเทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นหลักไม่เน้นกฎหมายหรือความเช่ียวชาญใน

เน้ือหาของข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษในศาลช านัญพิเศษ เช่น คดีทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 ผู้เขียนเห็นว่า การอบรมความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การไกล่เกล่ียข้อพิพาท และ

มาตรฐานของหลักสูตรในการอบรมผู้ประนีประนอมโดยทั่วไปในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับ

ความต้องการเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ประนีประนอม

ประจ าศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงควรพัฒนาหลักสูตรการอบรม

ให้เหมาะสมกับความจ าเป็นตามคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญา
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และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพ่ือให้ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมีมาตรฐานในระดับสากลจนเป็น

ที่ยอมรับจากคู่พิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ 

   2.3.4 การแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมปฏบัิติหน้าที่ผู้ประนีประนอม 

   ตามระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ในระเบียบน้ีถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น  

“ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น  

ผู้ประนีประนอม 

  จากระเบียบฯ ข้อ 4 ข้างต้นที่ได้ให้อ านาจอธิบดีผู้พิพากษาสามารถแต่งต้ังให้

ข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ประนีประนอมไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ได้

ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าราชการศาลยุติธรรมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอม 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้

ประนีประนอมที่แต่งต้ังจากข้าราชการศาลยุติธรรม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าหน้าที่ 

ผู้ประนีประนอม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกล่ียได้

ดังเช่น การการคัดเลือก และแต่งตั้งผู้ประนีประนอมซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก จากระเบียบฯ 

ดังกล่าวส่งผลให้ในทางปฏบัิติ ผู้บริหารไม่สามารถตัดสนิใจให้เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏบัิติหน้าที่

เป็นผู้ด าเนินการไกล่เกล่ียได้  

  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคดีที่เป็นข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศแม้จะมีความ

ยุ่งยากซับซ้อน แต่ลักษณะคดีที่เข้าสู่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทกมี็ความยากง่ายหลายระดับ ผู้เขียน

เหน็ว่า หากส านักงานศาลยุติธรรมเหน็ถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาล

ยุติธรรมโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมโดย

แต่งต้ังจากบุคลากรภายในศาล และก าหนดประเภทคดีที่ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกล่ีย

ได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมผู้ประนีประนอมส าหรับข้าราชการศาลยุติธรรม รวมถึงส่งเสริมโดยการ

จัดอบรมให้ข้าราชการศาลยุติมีความสามารถทางด้านภาษาหลาย ภาษา เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ทางอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม ทั้งยังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสามารถช่วยเหลือศาลใน

การท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมโดยเฉพาะคดีที่พิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาล

ยุติธรรมในระดับสากลได้ 

 ดังน้ัน หากแต่งต้ังข้าราชการศาลยุติธรรมให้สามารถปฏิบั ติหน้าที่ ผู้ประนีประนอม 

ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่

ก  าหนดกจ็ะสามารถช่วยในการเป็นผู้ประเมินคดีเบ้ืองต้นหรือสามารถไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีข้อ

พิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่มีความยุ่งยาก หรือในคดีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูงมาก ช่วยบรรเทา
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ให้จ านวนคดีที่พิพาทในศาลสามารถยุติได้รวดเรว็ขึ้น และช่วยอ านวยความยุติธรรมในระดับสากล

 2.4 ค่าตอบแทนผูป้ระนปีระนอมในศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

 ตามข้อก าหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพาท พ.ศ. 2554 ข้อ 40  

ผู้ประนีประนอมที่ข้ึนทะเบียนตามหมวด 7 มีสิทธิได้รับค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด และในการจ่ายค่าป่วยการให้ผู้ประนีประนอมให้คิดเป็นรายคดี คดีละ 

1,000 บาท ตามประกาศส านักงานศาลยุติธรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและ

ค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556 การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารน้ีให้จ่ายเฉพาะผู้ประนีประนอมที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมตามข้อก าหนด

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554  เทา่น้ัน 

  ปัญหาที่ปรากฏคือ ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกต าแหน่งที่มีจิตอาสามาท าหน้าที่ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และไม่ได้รับค่าป่วยการ เน่ืองจากไม่สามารถต่อทะเบียนผู้ประนีประนอมกับ

ส านักระงับข้อพิพาทได้ผู้ประนีประนอมต้องเสียสละเพราะใช้ระยะเวลา ความรู้ความเช่ียวชาญ

พิเศษ ความสามารถ ความอดทน และความพยายามอย่างสงู เน่ืองจากคดีส่วนใหญ่ไม่สามารถตก

ลงกันได้ภายใน 1-2 นัด การเดินทางมาหลายคร้ังเพ่ือไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ส าเรจ็ต้องค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางสูง และอาจพบกับอุปสรรคกรณีที่ไม่อาจก้าวล่วงได้เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกนัดกะทนัหันท า

ให้เสียเวลาเดินทางมาและเสียค่าใช้จ่าย แม้ท่านทั้งหลายเหล่าน้ันมีจิตอาสายินดีช่วยเหลือแต่ถือ

เป็นความสญูเสยีประการหน่ึงที่รัฐจ าเป็นต้องตอบแทน  
 อย่างไรกต็าม ส าหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ประนีประนอมประจ า 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ แต่ไม่ได้ 

เป็นผู้พิพากษาสมทบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเป็น 

ผู้ประนีประนอมประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางน้ัน แตกต่างไป

จากการคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ถ้าหากค่าตอบแทนไม่เอื้ ออ านวย

เพียงพอก็จะไม่สามารถจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมในระบบ  

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การตอบแทน

ส าหรับการเสียสละในการท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมที่อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลืองานศาลอันเป็นการ

สร้างขวัญและก าลังใจตามสมควรจะช่วยให้ผู้ประนีประนอมมีก าลังใจที่จะท าหน้าที่ต่อไป มิฉะน้ัน

ในอนาคตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะมีผู้ประนีประนอมเสียสละ

มาท าหน้าที่ให้น้อยลง รวมถึงการเฟ้นหาบุคคลที่มาท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมให้ได้มาตรฐานตาม

คุณสมบัติที่ก  าหนดไว้เฉพาะย่ิงท าได้ยากข้ึน มาตรฐานของระบบไกล่เกล่ียข้อพาทในศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอาจลดระดับลง เพราะไม่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่

พร้อมจะเสยีสละมาท าหน้าที่ผู้ประนีประนอมได้ 
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3. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

    3.1 บทสรุป 

    ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลช้ันต้นซ่ึงเป็นศาล

ช านัญพิเศษในระบบศาลยุติธรรมที่มีบทบาทส าคัญในการรองรับข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง

ประเทศที่เพ่ิมจ านวนข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดความ

ล่าช้า อีกทั้งปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกลางมีเขตอ านาจ

พิจารณาพิพากษาคดีทั่วราชอาณาจักร แม้วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศจะมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้คล่องตัวในกระบวนพิจารณาคดีกว่ากระบวนพิจารณาคดีทั่วไป

แล้วกต็าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี

พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 แต่อย่างไรกต็ามแม้วิธี

พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแตกต่างจากการพิจารณา

คดีในศาลอื่น เพราะวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กฎหมายมุ่งที่จะให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและให้มีการน่ังพิจารณาโดยต่อเน่ืองหรือ

ติดต่อกัน และกฎหมายจัดตั้งศาลให้อ านาจแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติของประธานศาลฎีกาสามารถออกข้อก าหนดคดีทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ เรียกว่า “ข้อก าหนดคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540” โดยสาระส าคัญของข้อก าหนดน้ี

มุ่งเน้นในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเป็นส าคัญ 

 พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ 

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 บัญญัติ 

ไว้ว่า “กระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติและข้อก าหนดตามมาตรา 30 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและ

ข้อก าหนดดังกล่าว ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา

ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม” นอกจากน้ีข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 4 ยังได้ก าหนดเกี่ยวกบัการด าเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความ

ตกลงกัน ถ้าศาลเหน็สมควรเพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ และ

เที่ยงธรรมจะอนุญาตตามค าร้องน้ันกไ็ด้ เว้นแต่การด าเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความขอร้องเป็น

การไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จาก

ข้อก าหนดดังกล่าวน้ีคู่ความจึงสามารถเลือกก าหนดแนวทางกระบวนการที่จะน ามาใช้ในการระงับ

ข้อพิพาทของตนได้ 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางน าระบบไกล่เกล่ียมาใช้ 

ตั้งแต่ปี 2540โดยในข้อก าหนดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 
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ข้อ 4 ได้ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่า “คู่ความอาจตกลงกันย่ืนค าร้องต่อศาลขอให้ด าเนินกระบวน

พิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน ถ้าศาลเหน็สมควรเพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไป

โดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม จะอนุญาตตามค าร้องน้ันกไ็ด้ เว้นแต่การด าเนินกระบวน

พิจารณาที่คู่ความร้องขอเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย” จึงมีการออกระเบียบศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2543 โดยถูกยกเลิก

ระเบียบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฉบับ 

พ.ศ. 2545 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาล จึงมีรูปแบบและ 

แนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่บ้าง ทั้งน้ี เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ

และลักษณะคดีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ 

ระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว สะดวก เป็นธรรม และเป็นการวินิจฉัยไปโดยถูกต้องตามหลัก

กฎหมาย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะท าให้การประกอบ

ธุรกิจ และการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการในทั้งประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง

และมั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย 

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพยายามแก้ไขปัญหา 

เร่งพิจารณาคดีให้เสร็จไปโดยเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพิจารณาคดี  

อีกวิธีการหน่ึงซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

น ามาใช้เพ่ือลดปริมาณหรือเร่งระบายคดีได้อย่างมีประสทิธภิาพคือ การน าการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

มาใช้เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่คู่พิพาทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจที่สามารถบรรลุ

ข้อตกลงร่วมกนัได้ฉันมิตร เมื่อมีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นคู่พิพาทย่อมต้องการให้

มีเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพที่จะช่วยให้ข้อพิพาทเหล่าน้ันสามารถยุติไปอย่างสะดวก รวดเรว็ และ

ประหยัด อีกทั้งต้องเป็นกลไกที่มีมาตรฐานเป็นสากล น่าเช่ือถือได้ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทจึงเป็น

กลไกส าคัญ แต่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีระบบ

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ดีสามารถรองรับกับพลวัตของการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ด าเนิน

ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง และสามารถพัฒนารูปแบบให้เป็นสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศได้ 

อาทิ การน าระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุง

รูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพโดยลดทอนอุปสรรคในการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทให้เหลือน้อยที่สุดทั้งในด้านภาษาที่คู่ความใช้ในการไกล่เกล่ีย การท าค าแปลและการ

รับรองเอกสารของศาลเพ่ือน ามาใช้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การก าหนดมาตรการทางกฎหมายกรณีที่ 

ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนหรือองค์คณะท าหน้าเป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีน้ันเอง แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ีย

ได้ส าเร็จจะสามารถพิจารณาคดีน้ันต่อได้หรือไม่ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ประนีประนอม 
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ในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อก าหนด

ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 รวมถึงการก าหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ของผู้ประนีประนอมประจ าศาลให้มีความเหมาะสมกับความทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ทางและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาลยุติธรรมให้สามารถ

ปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมได้ได้กจ็ะช่วยให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ

ในประเทศไทยเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
 3.2 ขอ้เสนอแนะ  

 จากการวิจัยปัญหาทางกฎหมายการไกล่เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาล

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงได้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

  3.2.1 ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการน าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทมาใช้ในการระงับข้อพิพาทให้

ชัดเจน และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทคดีที่ต้องผ่านกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทมา

ก่อน 

  3.2.2 ควรแก้ไขระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า

ด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถก าหนดรูปแบบและวิธีการไกล่เกล่ียให้มีความหลากหลาย

โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยผ่านระบบสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาใช้กับการไกล่

เกล่ียข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศเพ่ือลดทอนอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางมา

ศาล และระยะเวลาในการก าหนดวันนัดให้ตรงกนัทั้งคู่พิพาทและผู้ประนีประนอม  

  3.2.3 ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2554 ก าหนด

คุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ประนีประนอม ข้อ 51(12) และข้อ 69 ที่ห้ามด ารง

ต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยให้มีผล

ใช้บังคับในอกีเจด็ปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา น้ัน เน่ืองจากประเภทคดีของศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ประนีประนอมประจ าศาล

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้วยอีกหน่ึง

ต าแหน่งจะไม่สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ อาจเป็นผลเสียหายกับศาลศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางที่จ าเป็นต้องมีบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาท าหน้าที่เป็นคนกลางคอยเจรจาไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทจึงจะท าให้สามารถที่จะช่วยเหลือคู่พิพาทให้ตกลงกันได้ เพราะมิฉะน้ันแล้วบุคลากร

เหล่าน้ีอาจเลือกที่จะสมัครเข้าคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ จึงควรยกระดับ

มาตรฐานผู้ประนีประนอมให้มีลักษณะเป็นวิชาชีพดังเช่นในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงจิตอาสา 

เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึง

การก าหนดค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมประจ าศาลอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจใน

การปฏบัิติหน้าที่ 
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  3.2.4 ในระเบียบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าด้วยการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทควรระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการท าหน้าที่ เป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งต้ังข้าราชการ 

ศาลยุติธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประนีประนอม ก าหนดหลักสูตรการอบรมที่ เกี่ยวข้องตาม

คุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งก าหนดลักษณะคดีที่ผู้ประนีประนอมที่แต่งต้ังจากข้าราชการศาลยุติธรรม

สามารถท าหน้าที่ไกล่เกล่ียได้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการศาลยุติธรรม และ

ยังเป็นการช่วยคัดกรองคดีที่จะท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้สามารถท าได้เร็วขึ้ น อีกทั้งช่วย

ประหยัดงบประมาณในเร่ืองค่าตอบแทน เพราะเป็นการปฏบัิติหน้าที่ราชการด้วย 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัเบี้ ยประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

 

อุเทน สขุทั่วญาติ
*
 

รองศาสตราจารย์พินิจ ทพิย์มณี
**
 

 

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาพบว่า การจัดเกบ็เบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาทางกฎหมายใน

การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยที่ไม่เป็นธรรม มีความซ า้ซ้อนในการเกบ็ ท าให้ส่วนต่าง หรือผล

ก าไรจากเบ้ียประกนัภัยที่บริษัทประกนัภัยเรียกเกบ็จากประชาชนไม่สมดุลกับอัตราเบ้ียประกันภัย 

ไม่เป็นไปตามหลัก No-loss No-profit (ไม่ขาดทุนและไม่มีก าไร) ส่งผลท าให้มีปัญหาจากการ 

ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของการไม่มุ่งการค้าหรือหาก าไรจากการประกันภัยภาคบังคับ 

และยังพบอีกว่า มีปัญหาทางกฎหมายกับองค์กรก ากับดูแลในเร่ืองการก าหนดอัตราเบ้ีย

ประกันภัย รวมทั้งการบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแล และบังคับปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ได้มีองค์กรโดยชัดเจนในการก ากับดูแลในเร่ืองน้ีไว้ในกฎหมายแต่อย่าง

ใด รวมถึงปัญหาทางกฎหมายขององค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคิดอัตราเบ้ียประกันภัย

เพ่ือก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภัยกไ็ม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับน้ี  

ดังน้ัน บทความน้ีผู้เขียนจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ  

เบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดยเสนอให้จัดท ากฎหมายในการบังคับใช้ในเร่ืองของเบ้ีย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในประเทศไทยได้

ต่อไป 

 

1. บทน า 

นับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

เป็นต้นมา พบว่าการจัดเกบ็เบ้ียประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายอย่างแท้จริง และมีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ 

1. ปัญหาในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยที่ไม่เป็นธรรมมีความซ า้ซ้อนในการเกบ็

เพราะยังมีองค์ประกอบของภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอากร ค่าบ าเหนจ็ และค่าด าเนินการอยู่เป็นจ านวน

มาก ท าให้ส่วนต่างหรือผลก าไรจากเบ้ียประกันภัยที่เรียกเกบ็จากประชาชนไม่สมดุลกับอัตราเบ้ีย

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ประกันภัยท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ช าระเบ้ียประกันตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้ประสบภัยมาโดยตลอด 

2. ปัญหาจากการไม่ปฏบัิติตามหลักการของการไม่มุ่งการค้าหรือหาก าไร (No-loss 

No-profit) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิสงเคราะห์จึงไม่ 

มุ่งการค้าหรือหาก าไรเป็นหลัก อัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ที่เรียกเกบ็จึงต้องมีอัตราที่เหมาะสม  

ไม่สร้างก าไรให้กบัรัฐหรือเอกชน 

3. ปัญหาองค์กรก ากับดูแลในเร่ือง การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย รวมทั้งการ

บริหารจัดการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแลและบังคับปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้มี

องค์กรโดยชัดเจนในการก ากบัดูแลในเร่ืองน้ีไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด  

4. ปัญหาขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการคิดอตัราเบ้ียประกันภัยเพ่ือก าหนด

อัตราเบ้ียประกันภัยไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับน้ี ท าให้วิธีคิดเบ้ียประกันไม่ถูกต้องชัดเจน 

ไม่มีมาตรฐาน 

 

2.  หลกัการและแนวคิดทฤษฎีของการประกนัภยัภาคบงัคบั 

 2.1 การใชอ้ านาจรฐัในการบงัคบัใหต้อ้งท าประกนัภยั (ธานี วรภัทร์, 2545) 

การประกันภัยภาคบังคับ เป็นการที่รัฐใช้กฎหมายประกันภัยเป็นเคร่ืองมือในการ

แก้ไขปัญหาบางประการในสงัคม โดยการออกกฎหมายบังคับประชาชนให้ต้องท าประกนัภัยน้ันๆ 

2.2 หลกัการสวสัดิสงเคราะห ์

 การประกนัภัยรถภาคบังคับเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณชนโดย

ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการเองทั้งหมดหรือร่วมกับเอกชนโดยประสงค์ให้เป็นสวัสดิสงเคราะห์  

แก่ประชาชน 

2.3 หลกัการไม่มุ่งการคา้หรือแสวงหาก าไร 

 หลักการน้ีน ามาใช้กับการประกันภัยภาคบังคับโดยเฉพาะ และเป็นหลักสากลที่มี  

การน ามาใช้ในการประกันภัยภาคบังคับในการที่ไม่มุ่งการค้าหรือแสวงหาก าไรจากการรับ

ประกนัภัยภาคบังคับ 

2.4 การชดใชค่้าสินไหมทดแทนโดยไม่ตอ้งพสูิจนค์วามผิด 

 ประเทศไทยหรือในต่างประเทศมักจะน าวิธีการน้ีมาใช้เน่ืองจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ

เกดิข้ึนมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน การกระท าละเมิดกับความเสียหายที่เกิดข้ึนเป็นสิ่ง

ที่ยากจะพิสูจน์ได้ ด้วยเหตุน้ีจึงมีการประกันภัยแบบใหม่ที่เรียกว่า “การประกันภัยความเสียหาย

ระบบไม่มีความผิด” (No-Fault Insurance) 
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3.  หลักกฎหมายเกี่ยวกับเบี้ ยประกันภัยรถภาคบงัคับของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ซ่ึงอัตราเบ้ีย

ประกนัภัยก าหนด โดยนายทะเบียนคือ อธบิดีกรมการประกนัภัยในรูปแบบของค าสั่งนายทะเบียน 

โดย นายทะเบียนอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ. 2535  

การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยอยู่ในอ านาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แทนที่จะใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 น้ันมีสาเหตุมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 

10 บัญญัติว่า “บริษัทต้องรับประกันความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้ข้อความในกรมธรรม์

ประกนัภัยหรืออตัราเบ้ียประกันภัยแตกต่างตามชนิด ประเภท หรือขนาดของรถหรือลักษณะของ

ผู้เอาประกันภัยกไ็ด้” เมื่อบัญญัติไว้เช่นน้ีท าให้มีการแปลตามกฎหมายดังกล่าวน้ีว่าการก าหนด

อัตราเบ้ียประกันภัยไม่จ าเป็นต้องกระท าโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนายทะเบียนคืออธิบดี

กรมการประกันภัยจึงได้ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2535 แทน  

โดยอาศัยความมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกอบ 

ในประเทศญ่ีปุ่น อัตราเบ้ียประกันภัยจะก าหนดไว้ในระดับต ่าที่สุดเท่าที่จะพึงท าได้ 

ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 25 เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้รับประกันภัยแสวงหา

ประโยชน์และก าไรอย่างเป็นล ่าเป็นสันจากการรับประกันภัยในระบบ CALI โดยยึดถือหลัก No-

Loss No-Profit (ไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน) และเมื่อจัดท าเสร็จต้องย่ืนขออนุมัติจากหน่วยงาน 

FSA (Financial Service Agency) ก่อนประกาศใช้ เมื่อ FSA รับเร่ืองแล้วจะใช้เวลาตรวจสอบ 

90 วัน หรือนานกว่าน้ัน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว AIRO จะประกาศให้สาธารณชนทราบในราช

กิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพ์รายวัน โดยระหว่างวันที่ FSA พิจารณาอัตราเบ้ียประกันภัยน้ัน  

กจ็ะประสานงานไปยังคณะกรรมการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Automobile 

Liability Insurance Council) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 33 และจะขอ

ความเห็นชอบจากกระทรวงที่ ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง  (Ministry of land, 

Infrastructure and Transport) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 28 วรรค 2 ซ่ึง

แต่เดิมต้องขอความเหน็ชอบจากกระทรวงคมนาคม หลังจากน้ัน บริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิก

ของ AIRO จะน าอตัราเบ้ียประกนัภัยภาคบังคับไปใช้ 
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4. บทวิเคราะห ์

4.1 ปัญหาในการก าหนดอตัราเบี้ ยประกนัภยัทีไ่ม่เป็นธรรม 

มีความซ า้ซ้อนในการจัดเกบ็เพราะยังมีองค์ประกอบของค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอากร 

ค่าบ าเหนจ็ และค่าด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงรัฐควรด าเนินการเองแต่กลับให้บริษัทประกัน

วินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการขายประกันและจ่ายสินไหมชดเชย ท าให้ต้องมีการจ่ายค่านายหน้าขาย

ประกนั และด าเนินการ  

ในประเทศญ่ีปุ่น จะมีกฎหมายที่มีลักษณะที่เบ้ียประกันภัยจะมีการค านวณอย่างมี

หลักการและไม่ได้ค านึงถึงก าไร แต่กจ็ะต้องไม่ให้บริษัทประกันขาดทุน กล่าวคือ ผู้รับประกันภัย

ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 24 เม่ือบริษัทที่ รับประกันภัยรถยนต์ภาค

บังคับท า การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแล้วกจ็ะร่วมมือกันเพ่ือป้องกันการขาดทุนจากการ

รับประกันภัยที่ไม่สามารถเลือกผู้เอาประกันภัยได้ภายใต้ระบบน้ี โดยการน าเอาเบ้ียประกันภัยที่

ได้รับจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับทั้งหมด (หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว) 

มารวมกนัไว้เป็นกองทุนรวม (pool) และจะจ่ายออกไปช่วยเหลือผู้รับประกนัภัยแต่ละรายเมื่อเกิด

ภัย อัตราเบ้ียประกันภัยจะถูกค านวณโดยสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่ง

ประเทศญ่ีปุ่น (AIRO) ซ่ึงเรียกว่าอัตรามาตรฐาน และในการจัดท าอัตราเบ้ียประกันภัยจะ

พิจารณาจากประเภทความเสี่ยงภัยโดยก าหนดตามพ้ืนที่ ตามประเภทของรถยนต์และการใช้

รถยนต์ เช่น ธุรกจิ หรือส่วนบุคคล และก าหนดโทษช่วงระยะเวลาประกนัภัยและรายได้ ระบบการ

ประกันภัยภาคบังคับน้ี อัตราเบ้ียประกันภัยจะก าหนดไว้ในระดับต ่าที่สุดเท่าที่จะพึงท าได้ โดยจะ

ค านวณเท่าที่คุ้มค่าให้จ่ายจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม Automobile Liability 

Security Law มาตรา 25 ที่บัญญัติเช่นน้ี เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้รับประกันภัยแสวงหาประโยชน์และ

ก าไรอย่างเป็นล ่าเป็นสัน จากการรับประกันภัยในระบบ CALI โดยยึดถือหลัก No-Loss No-

Profit ไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน 

4.2  ปัญหาจากการไม่เป็นไปตามหลกัการของการไม่มุ่งการคา้หรือหาก าไร 

จะเหน็ได้ว่า โครงสร้างของอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกอบไปด้วย  

ค่าบ าเหนจ็ส าหรับตัวแทนหรือนายหน้า ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของบริษัท ค่าสินไหมทดแทน  

ค่าก าไรของบริษัท หรือค่าบริการ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีน้ันเป็นการบังคับให้เอาประกันภัย

จึงไม่มีการจ่ายค่าบ าเหนจ็ส าหรับตัวแทนหรือนายหน้า รวมทั้งหลักการของการก าหนดอัตราเบ้ีย

ประกันภัย กรณีเป็นการบังคับให้ต้องเอาประกันภัย เพ่ือมนุษยธรรม ที่นานาอารยะประเทศได้

ปฏิบัติใช้กันอยู่เป็นสากล ในระบบ No Loss - No Profit น่ันคือ บริษัทประกันภัยจะท าหน้าที่

เป็นผู้บริการแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ถูกบังคับให้ประกันภัยโดยไม่เอาก าไรจากการบริการ

น้ัน ดังน้ันโครงสร้างอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติน้ี ควรจะเป็นเบ้ียประกันภัย

ร้อยละ 100  
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ในประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนของหลักการไม่แสวงหาก าไรจาก

การรับประกันภัย ความรับผิดจากการใช้รถยนต์ตาม Automobile Liability Security Law  

มาตรา 25 มีหลักการว่า อตัราเบ้ียประกนัภัยที่เรียกเกบ็ส าหรับการประกนัภัยน้ี จะก าหนดขึ้นเพ่ือ

หวังก าไรไม่ได้ เบ้ียประกันภัยจะต้องมีการค านวณอย่างมีหลักการและไม่ได้ค านึงถึงก าไร  

แต่กจ็ะต้องไม่ให้บริษัทประกันภัยขาดทุน ทั้งน้ี โดยอาศัยหลักการ “ไม่ขาดทุนและไม่มีก าไร” 

(No Loss- No Profit)  

4.3  ปัญหากับองค์กรก ากับดูแลในเรื่องการก าหนดอัตราเบี้ ยประกันภัยรถยนต ์

ภาคบงัคบั 

การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย อยู่ในอ านาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้กระท าโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการเพ่ือคุ้มครองประชาชน โดยกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัยรถตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจะต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากนายทะเบียน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แต่มาตรการดังกล่าวไม่น ามาใช้ในการพิจารณาจึงเห็นได้ว่าขาด

ความเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะขาดองค์กรที่เป็นกลางอันจะเข้ามาตรวจสอบดูแลผลประโยชน์แก่

ประชาชนผู้บริโภคอย่างแท้จริงท าให้ไม่มีประสิทธิภาพในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยให้เกิด

ความเหมาะสมได้ ซ่ึงโดยหลักแล้วอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ตามความในมาตรา 6 ทวิ 

ซ่ึงการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถภาคบังคับของประเทศ

ญ่ีปุ่น ตาม Automobile Liability Security Law น้ัน ได้มีมาตรการในการจัดท าและก าหนดอัตรา

เบ้ียประกันภัย โดยได้ค านึงถึงหลักการที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการสังคม เพ่ือประโยชน์ของ

สาธารณชน รถทุกคันถูกบังคับให้ต้องมีการประกันภัยอัตราเบ้ียประกันภัยจึงต้องถูกค านวณและ

ก าหนดขึ้ นอย่างมีหลักการและไม่ได้ค านึงถึงก าไรแต่กจ็ะต้องไม่ให้บริษัทประกันภัยขาดทุน ทั้งน้ี 

โดยอาศัยหลักการ “ไม่ขาดทุนและไม่มีก าไร” (No Loss No Profit) เมื่ อสมาคมอัตราเบ้ีย

ประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่งประเทศญ่ีปุ่น (AIRO) ได้ค านวณและจัดท าอตัราเบ้ียประกันภัย

ตามหลักการ No-Loss No-Profit คือ ไม่มีก าไรและไม่มีขาดทุน และเมื่อจัดท าเสรจ็กจ็ะต้องย่ืน

ขออนุมัติจากหน่วยงาน FSA (Financial Service Agency) ก่อนประกาศใช้ เมื่อ FSA รับเร่ือง

แล้วจะใช้เวลาตรวจสอบ 90 วัน หรือนานกว่าน้ัน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สมาคมอัตราเบ้ีย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่งประเทศญ่ีปุ่น (AIRO) จะประกาศให้สาธารณชนทราบในราช

กิจจานุเบกษา หรือหนังสือพิมพ์รายวันโดยระหว่างวันที่ FSA พิจารณาอัตราเบ้ียประกันภัยน้ัน 

กจ็ะประสานงานไปยังคณะกรรมการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Automobile 

Liability Insurance Council) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 33 และจะขอ

ความเหน็ชอบจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่ง (Ministry of Land Infrastructure 
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and Transport) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 28 วรรค 2 หลังจากน้ันบริษัท

ประกนัภัยที่เป็นสมาชิกของ AIRO จะน าอตัราเบ้ียประกนัภัยภาคบังคับไปใช้ 

4.4  ปัญหาขององคก์รและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคิดอตัราเบี้ ยประกนัภยัเพือ่ก าหนด

อตัรา เบี้ ยประกนัภยั ไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบันี้  

ยังไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 

ภาคบังคับไว้ ว่าต้องก าหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลใดก่อนที่จะประกาศใช้ 

ในประเทศญ่ีปุ่นน้ันจะมีกระบวนการจัดท าอัตราเบ้ียประกันภัยจะอยู่ในความ

รับผิดชอบของสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์แห่งประเทศญ่ีปุ่น (The Automobile 

Insurance Rating Organization of Japan) หรือ AIRO เ ป็นผู้ จัดท าและค านวณอัตราเ บ้ีย

ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ AIRO เป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์

ในทางธุรกจิ เมื่อ AIRO จัดท าอตัราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับแล้ว จะย่ืน

เสนอต่อคณะกรรมการ FSA เพ่ือพิจารณาโดยอาศัยหลักการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย 3 หลัก

คือ หลักความสมเหตุสมผล หลักความเหมาะสม และหลักความยุติธรรม และยังมีส านักงาน

บริการทางการเงิน (Finance Service Agency) หรือ FSA ท าหน้าที่ก  าหนดสาระส าคัญของการ

ประกนัภัย ภาคบังคับ เช่น ก าหนดอตัราเบ้ียประกันภัย ก าหนดทุนประกันภัย เป็นต้น นอกจากน้ี

ในประเทศญ่ีปุ่นยังมีคณะกรรมการการประกันภัยความรับผิดจากการใช้รถยนต์ภาคบังคับ 

(Compulsory Automobile Liability Insurance Council) หรือ CALI Council จัดตั้ งขึ้ นตาม 

Automobile Liability Security Law มาตรา 31 ท าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยภาคบังคับ พิจารณาอนุมัติตลอดจนแก้ไขปรับปรุงเง่ือนไข กรมธรรม์ การตรวจสอบ

และแก้ไขอตัราเบ้ียประกนัภัย  

 

5.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 

5.1.1 ปัญหาในการก าหนดอตัราเบี้ ยประกนัภยัทีไ่ม่เป็นธรรม 

ผู้เขียนพบว่า การจ่ายเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับน้ี ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็น 

ค่าบริหารจัดการ และมีผลก าไรเป็นอย่างมาก ซ่ึงผู้เขียนยังพบอีกว่าการจัดท าเบ้ียประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคับน้ีมีความซ า้ซ้อนในการจัดเกบ็ เพราะอัตรา เบ้ียประกันภัยที่เรียกเกบ็น้ันยังมี

องค์ประกอบของค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอากรค่าบ าเหนจ็และค่าด าเนินการอื่นๆ ของบริษัทประกัน

อยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงในส่วนน้ีไม่สมควรจะมีในการประกันภัยในระบบภาคบังคับน้ี กรณีดังกล่าว

น้ีท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงระบบน้ีเป็น

ภาคบังคับ รัฐควรด าเนินการเอง ด้วยการบังคับให้รถยนต์ต้องมีประกันภาคบังคับตามกฎหมายน้ี

ท าให้ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ตัวแทนหรือนายหน้าในการแนะน าให้ผู้คนมาเอาประกันภัยภาค

บังคับอีก และบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยกไ็ม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าบ าเหนจ็ส าหรับ
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ตัวแทนหรือนายหน้าอีกต่อไป ดังน้ัน รัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแล และปรับเปล่ียนอัตราให้

เหมาะสม โดยต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ซ่ึงจากการศึกษาไม่พบกฎหมายบัญญัติใน

เร่ืองน้ีไว้แต่อย่างใด 

5.1.2 ปัญหาจากการไม่เป็นไปตามหลกัการของการไม่มุ่งการคา้หรือหาก าไร 

ผู้เขียนพบว่า ไม่ได้บัญญัติหลักการของ No Loss-No Profit (ไม่มีก าไร ไม่มีขาดทุน) 

ไว้ในกฎหมายแต่อย่างใดโดยโครงสร้างอตัราเบ้ียประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 น้ี ควรจะเป็นเบ้ียประกันภัยร้อยละ 100 ทั้งน้ี 

ตามหลักการของหลัก No Loss-No Profit ซ่ึงผู้เขียนพบว่า การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคับของประเทศไทย แม้จะมีพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535 ใช้บังคับอยู่แต่ในเน้ือหาสาระกยั็งไม่มีหลักการของหลัก No Loss-No Profit (ไม่มี

ก าไร ไม่มีขาดทุน) บัญญัติไว้ในกฎหมายในเร่ืองของการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ 

ภาคบังคับไว้แต่อย่างใด 

5.1.3 ปัญหากับองค์กรก ากับดูแลในเรื่อง การก าหนดอัตราเบี้ ยประกันภัย

รถยนต ์ภาคบงัคบั 

ผู้เขียนพบว่า กฎหมายได้ก าหนดองค์กรเป็นคณะบุคคลขึ้นมาคณะหน่ึง ตามความใน

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเรียกว่าคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คือ ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 

7 และมาตรา 20 และประกาศตามมาตรา 10 ซ่ึงมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ได้ก าหนดให้บริษัทต้องรับประกันความเสียหายตามมาตรา 7 

หรือมาตรา 9 แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการ ประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือ

อัตราเบ้ียประกันภัยแตกต่างกันตามชนิด ประเภท หรือขนาดของรถ หรือลักษณะของผู้เอา

ประกนัภัยกไ็ด้ 

แต่ในความเป็นจริง นายทะเบียนได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ท าค าสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับเร่ืองของการก าหนด

อัตราเบ้ียประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

มาโดยตลอด เพราะมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับ

ให้เจ้าของรถทุกคันที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ประสบภัย

โดยการประกันภัยกับบริษัทและด้วยนิยามศัพท์ของบริษัทประกันภัย หมายความว่า บริษัทตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) จึงส่งผลให้บริษัท

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องอยู่ภายใต้นิยาม
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ความหมายและภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ดังน้ันแบบและ

ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนอัตราเบ้ียประกันภัยของรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จึงต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ท าให้การประกาศก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถภาคบังคับที่ใช้อยู่

ในปัจจุบันถูกก าหนดโดยนายทะเบียน ในรูปของค าสั่งนายทะเบียนในการก าหนดและให้ใช้อัตรา

เบ้ียประกันภัย โดยนายทะเบียนได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาอย่างต่อเน่ือง 

5.1.4 ปัญหาขององคก์รและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคิดอตัราเบี้ ยประกนัภยัเพือ่

ก าหนดอตัราเบี้ ยประกนัภยัไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบันี้  

ผู้เขียนพบว่า ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดๆ ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนด

อัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ท าให้บริษัทประกันภัยด าเนินการด้านการตลาดและสร้าง

เครือข่ายนายหน้า ท าให้มีค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมถึงการคิดก าไร

ค่อนข้างสงู ซ่ึงจะคิดรวมไปกบัอตัราเบ้ียประกนัภัยที่ประชาชนผู้ใช้รถจ่ายเบ้ียประกนัภัยมาในตอน

ท าประกนัภัย ท าให้การก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือเป็น สวัสดิสงเคราะห์แก่ประชาชน 

5.2  ขอ้เสนอแนะ 

ผู้เขียนขอเสนอแนะว่าให้จัดท ากฎหมายใหม่ โดยปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร

จัดการการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ภาคบังคับ ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ ก าหนดให้

กรมการขนส่งทางบกท าหน้าที่ รับเบ้ียประกันภัยพร้อมกับการรับค่าจดทะเบียน หรือค่าต่อ

ทะเบียนรถและให้กรมบัญชีกลางซ่ึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาล บริหารจัดการการจ่ายค่าเสียหายและมีองค์กรตามกฎหมายต่างหากในการจัดท า

อัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับและจัดท ากฎหมายโดยบัญญัติเร่ืองอัตราเบ้ียประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคับไว้เป็นอัตรา เบ้ียประกันภัยจะก าหนดไว้ในระดับต ่าที่สุดเท่าที่จะพึงท าได้ โดย

จะค านวณเท่าที่ คุ้มค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมาย เช่นน้ีกเ็พ่ือป้องกันไม่ให้ผู้รับประกันภัยแสวงหาประโยชน์และก าไรอย่างเป็นล ่าเป็นสัน

จากการรับประกันภัย โดยยึดถือหลัก No-Loss No-Profit ไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน และ 

หากองค์กรน้ีจัดท าเบี้ ยประกนัภัยรถยนต์ ภาคบังคับเสรจ็แล้ว ต้องย่ืนขออนุมัติจากหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญอีกช้ันหน่ึงและต้องประกาศให้สาธารณชนทราบในราชกิจจานุเบกษา

หรือหนังสอืพิมพ์รายวันถึงจะประกาศใช้อัตราเบ้ียประกันภัยรถภาคบังคับได้ และเหน็ควรยกเลิก

กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ พ.ศ. 2535 โดยยกเลิกระบบประกันภัยรถภาค

บังคับของบริษัทประกันวินาศภัยและยกเลิกมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ. 2535 ที่ให้อ านาจนายทะเบียนไว้ และจัดท าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ภาคบังคับ พ.ศ. .... แทน 
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บทคดัย่อ 

การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 ที่มี

ผู้เสยีชีวิตทนัทถีึง 1,500 คน บาดเจบ็สูญหายอีกจ านวนมาก ถือเป็นอีกหน่ึงภัยพิบัติที่สร้างความเสียหาย

ขึ้นอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ และสร้างความสนใจต่อสงัคมโลกรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงในโลก 

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เป็นหน่ึงในสื่อมวลชนที่สนใจต่อเสนอเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จึงท าหน้าที่

รายงานข่าวทั้งการรายงานเป็นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ จัดท ารายการพิเศษด้วยการยกเลิกผังรายการ

ปกติของสถานี การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีทั้งเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเวบ็ไซต์ รวมทั้งการจัดส่ง

ทีมข่าวลงพ้ืนที่ประเทศเนปาล เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด 

ประกอบการเกดิขึ้นของเทคโนโลยีทางดิจิทลั  ท าให้เกิดกระบวนการท างานของสื่อที่รวดเรว็ กว้างไกล ลด

ข้อจ ากดัเร่ืองเวลาและสถานที่ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ท าวิจัยต้องการศึกษาถึงบทบาทการรายงานข่าว ศึกษากระบวนการรายงาน

ข่าว และศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีใน

ฐานะสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางการท างาน และบทบาทที่เหมาะสม ของ

สื่อมวลชนยุคดิจิทัลในการรายงานข่าวภัยพิบัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  โดยใช้การ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ด้วยการการส ารวจเอกสาร การศึกษาจากหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ทุกช่วงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี รวมทั้งการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทมีข่าว และกองบรรณาธกิาร รวมถึงผู้บริหารองค์กร  

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในฐานะสื่อมวลชนยุค

ดิจิทัล ไปตามรูปแบบข้ันตอนการรายงานข่าว แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการและลดข้ันตอนการท างาน

บางอย่างลงด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลมาเป็นตัวช่วย ส่วนกระบวนการผลิตเน้ือหา ทั้งการ

เป็นนายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร และการให้คุณค่าข่าว เป็นไปตามทฤษฏ ีนายประตูข่าวสาร 

(Gatekeeper) อีกทั้ง สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการรายงานข่าว

มากข้ึน และคุณค่าข่าวที่เน้นเร่ืองความใกล้ชิดกบัผู้รับสาร ความเป็นที่สนใจของผู้ชม อย่างเหน็ได้ชัด 

ขณะที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี

ในฐานะสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ที่มีทั้งนโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ปัจจัย

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ด้านบุคคลากรงานข่าว และปัจจัยด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าข่าว ส่วนปัจจัยภายนอก 

อสถานการณ์ที่เกดิข้ึน  ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และปัจจัยทางด้านธุรกจิ  

ด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนยุคดิจิทลัของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ในประเทศเนปาล สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี ได้แสดงถึงบทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 1.การท า

หน้าที่ให้ข้อมูล 2.การให้ความรู้ 3.การประสานสังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึง

บทบาทหน้าที่แต่ละด้านจะมีความเด่นชัดตามช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์  รวมทั้งยังพบว่า แม้ทมีข่าว

ในพ้ืนที่อาจจะน าเสนอประเดน็ต่างๆที่สะท้อนการท าหน้าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะ

สามารถท าหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป ท าให้การน าเสนอเน้ือหารอบด้านมากย่ิงข้ึน  

ในส่วนบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวีี พบว่า มี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่าว  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรายงานข่าว และการเป็น

สื่อมวลชนยุคดิจิทัล ที่มีผลให้การท าหน้าที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ

นโยบายขององค์กร และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันบทบาทที่แสดงออกน้ัน ยังเป็นไป

ตามหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัอย่างที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มีการรายงานข่าวทั้งในมิติความลึกและมิติ

ความเรว็ สะท้อนออกมาเป็นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้าน  

 

1. บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนอย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง ก าลังเปล่ียนแปลงสื่อและการ

ท าข่าวอย่างเหน็ได้ชัด ส่งผลให้กระบวนการท างานของสื่อมีความรวดเรว็ กว้างไกล ลดข้อจ ากัดเร่ืองเวลา

และสถานที่ และก าลังจะมีบทบาทมากย่ิงขึ้ น เมื่อโลกการสื่อสารเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” ที่ช่องทางการสื่อสาร

ผ่านโลกออนไลน์ ทั้งจากเวบ็ไซต์(Website) ทวิตเตอร์(Twitter) บล๊อก(Blog) เฟซบุ๊ค( Facebook ) ถูก

เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายสังคม(Social network) การใช้อีเมล์(E-mail) ส่งข้อมูล และการส่งข้อความสั้น 

(SMS : Short Message) หรือแม้กระทั่งการส่งต่อข้อมูลผ่าน ห้องแชต(Chat Room) ในแอพลิเคช่ันไลน์ 

(Line) อย่างที่คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย นิยมใช้กันน้ัน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร และการส่งต่อ

ข้อมูลไปในวงกว้างอย่างรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ 

ในยุคของสื่อดิจิทลัน้ีเอง ที่สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media)ได้เกิดขึ้น และกลายเป็นช่องทาง

การสื่อสารที่มีบทบาทส าคัญ ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  Andreas Kaplan และMichael 

Haenlein ให้นิยามสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นแอพลิเคช่ันในอินเทอร์เนต็ที่ถูกสร้างข้ึนด้วยรากความคิดของ

เทคโนโลยี Web 2.0 ซ่ึงอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแลกเปล่ียนข้อมูลกันเองได้ ด้วยคุณสมบัติน้ีท า

ให้สื่อในยุคดิจิทัลมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารและสังคมในวงกว้าง ดังน้ันการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร

ต่างๆต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และต้องน าเสนอเน้ือหาสาระ อย่างมีหลักการ ไม่ใช่เพียงค านึงถึง

คุณค่าข่าว ความสดใหม่ ความน่าสนใจ ความก้าวหน้า ความขัดแย้ง ความแปลกประหลาด และการมี

ผลกระทบต่อประชาชนเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นการน าเสนอโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่

กฎหมาย และจริยธรรม กฎกติกา รวมถึงจรรยาบรรณ น่ีที่ต้องตระหนักอยู่เสมอในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลสูง 
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ซ่ึงมีผลต่อความอ่อนไหวของผู้รับสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งใน

เชิงประชากรศาสตร์ และในเชิงความนึกคิดของปัจเจก                 

กรณีแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่มีผู้เสียชีวิต

ทนัทถีึง 1,500 คน บาดเจบ็สูญหายอีกจ านวนมาก ถือเป็นอีกหน่ึงภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายข้ึนอย่าง

ใหญ่หลวงต่อประเทศเนปาล และส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก นอกจากน้ียังท าให้โบราณสถานหลายแห่งซ่ึง

บางส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกท าลายเสียหาย เช่น ธาราฮารา หอคอยเก่าแก่ที่สูงที่สุดใน

เนปาล สถูปโพธานารถ เทวสถานส าคัญทางพุทธศาสนาในเนปาล สถูปเจดีย์เก่าแก่ ภายในจัตุรัส

กาฐมาณฑดูุร์บาร์ และสถานที่ส าคัญอื่นๆ 

ภัยพิบัติคร้ังน้ีเป็นภัยพิบัติที่ สร้างผลกระทบในวงกว้าง จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ที่ได้รับความ

สนใจจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก สื่อจากแทบทุกส านักจากนานาชาติ  ติดตามรายงานความเสียหาย ผลกระทบ

ที่เกดิข้ึนอย่างใกล้ชิด  

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี คือหน่ึงในสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ที่สนใจน าเสนอเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

ทั้งการตัดสนิใจรายงานข่าวน้ีโดยเป็นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ และจัด ารายการพิเศษด้วยการยกเลิกผัง

รายการปกติของสถานี การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีทั้งเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเวบ็ไซต์ รวมทั้ง

การจัดส่งทมีข่าวลงพ้ืนที่ประเทศเนปาล เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด 

และท าหน้าที่ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือส่งคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทย ตลอดจนประสาน

ขอความช่วยเหลือในการติดตามนักศึกษาไทย 6 คนที่ขาดการติดต่อกับผู้ปกครองในช่วงที่เกิดเหตุ

แผ่นดินไหว  

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงบทบาทของสื่อโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัต่อการรายงาน

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยศึกษาจากกระบวนการท างานของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้และแนวทางการท างาน และบทบาทที่เหมาะสม ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัในการรายงานข่าวภัย

พิบัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต   

 

2. ค าถามการวิจยั 

 1 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี มีบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อ

โทรทศัน์ยุคดิจิทลั อย่างไร 

 2 สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี มีกระบวนการในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประทศเนปาลอย่างไร  

 3.ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  

 

3. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

3.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อโทรทัศน์ยุค

ดิจิทลั ของ สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  
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3.2 เพ่ือศึกษากระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานีโทรทศัน์พีพี

ทวีี 

3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานี

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี 

 

4. นยิามศพัท ์ 

สื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล หมายถึง สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีที่ท  าหน้าที่ในการรายงานข่าว และ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้สาธารณะชนรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก คือ ช่อง 36 และสื่อสังคมออนไลน์

อย่างเป็นทางการ ในที่น้ีหมายถึงเฟสบุค๊ และทวิตเตอร์  

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   หมายถึงข่าวเกี่ยวกบัเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

ที่สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี น าเสนอ ระหว่างวันที่ วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558  

กระบวนการรายงานข่าว หมายถึง ในที่น้ีหมายถึง กระบวนท างานเพ่ือรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี ทั้งการหาข้อมูล การประเมินคุณค่าข่าว ตลอดจนการเผยแพร่

ข่าวผ่านระบบการออกอากาศหลักทางทวีีดิจิทลั ช่อง 36 ในช่วงรายการ เป็นเร่ืองเป็นข่าว  

กระบวนการคัดเลือกข่าวสาร หมายถึง การที่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเป็นผู้ท าหน้าที่คัดเลือก

ประเดน็เนื้ อหาข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลใด  และน าเสนอประเดน็ไหน โดยพิจารณาจากคุณค่าข่าวใดบ้าง 

คุณค่าข่าว หมายถึง องค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นข่าวที่สื่อมวลชนใช้พิจารณาในการ

น าเสนอข่าวน้ันๆ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบในการพิจารณา  คือ 1. ความสด 2.ความใกล้ชิด 3. 

ความต่อเน่ือง-มีผลกระทบ 4. เร่ืองที่คนสนใจ 5.ความก้าวหน้า 6.ความเด่น 7.ความแปลก 8.ความ

ขัดแย้ง 9.ความมีเง่ือนง า 10.องค์ประกอบทางเพศ โดยในการวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษา เฉพาะ 5 องค์ประกอบ

หลัก คือ 1.ความสด  2.ความใกล้ชิด 3.ความต่อเน่ือง-มีผลกระทบ 4.เร่ืองที่คนสนใจ 5.ความแปลก 

การก าหนดวาระข่าวสาร  หมายถึง การท าหน้าที่ในการก าหนดประเดน็ข่าวสารที่จะน าเสนอ 

โดยการเน้น หรือให้น ้าหนักความส าคัญ ให้ความถี่ ในการน าเสนอ หัวข้อ ประเด็น เน้ือหาเกี่ยวกับ

แผ่นดินไหวในเนปาล การศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาจากหัวข้อข่าวที่ปรากฏในตารางออกอากาศ และ แฟน

เพจเฟสบุ๊คจองสถานีโทรทัศน์พีพีที วี  ว่าในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลน้ัน 

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี รายงานข่าวโดยเน้นให้ความส าคัญกบัประเดน็ข่าวใดและอย่างไรบ้าง  

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการรายงานข่าว หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศ

เนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  ทั้งปัจจัยภายใน (ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน

บุคคลากร)ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยด้านสงัคม และการเมือง  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านผู้รับสาร )  

บทบาทสือ่มวลชน   หมายถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัที่มีต่อสังคมในการรายงาน

ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในลักษณะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ข่าว  บทบาทรวบรวมผลิตสื่อ 

น าเสนอข้อมูลข่าวสารและบทบาทในการท าหน้าที่ต่อสงัคมหรือต่อผู้รับสารในด้าน การให้ข่าวสาร  การให้

ความรู้  การตีความหรืออธบิายความหมาย และการรณรงค์ช่วยเหลือ  
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5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.ผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรายงานข่าว ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงาน

ข่าว และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม ของสื่อมวลชนยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนจากภัย

ธรรมชาต ิ

2.ผลการวิจัยจะเป็นการประมวลประสบการณ์เพ่ือเป็นบทเรียนของสถานีโทรทัศน์ยุคดิจิทัล

อื่นๆในการท าข่าวลักษณะเช่นนี้ ในอนาคต 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดกระบวนการผลิตและรายงานข่าว ทฤษฎีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gate Keeper)  

ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting)  แนวคิดคุณค่าข่าว แนวคิดการสื่อสารยุค

สื่อดิจิทลั แนวคิดการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการน าเสนอข่าว  ทฤษฎีบทบาท

หน้าที่สื่อมวลชน  ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) 

บทบาทหน้าที่ของสื่อยุคดิจิทลั 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธวิีจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ในการศึกษาโดยใช้การส ารวจเอกสาร 

การศึกษาจากหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ทุกช่วงรายการข่าวของ

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ประกอบด้วย รายการ”ยกทัพข่าวเช้า”  รายการ”เที่ยงทนัข่าว” รายการ”เข้มข่าว

ค ่า” รายการ”เป็นเร่ืองเป็นข่าว” และรายการ”นาทีข่าว” โดยศึกษาต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ในวันที่ 25 

เมษายน 2558 จนถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558  หรือ 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น 

รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทีมข่าว และกองบรรณาธิการ รวมถึง

ผู้บริหารองค์กร  

 

7. ผลการศึกษา 

กระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานโีทรทศันพ์ีพทีีวี   

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีในฐานะสื่อมวลชนยุค

ดิจิทัล หากพิจารณาเฉพาะส่วนรกระบวนการหลักๆในการายงานข่าว  เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนการ

รายงานข่าวโดยทั่วไป กล่าวคือ เร่ิมต้นจากกระบวนการหาข้อมูล ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ลงพ้ืนที่ หาข้อมูล

เพ่ิมเติม รายงานข่าว และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายนอกเหนือจากการน าเสนอ

บนจอโทรทศัน์  แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการ และลดข้ันตอนการท างานบางอย่างลง ด้วยการใช้เทคโนโลยี

การสื่อสารยุคดิจิทัลมาช่วยเป็นตัวช่วย ท าให้ให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ นใน         

ทุกขั้นตอน  

681



6 
 

สถานีโทรทศัน์พีพีทวีีใช้ช่องทางในการหาข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาน าเสนอและ

รายงานเป็นข่าว ทั้งข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง โดยกระบวนการ

ได้มาของข้อมูลเกดิขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ทมีงานจะเดินทางไปยังจุดเกดิเหตุการณ์ด้วยการใช้วิธีติดต่อสื่อสารและ

ส่งข้อมูลกันข้ามประเทศแบบเป็นปัจจุบัน(Real Time) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ

ของ”กองบรรณาธิการ” ส าหรับส่งทีมข่าวลงพ้ืนที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงยังเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้ในการ

ค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการน ามาเรียบเรียงส าหรับรายงานให้สาธารณะชนรับทราบ  

กระบวนการผลิตเน้ือหา 

ส่วนกระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวีี ในมิติของ

ประเดน็การผลิตเน้ือหา ทั้งการเป็นนายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร และการให้คุณค่าข่าว จาก

การศึกษาพบว่า การคัดเลือกข้อมูลข่าวสารตามทฤษฏ ีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) เป็นไปตามที่ค า

จ ากดัความของนักวิชาการที่ให้ความหมายเอาไว้ว่า “สื่อมวลชน จะเป็นผู้ท าหน้าที่คัดกรอง ข่าวสารก่อนจะ

ถูกเรียบเรียงและน าเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้รับชมข่าวสารน้ัน ไม่ได้เป็นการคัดเลือกแบบปกติ

โดยทั่วไปที่คัดเลือก พิจารณาน าเสนอจากประเด็นแวดล้อมที่อยู่รอบตัวในสถานที่เกิดเหตุเท่าน้ัน  

ตลอดจนข้อมูลที่ถูกรายงานผ่านสื่อไปน้ัน บางคร้ังยังไม่ได้มาจากทีมข่าวเพียงเท่าน้ัน แต่ยังมาจากการ

แลกเปล่ียนข้อมูลกบัผู้รับสาร จนท าให้เกดิการส่งต่อข้อมูล หรือความช่วยเหลือด้านต่างๆอกีด้วย” 

โดยสรุปแล้วพบว่า การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะ

สื่อมวลชนยุคดิจิทลั  เฉพาะส่วนการผลิตเน้ือหาที่ปรากฏในตารางออกอากาศรายการ “เป็นเร่ืองเป็นข่าว” 

มีความน่าสนใจทั้งในแง่มุมการท าหน้าที่ นายประตูข่าวสาร การก าหนดวาระข่าวสาร ที่สื่อสังคมออนไลน์

เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการรายงานข่าวมากข้ึน และคุณค่าข่าว ที่เน้นเร่ืองความใกล้ชิดกับผู้รับ

สาร ความเป็นที่สนใจของผู้ชม อย่างเหน็ได้ชัด 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศันพ์ีพีทีวีใน

ฐานะสือ่มวลชนยุคดิจิทลั 

จากการศึกษาพบว่า ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ต่างก็มีผลต่อการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรายงานข่าวคร้ังน้ี 

มีทั้งนโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคคลากรงานข่าว และปัจจัยด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่

ใช้ในการท าข่าว ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการรายงานข่าว คือสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และปัจจัยทางด้านธุรกจิ  

ปัจจยัภายใน  ประกอบด้วย 

นโยบายองค์กร/ผูบ้ริหาร เป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญที่ท  าให้เกิดการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ประเทศเนปาล โดยเฉพาะการตัดสนิใจที่รวดเรว็และการประสานงานระหว่างองค์กรด้วยความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิเอื้อให้การรายงานข่าวแผ่นดินไหวเนปาลเป็นไปได้โดยสะดวก รวมถึงส่งผลให้สถานีโทรทศัน์พีพีทวีี

เป็นที่รู้จักมากข้ึนจากการที่รายงานข่าวจากพ้ืนที่เนปาลเป็นกลุ่มแรก ก่อนสื่ออื่นๆของไทยถึง 3 วัน  
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บุคลากร  บุคคลากรข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มีความส าคัญ 

โดยเฉพาะทกัษะการสื่อสารหลากหลายช่องทาง  และทักษะทางวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ส าหรับทมีที่ลงพ้ืนที่ 

เพรา หากบุคคลากรไม่มีความเช่ียวชาญ ไม่มีความช านาญ และศักยภาพในการลงพ้ืนที่รายงานข่าว จะมี

ผลให้งานข่าวที่ถูกผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ ตามไปด้วย  

เทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการท าข่าว ส่วนส าคัญตั้งแต่ต้นจนจบส าหรับกระบวนการสื่อข่าว โดยเฉพาะ

การเป็นช่องทางในการหาข้อมูล การตรวจสอบข้อเทจ็จริงก่อนลงพ้ืนที่ เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง

ทมีข่าวในพ้ืนที่กบักองบรรณาธกิาร ตลอดจนใช้ส่งภาพข่าว และเป็นอกีช่องทางส าคัญในการเผยแพร่  

ปัจจยัภายนอก 

 สถานการณ์ที่เกิดข้ึนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหว

ของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  เพราะแผ่นดินไหวในเนปาลเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีผลกระทบมี

ความเสียหายค่อนข้างมาก รวมถึงเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ชิดกับคนไทยทั้งในมิติระยะทางและความใกล้ชิด

ทางวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีจึงถือเป็นอีกส่วนที่ มีความส าคัญต่อการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในเนปาล เพราะเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนท าให้ระบบไฟฟ้า และระบบ

สาธารณปูโภคที่ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้วมีปัญหามากขึ้น โดยในบางช่วงเวลาและในบางสถานที่ซ่ึงห่างไกลจาก

ตัวเมือง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนต็ส าหรับส่งภาพ ส่งผลให้การรายงานข่าวล่าช้า และการท างานจึงต้อง

ปรับเปล่ียนจากก าหนดเดิมที่วางแผนไว้  

 ปัจจัยด้านธุรกิจ ทั้งคู่แข่งทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าผู้ซ้ือโฆษณา แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผล

โดยตรงต่อการท างาน เน่ืองจากการท าข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ไม่ได้น าเง่ือนไขเกี่ยวกับคู่แข่งทาง

ธุรกจิ หรือสื่อมวลชนอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการรายงานข่าว เพราะยึดหลักการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของคุณค่าข่าว แต่การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลกลับส่งผลต่อธุรกจิทางอ้อม ใน

แง่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัสถานีโทรทศัน์พีพีทวีี  และท าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน  

 บทบาทหน้าที่ สื่อมวลชนยุคดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์พีพีที วีในการรายงานข่าว

แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

 จากการศึกษาพบว่าการรายงานข่าวแผ่นดินไหวของของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้แสดงถึง

บทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 1.การท าหน้าที่ให้ข้อมูล 2.การให้ความรู้ 3.การประสาน

สังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่แต่ละด้านจะมีความเด่นชัดตาม

ช่วงเวลาของการเกดิเหตุการณ์  โดยพบว่าแม้ทมีข่าวในพ้ืนที่อาจจะน าเสนอประเดน็ต่างๆที่สะท้อนการท า

หน้าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะสามารถท าหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป ท าให้

การน าเสนอเน้ือหารอบด้านมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ

สถานีโทรทศัน์พีพีทีวีน้ัน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่าว  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

รายงานข่าว และการเป็นสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ที่มีผลให้การท าหน้าที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวเป็นไปอย่าง

รอบด้าน โดยเฉพาะนโยบายขององค์กร  และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันบทบาทที่
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แสดงออกน้ัน ยังเป็นไปตามหน้าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลัอย่างที่ควรจะเป็น กล่าวคือ มีการรายงานข่าว

ทั้งในมิติความลึกและมิติความเรว็ สะท้อนออกมาเป็นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้าน  

 

8. ขอ้เสนอแนะ  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในหัวข้อเร่ือง”บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนยุคดิจิทลั”คร้ังต่อไป ผู้ศึกษาควร

เพ่ิมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นองค์กรสื่อมวลชนลักษณะอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบให้เหน็ภาพของ การท าหน้าที่ของ

สื่อมวลชนยุคดิจิทลัที่ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งควรเพ่ิมจ านวนเอกสาร ตารางการออกอากาศของรายการข่าว

ให้มากขึ้ น และอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในทุกช่วงข่าว เพ่ือให้เหน็การแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในยุค

ดิจิทลัของสถานีโทรทศัน์พีพีทวีีที่ชัดเจนมากข้ึน  
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การศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารไทยในการเลือกใชส้ายการบิน 

ราคาประหยดั เสน้ทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น 

 

นภาพร ศุภการนิมิต
1
 

ผศ.ดร.วิษณุ  วงศ์สนิศิริกุล
2
 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบินราคาประหยัด  เส้นทาง

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบิน และศึกษาทัศนคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัด

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น โดยออกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ

เชิงพรรณนา และวิธกีารวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจ าลอง Binary logit  วิเคราะห์ค่า Marginal effect   

ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเต็ม

รูปแบบและสายการบินราคาประหยัดโดยใช้แบบจ าลองโลจิต และพิจารณาค่า Marginal Effect

พบว่า มีตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร คือ 1.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเปรียบเทยีบ

กับพนักงานบริษัทเอกชน  2. อาชีพนักธุรกิจ /ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรียบเทียบกับพนักงาน

บริษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พักผ่อนเปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  4.กลับบ้าน/

เย่ียมญาติ/เพ่ือน เปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  5. โอนเงินผ่านธนาคาร

เปรียบเทยีบกบับัตรเครดิต  6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   7. ป้ายประกาศบนท้องถนน  8. Social 

Media 

ผลการวิเคราะห์หาความสมัพันธข์องปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับทศันคติของผู้โดยสาร

ที่เดินทางด้วยสายการบินราคาประหยัด กรุงเทพ - ขอนแก่น โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ของไลเคอร์ท (Likert Scale) พบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินราคา

ประหยัดส่วนใหญ่มีทัศนคติให้ความส าคัญในประเดน็เร่ืองการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ 

Social Media มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับที่ 2 คือ เร่ืองราคา

ตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมกบัระยะทางบิน อันดับที่ 3 คือ เร่ืองพนักงานต้อนรับมีการดูแลเอาใจ

ใส่ที่ ดี อันดับที่ 4 คือเร่ืองราคาตั๋วโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาลมีความ

เหมาะสม และอนัดับที่ 5 คือ เร่ืองเคร่ืองบินมีความตรงต่อตามเวลา 

 

                                                           
1
 นกัศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 สายการบินในประเทศที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศยานภายในประเทศ มี2 

ประเภท  คือ สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด ซ่ึงในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2555 – 2557) สายการบินที่ให้บริการเตม็รูปแบบค่อยๆสูญเสียส่วน

แบ่งการตลาดให้สายการบินราคาประหยัด เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้  โดยในปี 

2557 สายการบินราคาประหยัดมีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศที่ร้อยละ 64.9 ซ่ึงถือเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สดุนับต้ังแต่มีสายการบินราคาประหยัดเข้ามาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 

ภาพที ่1 สดัส่วนการตลาดของผูโ้ดยสารในประเทศแต่ละประเภทสายการบนิ 

 
 เพราะฉะน้ันสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด จึง

พยายามรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินเส้นทางการบินสายหลัก

ภายในประเทศดังน้ี 
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ตารางที ่1 เสน้ทางการบนิภายในประเทศสายหลกั 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า จังหวัดขอนแก่นจ านวนเที่ยวบินไปกลับต่อ 1 สัปดาห์ไม่

แตกต่างกนัมากนัก มีการให้บริการเที่ยวบินของสายการบินเตม็รูปแบบ 35 เที่ยวบิน ส่วนสายการ

บินราคาประหยัดมีให้บริการเที่ยวบิน 49เที่ยวบินโดยปี 2557  ด้านภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และการค้าการลงทุน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP อยู่ที่ 145,272 ล้านบาท เป็นล าดับ

ที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวก็

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน รอง

จาก จังหวัดนครราชสมีา ดังรูปภาพ 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยว 
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จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ  –  ขอนแก่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดกลยุทธ์ในด้านจ านวนเที่ยวบิน ด้านทัศนคติต่อการให้บริการ เป็นต้น เพ่ือสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้โดยสารส าหรับผู้ประกอบการสายการบินภายในประเทศรายใหม่ที่จะเข้าสู่

ตลาดธุรกจิสายการบิน รวมถึงอาจจะมีประโยชน์ในด้านการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายการ

บินภายในประเทศรายเก่า 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น 

 2.  เพ่ือศึกษาทศันคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัด 

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู้โดยสารที่ เดินทางจากเส้นทาง

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น โดยเป็นผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 

และจะแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ซ่ึงท าการศึกษาจากผู้โดยสารณ สนามบินขอนแก่น 

เป็นระยะเวลา 15 วันในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้โดยสาร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้  รวมถึง

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร เช่น วัตถุประสงค์ใน

การเดินทาง ช่องทางในการเลือกซ้ือบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) และค่า  Marginal Effect โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Stata เพ่ือ

ท าให้ทราบคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทาง

กรุงเทพฯ  – ขอนแก่นตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และน าไปสู่กลยุทธ์ส าหรับสายการบินรายเก่า

และรายใหม่  

 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินราคาประหยัด กรุงเทพ - 

ขอนแก่นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท  (Likert Scale) เพ่ือท าให้

ทราบทศันคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่นตาม

วัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 
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ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการLogit  ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทศันคติ 

ประเภทบริการ ค่าเฉล่ีย การแปลผล

การประชาสมัพันธท์าง LINE 

และ Social Media 

มีผลต่อการเลอืกใชบ้ริการ 4.50

เห็นดว้ยอย่างย่ิง

ราคาต๋ัวโดยสารมีความเหมาะสม

กบัระยะทางบนิ
4.34 เห็นดว้ย

พนักงานต้อนรับมีการดแูลเอาใจใสท่ีด่ี 4.23 เห็นดว้ย

ราคาต๋ัวโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมชัน่) 

ในชว่งเทศกาลมีความเหมาะสม
4.21 เห็นดว้ย

เคร่ืองบนิมีความตรงต่อตามเวลา 4.19 เห็นดว้ย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น พบว่า มีตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร

คือ 1.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน  2. อาชีพนักธุรกิจ /

ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พักผ่อนเปรียบเทียบ

กับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  4.กลับบ้าน/เย่ียมญาติ/เพ่ือน เปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/

ท างาน/สัมมนา  5. โอนเงินผ่านธนาคารเปรียบเทยีบกับบัตรเครดิต  6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

7. ป้ายประกาศบนท้องถนน  8. Social Media  โดยในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างตัวแปรที่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่น่าสนใจบางตัวแปร เช่น  

1.ราคาตั๋วโดยสาร รวมถึงราคาโปรโมช่ัน ที่มีทัศนคติเห็นด้วย น่ันหมายถึงตัวแปร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Variable Coeffivent 
Marginal 

Effect 

C 6.969303 - 

เพศ -0.0321013 -0.0062335 

อายุ -0.1796144 -0.0348777 

รายได้ -0.0856204 -0.0166259 

ข้าราชการ 0.6369614** 0.1236859 

ประกอบ
ธุรกิจ 
ส่วนตัว 

-0.7217215** -0.1401447 

พักผ่อน 0.695498** 0.1350526 

กลับบ้าน 0.6522904** 0.1266625 

โอนเงิน 0.8588979** 0.1667818 

ซื้อตั๋ว
ล่วงหน้า 

-0.2057207 -0.0399471 

ค่าใช้จ่าย -0.8221431*** -0.1596447 

โทรทัศน ์ 0.04494375 0.0872723 

ป้ายประกาศ 0.686385** 0.1332831 

Social 
Media  

0.6269545** 0.1217428 
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เพ่ิมขึ้ น จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการสายการบินเตม็รูปแบบมากกว่าสายการบินราคาประหยัด 

เพราะถ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทั้งสองสายการบินเพ่ิมขึ้ น ผู้โดยสารส่วนใหญ่กจ็ะค านึงถึง

ความสะดวกสบายที่มากกว่า  รวมถึงการบริการในด้านอาหาร ซ่ึงกส็อดคล้องกับตัวแปรรายได้แม้

จะไม่มีนัยส าคัญ แต่ค่า Coefficient ที่ออกมาเป็นลบกส็ามารถอธิบายได้ว่า ผู้โดยสายที่มีรายได้

น้อย มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สายการบินราคาประหยัด  

2.ป้ายประกาศบนท้องถนน  โดยความน่าจะเป็นของป้ายประกาศบนท้องถนน  หาก

เพ่ิมขึ้น 1 ป้าย จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัด ร้อยละ 13.32 เน่ืองจาก

ป้ายประกาศบนท้องถนนของสายการบินราคาประหยัดจะน าเสนอโปรโมช่ันในเร่ืองราคาเป็นปัจจัย

หลักพร้อมระบุในเร่ืองของช่วงเวลาการจองและการเดินทางของแต่ละสายการบิน  ในขณะที่ป้าย

ประกาศบนท้องถนนของสายการบินเตม็รูปแบบจะน าเสนอในด้านความสวยงามของการเดินทาง

กบัสายการบินต่างๆ โดยไม่ได้ระบุรายละเอยีดในด้านราคาแบบสายการบินราคาประหยัด 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินราคา

ประหยัด กรุงเทพ – ขอนแก่นพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดส่วนใหญ่มี

ทศันคติให้ความส าคัญในประเดน็เร่ืองการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social Media มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 โดยมีทัศนคติอยู่ที่ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง และมี

ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.50  อันดับที่ 2 คือ เร่ืองราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทางบิน โดยมี

ทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.34 อันดับที่ 3 คือ เร่ืองพนักงานต้อนรับมีการ

ดูแลเอาใจใส่ที่ดี โดยมีทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.23 อันดับที่ 4 คือเร่ือง

ราคาตั๋วโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาลมีความเหมาะสม โดยมีทัศนคติอยู่ที่

ระดับเหน็ด้วยเช่นกัน และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.21 และอันดับที่ 5 คือ เร่ืองเคร่ืองบินมีความตรงต่อ

ตามเวลาโดยมีทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.19 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

เส้นทางกรุงเทพ - ขอนแก่นโดย ใช้แบบจ าลองโลจิต และ Marginal Effect จึงจะมีบางตัวแปร

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัดเส้นทาง

กรุงเทพฯ  – ขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ 

(Marketing Mix หรือ 7P's) ของผู้โดยสารสายการบินราคาประหยัด คือ การประชาสัมพันธ์ทาง 

Line และ Social media ที่มีทัศนคติเหน็ด้วยอย่างย่ิง และมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายได้ว่า 

การประชาสมัพันธท์าง Line และ Social media ของสายการบินราคาประหยัดจะเน้นเร่ืองราคาตั๋ว

โดยสายและโปรโมช่ันเป็นหลัก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกค้า  
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กลยุทธส์ าหรบัผูป้ระกอบรายเก่า 

 การรักษาฐานลูกค้ารายเก่าของสายการบินราคาประหยัดทั้ง 2 สายการบินยังคงต้องให้

ความส าคัญในด้านความตรงต่อตามเวลาของเคร่ืองบินในเสถียรมากขึ้ น เน่ืองจากรูปแบบของ

ธุรกิจการบริการที่เหมือนกันในสายการบินราคาประหยัด ในด้านราคาจึงไม่ได้มีความแตกต่าง

มากนัก เพราะฉะน้ันปัจจัยด้านการตรงต่อเวลาถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ 

รวมถึงด้านราคาตัว๋พิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงสงกรานต์ ช่วงวันปีใหม่ เป็น

ต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลเหล่าน้ีมักจะมีการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

หากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการวางแผนในด้านราคาตัว๋พิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในการ

จองล่วงหน้าที่เหมาะสม  

ส่วนในด้านหาลูกค้ารายใหม่เพ่ือขยายการตลาด ควรจัดโปรโมช่ันด้านราคาหรือด้านการ

ฟรีน า้หนักสมัภาระ  แบบเจาะจง  ในสายอาชีพ พนักงานเอกชน  และนักเรียน / นักศึกษา  โดย

อาจจะมีการท า Contact กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  หรือ มหาวิทยาลัยช้ันน า  เน่ืองจาก

กลุ่มลูกค้าทั้ง 2 สายอาชีพน้ีน่าจะมีศักยภาพ โดยดูจากรายได้ หรืออัตราผลตอบแทนของสาย

อาชีพน้ี  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้สายการบิน  

 

กลยุทธส์ าหรบัผูป้ระกอบรายใหม่ 

ในระยะแรก ผู้ประกอบรายใหม่ควรให้ความส าคัญในด้านประชาสมัพันธ์ทาง LINE  และ 

Social Media เช่น facebook Twitter เป็นต้น เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social 

Media ใช้เงินไม่มากกส็ามารถลงโฆษณาได้และสามารถสร้างความแตกต่างในการโฆษณาหรือ

ประชาสมัพันธจ์ากสายการบินราคาประหยัดเดิมที่มีอยู่ เน่ืองจากด้านราคาของตัว๋โดยสารน้ันไม่ได้

มีความแตกต่างกันมากนัก แต่กค็วรหาช่วงเวลาจัดโปรโมช่ัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารราย

ใหม่ เพราะฉะน้ันควรเน้นด้านบริการ เช่น พนักงานที่มีอัธยาศัยดี การตรงต่อเวลา เป็นต้น เพ่ือ

สร้างความประทบัใจให้กบัผู้โดยสารรายใหม่ที่ใช้บริการในคร้ังแรก และน าไปสู่การสร้างฐานลูกค้า

ของตัวเอง 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรที่ส าคัญอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ของราคาตั๋ว

โดยสารกับจ านวนเที่ยวบิน โดยหากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการเปล่ียนแปลงราคาตั๋ว

โดยสารหรือเที่ยวบิน น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้บริการในสายการบินราคาประหยัดของผู้โดยสายที่

เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกนั 

 2. การออกแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังน้ียังมีความคลุมเครือในบางค าถาม ดังน้ันใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ในส่วนของเน้ือหาของแบบสอบถามควรจะต้องมีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ

ง่าย 
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การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้ 
แนวคิดของกาเย ่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสติพณิชยการ กรุงเทพฯ 
Development of Listening and Writing Skills by Chinese Pin Yin System Based 

on Robert Gange’s Theory for the First Year Vocational Students, Dusit 
Commercial Vocational Collage, Bangkok 

ZHU QIONGLEI1 

อัญชลี ทองเอม2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 3)ศึกษาความคงทนความสามารถในการฟังและการ
เขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดกาเย่ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 
ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง 
จ านวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้จ านวน 14 ชั่ วโมง 2) 
แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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1 )นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.66  

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  มีคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ46.66 

3) นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์คร้ังที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

4 )ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ภาพรวมระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61  
ค าส าคัญ : พัฒนาความสามารถในการฟังและการเขียน,ระบบพินอินภาษาจีน,แนวคิดของกาเย่ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในศตวรรษท่ี 21 นี้ การเรียนรู้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจจะไม่
เพียงพอต่อการท างานในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษา      
ที่ 3 เพื่ออนาคตของตนเอง 

 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาที่มีคนพูดกันมากที่สุดในโลก และยังเป็นภาษาราชการ
ของประเทศจีน ประเทศที่มี เศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลก เป็นที่คาดการณ์ว่าจะก้าวขึ้น  
เป็นผู้น าของโลกยุคใหม่ คงจะเป็นเร่ืองดีที่เราจะหัดเรียนรู้ภาษานี้เอาไว้ สุขสันต์ วิเวกเมธากร "ภาษาจีน
ถือเป็นภาษาที่น่าเรียน เพราะเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดของโลก ดังนั้นในเมื่อเราจ าเป็นต้องรู้จักเขา 
ต้องติดต่อกับเขา ถ้าเราอ่านเขียนภาษาจีนได้ ถามว่าเราได้เปรียบไหม เราได้  

ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารภาษาหนึ่งมากพอกับภาษาอังกฤษไม่ว่า
จะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ การประกอบอาชีพ การตกลงเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน หรือ 
การใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาษาจีนล้วนเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึง
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีน โดยก าหนดให้เป็นกลุ่มวีชาภาษาต่างประเทศที่นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความพอใจ 
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ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทส าคัญมากในด้านการค้าและเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีของทั้งสอง
ประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา  (ศูนย์ข้อมูล เพื่อ ธุรกิจ
ไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ง
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ 
ได้และผู้ เ รียนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ได้ตามความสนใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการ
เปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง แต่สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น ปัญหาการขาดครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาจีน หรือ 
สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงปัญหาจากการเรียนการสอนภาษาจีนที่ยังไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียน
ในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ
เอกสารต าราเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีความหลากหลาย อันส่งผลให้เกิดรูปแบบวิธีการสอนและ
เนื้อหาที่หลากหลายด้วย มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างคนต่างท า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และทักษะทางภาษาของนักเรียนที่เรียนภาษาจีน (ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ , 2548) นอกจากนี้
งานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยังแสดงว่ามีประวัติการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ยาวนาน แต่ยังพบปัญหาต่างๆ หลายประการซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาที่พบคือ ประสิทธิผลการเรียนต่ า 
ผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียนที่ใช้ใน
ประเทศไทยขาดความเหมาะสมแบบเรียนที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอก
ระบบ มีการใช้แบบเรียนที่ผลิตจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนวิธีการสอนไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนตั้งใจและสนใจ
เรียนภาษาจีน (สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้
นักเรียนเรียนภาษาจีนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนทักษะการฟังที่ยึดรูป
แบบเดิม โดยครูเสนอเนื้อหา ใบงาน อธิบายแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

696



4 

 

ประกอบกิจกรรมน้อย นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้นในการเรียนไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาจีน จึงส่งผลทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จ
การศึกษาจากสภาพและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความส าคัญ
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นต่อๆไป 

ดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้พินอินและน าแนวคิดของกาเย่มาใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะทักษะการฟังและ
การเขียนพินอินภาษาจีน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 

1. ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 
3. ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิด

กาเย่ 
4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้

แนวคิดของกาเย่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของ
กาเย่เพิ่มขึ้น 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีผลสัมฤทร์ิทางการเรียนหลังเรียนไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 70 

 3. นักเรียนมีความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนหลังจาก
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่ระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 ห้อง จ านวนทั้งหมด 278 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย

การ กรุงเทพฯ 1 ห้องจ านวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  
2. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา  
 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิดของกาเย่       

               ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน 
                    2) ความคงทน ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน

หลังจากที่เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 
                    3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน 

                   4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิด
ของกาเย่  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ จ านวน 7 หน่วย การเรียนรู้จ านวน 14 ชั่วโมง 
 2. แบบฝึกและแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีน จ านวน 7 ชุด ชุดละ 15 ข้อ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 20 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
โดยใช้แนวคิดของกาเย่ จ านวน 1 ชุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ตามล าดับ จากนั้นได้
ชี้แจงเร่ือง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้แนวคิดของกาเย่ 
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 2. เมื่อเร่ิมต้นการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีค าศัพท์หน่วยละ  20 
ค าศัพท์และได้ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการฟังและการเขียนพินอินค าศัพท์ภาษาจีนหลังจากนั้นท าการทดสอบหลังเรียน (Pro-test) ด้วย
แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีน หน่วยการเรียนรู้แต่ละการเรียนรู้ หน่วยละ  15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. หลังจากที่ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ครบทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้แล้วผ่านไป 1 สัปดาห์ ท าการทดสอบนักเรียน โดยท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
คร้ังที่ 1 จ านวน 20 ข้อ จากนั้นทิ้งระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
คร้ังที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ซึ่งป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เพียงแต่ท าการสลับข้อในแบบทดสอบ  
 4. เมี่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์พินอิน
ภาษาจีน 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ ค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน เรียนทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 คร้ัง คือ ผลการทดสอบหลังเรียนคร้ังที่ 1 
และผลการทดสอบหลังเรียนคร้ัง 2 มาแล้วน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียนทั้ง 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 คร้ังและแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนาและอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียนจ านวน 
30 คนจากการทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66 

 2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ53.33 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 

 3. นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจ านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 มีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบคร้ังที่ 1 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 เมื่อ
ทดสอบคร้ังที่ 2 นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   การทดสอบคร้ัง
ที่ 2 มีนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าคร้ังที่ 1 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ64.28  ของนักเรียนที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้น 

 4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน กล่าวคือ ด้านผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านสื่อการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.93 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีนของนักเรียนจ านวน 30 
คน จากการทดสอบหลังเรียนจ านวน 7 ชุด  นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน และบางคนไม่สนใจเรียน และ
โดยเฉพาะการฟัง ครูผู้สอนต้องเปิดให้นักเรียนฟัง 3-5 คร้ังในแต่ละค าแต่นักเรียนบางคนก็ไม่รู้ว่าค านั้น
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จะเขียนพินอินได้อย่างไร  ส่วนนี้เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนได้จัดการโดยให้น าซีดีที่บันทึกไว้ไปฟังที่บ้าน 
หรือ เมื่อมีเวลาว่าง แต่อย่างไรก็ดีถ้านักเรียนไม่มีความพยายาม ความส าเร็จย่อมไม่เกิด ซึ่ง  Bloom 
(1976) กล่าวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือพฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry 
Behavior) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง การเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องการเรียน
เร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ได้แก่ ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ใหม่และกาเย่ (Gagne, 1985: 70-90) มีความเชื่อและแนวคิดว่า การเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบาย
ความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการของความสามารถใหม่ ๆ ที่มีผลมาจากการเรียนรู้  การเรียนรู้
กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเร่ือย ๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะเด็กได้มีกฎง่าย ๆ ที่จ าเป็นมา
ก่อน ในระยะเร่ิมแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่าย ๆ ที่ช่วยท าหน้าที่เป็นจุดเร่ิมต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกลไก
พื้นฐาน และการตอบสนองทางค าพูด ต่อมาก็จะเป็นการจ าแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และใน
ที่สุดก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน และฮับบาร์ด (Hubbard, 1983, pp. 263-265) กล่าวว่า การทดสอบการฟัง มี2
แบบคือ 1.การทดสอบการฟังที่แท้จริง (pure listening test) เป็นการทดลองการฟังและจ าแนกเสียงของ
ค าที่ได้ยิน เช่น 1) การจ าแนกเสียงโดยใช้คู่เทียบเสียงทั้งที่เป็นค าและประโยค 2) การทดสอบการ
จ าแนกเสียงโดยการจัดการฟังเสียงเน้นหนักในค า (word stress) และในใบประโยค (sentence stress ) 2. 
การทดสอบความเข้าใจในการฟัง ( listening comprehension test ) เป็นการทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่
ฟัง เช่นฟังแล้วตอบค าถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางตามค าสั่งที่ได้ยินเป็นต้น ซึ่งสรุปการทดสอบความ
เข้าใจในการฟังและสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ จันทร์พลอย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่น ส าหรับนักศึกษาระดับปวช.ปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษามีระดับการพัฒนาทักษะปานกลาง 
ในการพัฒนาการทางภาษาญ่ีปุ่นทั้ง 4 ทักษะ 
 2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน  
นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมี
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 สอดคล้องกับงานวิจัยของ   จิราพร  สุขกรง  
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้เกมและนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน  กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทดลองซึ่งเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม  และอีกกลุ่มหนึ่งคือ
กลุ่มควบคุมซึ่งเรียนรู้ค าศัพท์โดยได้รับการสอนตามปกติ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
คงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสุพรรณี เสนภักดี (2553) ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดตะกล่ า 
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทนใน
การเรียนรู้ค า ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตะกล่ า กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดตะกล่ า  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ด้านค าศัพท์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0 1 และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
 3. นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจ านวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 มีนักเรียนจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.66  เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 เมื่อทิ้งระยะห่าง 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนมี
เวลากลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้วทั้งหมด ปรากฏว่ามีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจ านวน     
9 คนคิดเป็นร้อยละ 64.28 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต  โพธิ์ขี  (2555)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจ าและความคงทนในการจ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดชินวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศน์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการจ าและความคงทนในการจ าหลังการเรียนทิ้งระยะห่าง 1 สัปดาห์ด้วยเกมมัลติมีเดีย
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนวัดชินวราราม  (เจริญผลวิทยา
เวศน์) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 34 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย  
พบว่า  คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่  .05  และผลการศึกษาความคงทนในการจ าของนักเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนและ
คะแนนหลังเรียนทิ้งระยะ 1 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05 

 4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน คน 30 พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน กล่าวคือ ด้านผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านกิจกรรมการ
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เรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านสื่อการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.93  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติภูมิ  แย้มจิตร   (2556)  ได้ศึกษา  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบเกม เร่ืองระบบเลขฐาน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น ผลของการวิจัย พบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 และพชรพรรณ ชรารัตน์ (2557) การพัฒนาเกมการสอน 
เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มทดลองความคิดเห็นของ ผู้ เรียนต่อการจัดการการเรียน เร่ือง การแปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนโดยใช้เกมการสอน
ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.49, S.D.=0.07) 

 
ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังนี้ 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 มีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพิน

อินภาษาจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการท าแบบทดสอบครั้งที่ 1 แล เมื่อท าแบบทดสอบคร้ังที่ 2 มีนักเรียน
ที่มีคะแนนสอบผ่านเพิ่มขึ้น จ านวน 9 คน จากเดิมไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน แสดงว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ที่เขียนโดยระบบพินอินจากแบบทดสอบค าศัพท์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น งานวิจัยนี้อาจน าไปใช้กับนักเรียนที่เรียนการฟังการเขียนขั้นพื้นฐานได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ส าหรับผู้สอนจะท าสื่อภาษาจีนต้องศึกษา เร่ืองการใช้ระบบการถ่ายเสียงเป็นภาษาไทย

การออกเสียงจะต้องใช้ให้ตรงกับภาษาไทย โดยเฉพาะ เสียงวรรณยุกต์ เช่น 椅(yǐ)子(zi) อ่ี-จึ =

เก้าอี ้；洗(xǐ)手(shǒu)间(jiān) สี่-โส่ว-เจียน = ห้องน้ า 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบการฟังและการเขียน ถึงแม้ว่าผู้สอนจะก าหนดการออกเสียงไว้ 2

คร้ัง แต่เมื่อทดสอบจริง ผู้สอนต้องออกเสียง 3-5คร้ัง นักเรียนจึงท าแบบทดสอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
นักเรียนก็มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เกิดคร่ึงหนึ่งของห้อง ตังนั้นผู้สอนจึงต้องแนะน าให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนจากสื่อที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการทบทวน 
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 3. การก าหนดระยะเวลาการเรียนภาษาจีนอาจต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับระดับพื้นฐาน
การเรียนภาษาจีน และเน่ืองจากบางครั้งเวลาที่ก าหนดไว้ไม่เพียงพอ ต้องมาหาเวลาสอนเพิ่มเติม เพื่อให้
ครบกับกิจกรรมที่สร้างไว้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าวิจัยความบกพร่องการเขียนอักษรจีนและระบบพินอินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
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การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคดิของGesell เพ่ือพฒันาความสามารถ 

ในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย 

The Development of Creative Activities Based on Gessell’s Theory for the Development  of Pre-primary 

School Children’s Fine Motor Skills 

กฤษณา  รักนุช 0

1 

อญัชลี  ทองเอม 1

2 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีเป็นวจิยัทดลอง มีวตัถุประสงค ์1) เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell 2) 

เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  ประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียน

ชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวิทยา ๒ สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 1) 

แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 กิจกรรม ดงัน้ี 1.1 การ

เคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ 1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลง

ตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข 1.3 การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกั

นํ้ ากรอกใส่ขวด 1.4 นิสัยส่วนตวัและส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด 

(3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  2)แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 3)แบบบนัทึก

หลงัจากการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคาระห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ      

             ผลการวจิยัพบวา่ 1)ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  มีประสิทธิภาพ คือ 

มีค่า IOC = 0.66 - 1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 2) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดย

ใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

คาํสําคญั: ชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์, แนวคิดของGesell ,  ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก   

                 นกัเรียนระดบัปฐมวยั 

                                                             
1
 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2
 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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Abstract 

This research is an experimental study aiming to 1) develop a set of creative activities based on 

Gesell’s theory and 2) to develop the pre-primary school children’s fine motor skills. The population consists 

of 17 kindergarten children aged between 4-5 years old. They are all the Kindergarten-2 pupils of Baworn 

Witthaya – 2 School under the jurisdiction of Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service 

Area 1. The research instruments are: 1) 10 plans of creative activities based on Gesell’s theory namely: 1.1 

(1) drawing, (2) Bead embroidery, (3) sculpture, (4) torn paper collage; 1.2 Language Activities (1) Eyes and 

Ears Song, (2) Islanders Dance, (3) Numbers and Counting Song; 1.3 Body Adjustment and Balance (1) 

Water Bucket Lifting & Rotation, (2) Filling Bottles of Water, and (3) Showing Respect to the Elders. 2) The 

assessment scale to evaluate the children’s fine motor skills; 3) The post-activity assessment scale The 

collected data were analyzed using a statistical software application. The data were analyzed by using 

percentage. Results show that: 1) the set of creative activities based on Gesell’s theory is effective with the 

IOC 0.66-1.00, as required by the standard, 2) all the subjects developed their fine motor skills though the 

activities based on Gasell’s theory with the score of 80 percent or higher.  

 

Keywords: Creative activities, Gesell’s Theory, Pre-primary School Children’s Fine Motor Skills   
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ความสําคญัและที่มาของปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 การจดัการศึกษาในระดับปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายที่สําคญัเพื่ออบรมเล้ียงดูและเตรียมความพร้อมทั้ ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฏีจิตวิทยาพฒันาการที่เน้นเด็กเป็น

ศูนยก์ลางและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ได้มี

โอกาสริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆ ที่จดัใหเ้ป็นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง (กรม

วชิาการ, 2540 : 10-16) สอดคลอ้งกบั สุวมิล ตั้งสจัพจน์ (2540 : 27) กล่าววา่ การเรียนระดบัปฐมวยัเป็นการเรียน

เพือ่ส่งเสริมความสามารถของเด็ก โดยเฉพาะความสามารถดา้นกลา้มเน้ือมือซ่ึงควรให้ความสาํคญัยิง่เพราะเป็น

องค์ประกอบสําคญัที่บ่งช้ีให้เห็นถึงความพร้อมทางการเรียนและเด็กในวยัน้ีตอ้งการการพฒันาอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะทกัษะการใชมื้อ ซ่ึงสามารถฝึกฝนไดโ้ดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก เต็มสิริ 

เนาวรังสี (2544 ) กล่าววา่ เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดง้่ายและ

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก 

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 115-116) ไดก้ล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของเด็กก่อน

ปฐมวยัจะไม่รวดเร็วเหมือนวยัทารก แต่จะเป็นอตัราที่คงที่ ส่วนที่พฒันามาก ไดแ้ก่ วุฒิภาวะระบบประสาท 

ปรากฏมาในภาพของกล้ามเน้ือมัดต่างๆ จะแข็งแรง และทาํงานประสานกันทาํให้ร่างกายเคล่ือนไหวได้

คล่องแคล่ว สามารถทรงตวัไดดี้ขึ้น  อาจแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กลา้มเน้ือใหญ่ เด็กปฐมวยัจะมีอตัราการพฒันา

เป็นไปตามวยั เช่น อาย ุ4 ปี จะสามารถเดินลงบนัไดแบบสลบัเทา้ไดดี้กวา่เด็กอาย ุ3 ปี หรือการกระโดด เด็กอาย ุ

3 ปี จะกระโดดเทา้พร้อมกนั   อาย ุ4 ปี จะสามารถกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียวและเม่ืออาย ุ5 ปีจะกระโดดสลบัเทา้

ได ้ เป็นตน้ไป การส่งเสริมพฒันาการเด็กในกลา้มเน้ือเล็กโดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือจะพฒันาอยา่งมากเช่นกนั ใน

การวาดภาพตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมได้ที่อายุ 3 ขวบ วาดรูปส่ีเหล่ียมได้ที่อายุ 4 ขวบ และวาดรูป

สามเหล่ียมไดท้ี่อาย ุ5 ขวบ การส่งเสริมพฒันาการเด็กในดา้นกลา้มเน้ือเล็ก และการประสานสมัพนัธก์นัระหวา่ง

มือกบัตา เช่นการร้อย การตดักระดาษ และการวาดภาพอยา่งอิสระ 

Gesell (1940)  ไดก้ล่าว ถึงทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายว่า การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดั

กระทาํกบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึง

เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบกัน ลักษณะ

พฒันาการที่สาํคญัของเด็กในระยะน้ีคือ การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเคล่ือนไหว การทาํงานของระบบประสาท

และกลา้มเน้ือ การพฒันาความสามารถในการควบคุมร่างกาย การบงัคบัส่วนต่างๆ ของร่างกาย และได้แบ่ง

พฒันาการเด็กออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
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1. พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) เป็นความสามารถของร่างกายที่

ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวยัวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายและความสมัพนัธท์างดา้นการเคล่ือนไหวทั้งหมด 

 2. พฤติกรรมด้านการปรับตวั (Fine Motor or Adaptive Development) เป็นความสามารถในการ

ประสานงานระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกบัระบบความรู้สึก เช่น การประสานงานระหว่างตากบัมือซ่ึงดูได้

จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อส่ิงที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระด่ิง การแกว่ง

กาํไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมดา้นการปรับตวัจึงสมัพนัธก์บัพฤติกรรมทางดา้นการเคล่ือนไหว 

3. พฤติกรรมดา้นภาษา (Language Development) ประกอบดว้ยวิธีส่ือสารทุกชนิด เช่น การแสดงออก

ทางหนา้ตาท่าทาง การเคล่ือนไหวท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง และภาษาพูดการเขา้ใจการ

ส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

4. พฤติกรรมดา้นนิสัยส่วนตวัและส่วนรวม  (Personal Social Development) เป็นความสามารถในการ

ปรับตวัของเด็กระหวา่งบุคคลกบับุคคลและบุคคลกบักลุ่ม ภายใตภ้าวะแวดลอ้มและสภาพความเป็นจริงนับเป็น

การปรับตวัที่ตอ้งอาศยัการเตริญเติบโตของสมองและระบบการเคล่ือนไหวประกอบกนั 

 ความสามารถของกลา้มเน้ือมือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่มีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิง่ต่อการดาํรง

ชีวติประจาํวนั (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 82)วิธีการส่งเสริมความสามารถกลา้มเน้ือ

มือ คือทาํไดโ้ดยการฝึกฝนการทาํงานโดยการใชมื้อ น้ิวมือและการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตา โดยให้

เด็กทาํกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนจากง่ายไปยากตามความตอ้งการและความสนใจของเด็กเป็น

รายบุคคล กิจกรรมที่สาํคญั ไดแ้ก่ การหยบิจบัส่ิงของ การพบั ฉีก ตดั ปะกระดาษ การพิมพภ์าพ การขยาํ การ

ร้อยลูกปัด การรูดซิป การติดกระดุม ซ่ึง Mayesky  ( 1998 : 103-105 ; อา้งอิงจาก วรรณี อยูค่ง, 2547) กล่าวว่า

กลา้มเน้ือมือจะมีการพฒันาที่ดีที่สุดในช่วงอาย ุ4-5ขวบ การพฒันากลา้มเน้ือมือควรทาํต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอจึง

ควรจดักิจกรรม เช่น การลากเสน้ การวาดภาพ การฉีก ตดั ปะกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ และการป้ัน ซ้ึงลว้นเป็น

การส่งเสริมความสามารถของกลา้มเน้ือมดัเล็กใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ส่วน กลัยา ตนัติผลาชีะ( 2540 : 20) 

กล่าวว่าเด็กอาย ุ4-5 ขวบ แตกต่างจากเด็กในระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากวยัเด็กเล็กการหยบิจบัส่ิงใด ยงัไม่

คล่องตวั กลา้มเน้ือยงัตอ้งการการสร้างเสริมความแขง็แรง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Kaufman, H.F. (1949 : 

885-888) พบวา่พฒันาการความสามารถในการใชน้ิ้วมือดว้ยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐ์

เศษวสัดุ และการป้ันนั้นจะนาํไปสู่ความสามารถในดา้นการเขียนไดดี้ยิง่ขึ้น และ Dawson, M.A. (1957 : 391-

392) กล่าวว่าการเขียนที่ดีจะตอ้งมีการประสานงานกนัอยา่งดีระหว่างสายตา มือ และการควบคุมกล้ามเน้ือ  

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์าํหรับเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่ การวาดภาพระบายสี การเล่นกบัสี การพิมพภ์าพ การป้ัน 

การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐเ์ศษวสัดุ การร้อยการสาน การเล่นพลาสติกสร้างสรรค ์และการป้ัน ซ่ึง พรเพญ็ บวั

ทอง (2555:22 อา้งอิงจาก Hammond, 1967: 275-282) ไดจ้ดัชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคท์ี่ควรจดั ให้กบัเด็ก
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เอาไวด้งัน้ี  1) การป้ัน  2) การประดิษฐ์  3) การฉีก ตดัปะ  4) การระบายสี   5) การวาดภาพดว้ยน้ิวมือ  6) การ

เล่นบล็อก 7) การวาดภาพดว้ยทราย  8) การวาดภาพดว้ยฟองสบู่ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการใหก้บัเด็กปฐมวยั และยงัเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย การฝึกกลา้มเน้ือมดัเล็ก 

ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่สาํคญัของเด็กปฐมวยัต่อไปในอนาคต 

 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 107) พฒันาความสามารถในการคิดและการใชจิ้นตนาการ การสังเกตและ

เพิม่พนูการรับรู้ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้น และพฒันาความเช่ือมัน่เก่ียวกบัตนเองในการเลือกใชว้สัดุต่างๆ ส่งเสริม

ให้เด็กไดพ้ฒันากล้ามเน้ือมือ ความสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับรูปร่าง สี และมี

โอกาสพฒันาทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน พฒันาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่

รับผดิชอบในการดูแลทาํความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น 

 จากความสาํคญัและสภาพการณ์ดงักล่าว  จึงทาํให ้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยใชแ้นวคิดของ Gesells เพือ่ความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั ซ่ึงอาจเป็น

แนวทางหน่ึงสาํหรับครูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัใชส้าํหรับส่งเสริมเด็กปฐมวยัใหมี้

ความสามารถซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐานที่จะพฒันาไปสู่ขั้นต่อๆไปได ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่พฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell  

2.  เพือ่พฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 นกัเรียนมีพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ 

Gesell นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

     1.4.1 ประชากรเป้าหมาย  

ประชากรเป้าหมายที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่น

ระดับอนุบาล 2 จาํนวน17 คน โรงเรียนบวรวิทยา ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

      1.4.2 ตวัแปรที่จะศึกษา 

ตวัแปรตน้     1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell 
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   1.1 การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน  

(4)การฉีก-ตดัปะ  

    1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนบัเลข 

   1.3 การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

  1.4 นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด                         

 (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่  

ตวัแปรตาม   ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก 

  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง การที่เด็กอาย ุ4-5 ปีมีความสามารถบงัคบักลา้มเน้ือ

ส่วนต่างๆ ให้ทาํงานประสานกันได้ เช่น ฉีก ตดั ปะ กระดาษลงในภาพวาด เป็นตน้ โดยมีหลักการทาํงาน                      

ที่สาํคญั คือ มีการประสานสมัพนัธก์นัระหวา่ง มือ น้ิวมือ และตา เพือ่ใหส้ามารถทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี วดัไดโ้ดย

แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น  
 ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell หมายถึง ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรจดัให้กับเด็ก

ปฐมวยัดงัน้ี    

  1.1 การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ  

   1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนบัเลข 

  1.3 การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

  1.4 นิสัยส่วนตัวและส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถัง (2)ตักนํ้ ากรอกใส่ขวด                         

  (3)การแสดงความเคารพผูใ้หญ่    

 นักเรียนระดับปฐมวยั หมายถึง นกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล 2 

จาํนวน17 คนโรงเรียนบวรวทิยา ๒ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนระดบัอนุบาล 2 ที่ไดรั้บการจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีความสามารถใน

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กที่ดีขึ้น 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 

กิจกรรม ดงัน้ี 

 1.1 การเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปัด (3)การป้ัน (4)การฉีก-ตดัปะ  

1.2 ภาษา ไดแ้ก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงราํระบาํชาวเกาะ (3)เพลงนบัเลข 

 1.3 การปรับตวั ไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด  

 1.4 นิสยัส่วนตวัและส่วนรวมไดแ้ก่ (1)การยกนํ้ าหรือหมุนถงั (2)ตกันํ้ ากรอกใส่ขวด (3)การแสดงความ

เคารพผูใ้หญ่  

2. แบบประเมินความสามารถดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก โดยการสงัเกตพฤติกรรม ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นความคล่องแคล่ว 

 2.2 ดา้นความยดืหยุน่ 

 2.3 ดา้นความถูกตอ้งและความสามารถในการควบคุม 

 2.4 ดา้นการประสานกนั 

 2.5 ดา้นการรับรู้โดยการสมัผสั 

3. แบบบนัทึกหลงัจากการจดักิจกรรม 

 

การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองจดักิจกรรมกบันักเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียนบวรวิทยา ๒โดยได้

ดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัสาธิตขั้นตอนการทาํกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  จาํนวน 10 แผน กิจกรรม 10 

กิจกรรม ใหน้กัเรียนไดรู้้จกั เพือ่เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 

2. ผูว้ิจยัทาํการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  จาํนวน 10 แผน ใช้

เวลาในการจดักิจกรรมแผนละ 30 นาทีในระหวา่งการจดักิจกรรม ผูว้จิยัจะสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนในดา้น

การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชแ้บบประเมินความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคะแนน 

3  2  1  และ  0  และรวบรวมคะแนนเพือ่ที่จะนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัไดท้าํการบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนตามแบบบนัทึกหลงั

กิจกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 วิเคราะห์แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม และแบบ

ประเมินความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนประชากรเป้าหมาย โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell เพือ่พฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดั

เล็กของนกัเรียนระดบัปฐมวยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ  

มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

  5.1.2 ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า นักเรียนทุก

คนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell 

นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของGesell  พบวา่ ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ  

มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน 

นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรค ์คือ Awareness (2003: Online) 

กล่าวถึง การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก โดยการจดักิจกรรมให้มือทั้ง 2 มือประสาน

สมัพนัธก์นั ไดแ้ก่  การปรบมือ เพือ่กระตุน้กลา้มเน้ือมือและแขน โดยสามารถใชป้ระกอบเพลง และการเล่นเกม  

การจดักิจกรรมการสมัผสั ไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์ครีมโกนหนวด นํ้ า ทราย เมล็ดขา้วหรือมกักะโรนี และวาดภาพ

ดว้ยน้ิวมือ เช่น การตกัทรายขึ้นลง การละเลงสีดว้ยน้ิวมือ  การจดักิจกรรมที่ให้มือไดก้าํและจบั เช่น เอาแหวน

ออกจากเสา ร้อยของเล่นโดยใชไ้มแ้ทนเข็ม ตกันํ้ าจากถว้ยหน่ึงไปอีกถว้ยหน่ึง  ร้อยลูกปัดรวมกนั หมุนถงันํ้ า 

Fishernand Terry (1997: 284) กล่าวถึง การจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อส่งเสริมกลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็ก

ก่อนที่จะเรียนเขียน  ว่าการวาดรูประบายสี การเขียนอักษร เช่น เส้นตรง วงกลม หรือเส้นพื้นฐานต่างๆการ

ออกแบบ  ระบายสีดว้ยน้ิวมือ และสุมนา พานิช (2531: 24) กล่าวถึง การฝึกให้เด็กใชน้ิ้วมือในการวาดภาพ 

ระบายสี ป้ัน ตดักระดาษ เขียนหนงัสือ ทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ในเร่ืองการช่วยเหลือตวัเอง เช่น การติดกระดุม การรูด

ซิป เป็นตน้ 

713



  5.2.2 ผลการพฒันาความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของนักเรียนระดบัปฐมวยั พบว่า นักเรียนทุก

คนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กโดยใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell 

นกัเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

จากคะแนน/ร้อยละแบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก จาํนวน 10 กิจกรรม 

นักเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมีการพฒันาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมัดเล็กโดยใชชุ้ด

กิจกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 จะเห็นไดว้่าแนวคิดของ Gesell 

(1940) ไดก้ล่าววา่ การที่เด็กแสดงความสามารถในการจดักระทาํกบัวตัถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็ก

ตอ้งใชค้วามสามารถของการใชส้ายตาและกลา้มเน้ือมือซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่ตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตของระบบ

ประสาทและการเคล่ือนไหวประกอบกนั คือ 1)พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนไหว (Gross Motor Development) 2) 

พฤติกรรมด้านการปรับตวั (Fine Motor or Adaptive Development) 3) พฤติกรรมด้านภาษา (Language 

Development) 4) พฤติกรรมดา้นนิสัยส่วนตวัและส่วนรวม  (Personal Social Development) สอดคลอ้งกบัศรี

เรือน แก้วกังวาน (2540) ได้กล่าวว่าถึงลักษณะพฒันาการของมนุษยว์่า เป็นลักษณะที่มีลาํดับขั้นตอน ซ่ึง

พฒันาการด้านต่างๆ ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ตามลาํดบัขั้นตอนไม่มีการขา้มขั้น ซ่ึงมีขอ้พิจารณาเก่ียวกับ

พฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก คือ พฒันาการส่วนใหญ่ก่อนส่วนเล็ก เช่น พฒันาดา้นการขีดเขียนของ

เด็ก ลาํดบัขั้นตอนพฒันาการดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

สาํหรับการทาํงานกลุ่ม คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่มจาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียนจาํนวน 17 คน 

แบ่งเป็นกลุ่ม  4 กลุ่ม กลุ่มละ 4- 5  คน  พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มเม่ือทาํกิจกรรมร่วมกนั มีความรับผิดชอบ ให้

ความร่วมมือ และยอมรับฟังผูอ่ื้น มีคะแนนร้อยละ 91.66 - 95.00  

และคะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จาํนวน 5 กิจกรรม นักเรียนจาํนวน 17 คน พบว่า นักเรียนทุก

คนเม่ือทาํกิจกรรมแต่ละคร้ังสามารถที่จะทาํงานครบตามจาํนวน เสร็จตามเวลา คิดสร้างสรรค ์และสวยงาม มี

คะแนนร้อยละ 76.66 – 100 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กกบัพฤติกรรมเป็นรายบุคคล

นกัเรียนจาํนวน 17 คน พบวา่คะแนน/ร้อยละความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและคะแนนพฤติกรรมเป็น

รายบุคคลไม่แตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กอยูร่ะหว่างร้อยละ 81.66  – 98.33  

ส่วนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 76.66 – 100 ซ่ึงเป็นความสามารถและพฤติกรรมของเด็ก

นักเรียนประชากรเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั  Tansley (1960:167-172) กล่าวว่า งานสร้างสรรคใ์นโรงเรียนเป็น

รูปแบบที่ทาํใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ในการพฒันาความเจริญงอกงามทุกดา้น เช่น พฒันาการทาง

อารมณ์ สติปัญญา ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2539 : 63 – 38)  กล่าวว่าศิลปะช่วยให้
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เกิดการพฒันาในด้าน พฤติกรรมในการทาํงานบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด  

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ช่วยให้คิดเป็น  ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม  ไดแ้ก่ การ

เอ้ือเฟ้ือ การร่วมมือ และการเปล่ียนความคิด  องค์การ  อิมทรัมพรรย ์และ คนอ่ืน ๆ (2526 : 279 – 282) ได้

กล่าวถึงกิจกรรมศิลปสร้างสรรคว์า่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระช่วยใหเ้ด็กเกิดความ 

สนุกสนานเพลิดเพลินในการทาํงานมีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล  รู้จกัสังเกต  มี

ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ เป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ  และฝึกให้เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการแกปั้ญหา และ

งานวจิยัที่มาสนบัสนุนเหตุผลดงักล่าวสมศรี เมฆไพบูลยว์ฒันา (2551:บทคดัยอ่) ศึกษาความสามารถในการใช้

กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า

ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร้์อยดอกไมสู้งกว่าเด็ก

ปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคป์กติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และกิตติยา แกว้ขอมดีและสุ

กัญญา จนัทรมาศ (2559) รายงานการวิจยัการจดักิจกรรมการป้ันแป้งโดวเ์พื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้าน

กลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็กอนุบาลชั้นปีที่1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา สรุปผลการวิจยัว่าเด็กปฐมวยัที่ไดรั้บกิจกรรม

การป้ันเพือ่พฒันาความสามารถของกลา้มเน้ือมือหลงัการทดลองทาํกิจกรรมการป้ันอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 

ประการสุดทา้ยแบบบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรมกิจกรรมนักเรียนแสดงความสามารถการใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กชุดกิจกรรมทั้ง 10 ชุด มีทั้งกิจกรรมทาํเป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มไดท้าํให้เห็นพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัปฐมวยัที่เป็นประชากรเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังนี้  

1.กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมช่วยพฒันากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆได้อย่างดี เด็กนักเรียนสามารถใช้

กลา้มเน้ือมดัเล็กในการทาํกิจกรรม ทั้ง 10 ชุดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ยดืหยุน่ มีความสามารถในการควบคลุม การ

ประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตา รวมทั้งการมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ได้แก่ พ่อ แม่ ผูป้กครองและครูใน

โรงเรียน กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสาํหรับการพฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กขั้นต่อไปได ้เช่นการพฒันาการเขียน

ตวัหนงัสือ การวาดภาพ เป็นตน้   

2. กิจกรรมบางกิจกรรม สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่เด็กๆ  โดยเฉพาะขณะที่เด็กนักเรียนนาํเสนอผลงาน  

จากการที่เด็กไดเ้ล่าเร่ืองจากทาํผลงาน หรือเล่าเร่ืองหลงัจากการทาํกิจกรรมแต่ละชุด  เป็นการให้เด็กไดท้บทวน

การทาํงานของตนพร้อมทั้งสะทอ้นความรู้สึกของตนใหผู้อ่ื้นไดฟั้ง  ครูแสดงความช่ืนชม พยกัหนา้ตั้งใจฟัง และ
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เพือ่นๆ ใหเ้สียงปรบมือทาํให้เด็กรู้สึกว่าผลงานที่ตนกาํลงันาํเสนอมีความสาํคญั เป็นที่น่าสนใจสาํหรับคนอ่ืน 

คาํชมเชยเป็นส่ิงที่เด็กวยัน้ีตอ้งการมากที่สุด เพราะตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นความสาํคญัของตน เพื่อเป็นการกระตุน้

และส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการตอบสนองที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กใหพ้ฒันาสูงขึ้น 

3.ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของ Gesell ทั้ง 10 ชุดที่พฒันาขึ้นมานั้นเม่ือนาํมาใชก้บันักเรียนระดบัปฐมวยั 

พบวา่นกัเรียนระดบัปฐมวยัไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกสนานกบัการทาํกิจกรรม แต่ละกิจกรรม เด็กมีความ

ต่ืนเตน้ และกระตือรือร้นที่จะทาํกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เด็กๆจะมาช่วยครู

จดัเตรียมอุปกรณ์และจดัเก็บอุปกรณ์เขา้ที่ทุกคร้ังหลงัเสร็จกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

  1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ครูตอ้งสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน คอยกระตุน้และควบคุม

เวลาในการทาํกิจกรรมเพราะนกัเรียนบางกลุ่มทาํไดช้า้ ดงันั้นการกาํหนดเวลาจึงตอ้งยดืหยุน่ออกไปบา้งเพื่อให้

นักเรียนที่ชา้ทาํได้ทนั ส่วนกลุ่มนักเรียนที่เสร็จก่อนครูอาจตอ้งหากิจกรรมเล็กๆมาเสริม เพื่อคอยเพื่อนหรือ

อาจจะใหช่้วยเชียร์เพือ่นๆ กลุ่มที่ชา้บา้ง 

  2.ครูควรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรมใหค้วามเหมาะสม ปลอดภยัและมีจาํนวน

เพยีงพอกบันกัเรียน  เช่น ลูกปัดตอ้งเป็นขนาดใหญ่ และถงันํ้ าตอ้งมีขนาดเหมาะกบัตวัของเด็ก 

  3.เม่ือเสร็จส้ินการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังควรช่วยกนัจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์และทาํความสะอาด

บริเวณที่ทาํกิจกรรมทุกคร้ัง 

  4.พื้นที่ที่ใช้ในการทาํกิจกรรมไม่ควรเป็นที่แคบ  ควรเป็นสนามกวา้งๆในบางกิจกรรม  เช่น

กิจกรรมการยกถงันํ้ าและกิจกรรมการกรอกนํ้ าใส่ขวด เพราะเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของตวันกัเรียนและอุปกรณ์ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาถึงผลการใชชุ้ดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น

อ่ืนๆ ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั เช่น พฒันาการทางดา้นสงัคม พฒันาการทางดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 
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การพฒันาการคิดวิเคราะหโ์ดยใชสื้อ่วิดีทศัน ์ เรื่อง พนัธะเคมี  

ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 

 จิราภรณ ์ เฟ่ืองฟุ้ง
1
 

ไพทยา  มีสตัย์
2
 

 

บทคดัย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง 

พันธะเคมีของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 2) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง 

พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้วิจัยคร้ังน้ีเป็นได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภมูิ” ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คนโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน                

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อ

วิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ข้อ 4) แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 ข้อ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หมวด 

ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อวิดีทัศน์ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ รวมเป็น

จ านวน 18 ข้อ  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรุกจิบณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จ รูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่างๆ 

ได้แก่ ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  ผล

การศึกษาพบว่า 

1)  ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

วิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์หลังเรียน ( X  = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 4.13, S.D = 1.09) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  

2)  ผลสมัฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

3)  ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น คืออยู่ในระดับดี  

4)  ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน ที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอน เร่ือง พันธะเคมี ของ โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากจะเหน็ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.05, S.D = 0.83) ด้านสื่อ

วิดีทศัน์ ( X  = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ( X  = 4.13, S.D = 

0.78) 

 

ค าส าคญั : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ , สื่อวิดีทศัน์ , พันธะเคมี  

 

Abstract 

 This study aims to 1) compare Matthayom 4 students’ analytical thinking 

abilities of the chemical bond lesson before and after using audio-visual 2) investigate the 

effect of audio-visual on students’ analytical thinking abilities on the lesson of chemical 

bond and 3) study the students’ satisfaction on using audio-visual to develop their 

analytical thinking in the chemical bond lesson. The sample in this study was 38 students 

who have studied in Wisetchaichan Tanti Wittayapoom School, Angthong province in 

semester 1 of academic year 2559. Purposive sampling technique was used to select the 

sample in this study. The research instruments consist of 1) 5 Lesson Plans of chemical 

bond lesson for Matthayom 4 students using audio-visual 2) The tests of chemical bond 
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lesson using audio-visual for Matthayom 4 students which consists of 20 items in total 3) 

students’ analytical thinking abilities tests on the topic of chemical bond using audio-visual 

and 4) questionnaires of students’ satisfaction on using audio visual for “chemical bond” 

lesson. The questionnaires consist of 18 items that are divided into 3 aspects: learning 

activities, audio-visual and the benefit of learning with audio visual. The collected data 

were analyzed by using SPSS for descriptive analysis and t-test independence. 

 The research findings were as follows: 

 1.  The result revealed that there was a statistical difference on Matthayom 4 

students’ analytical thinking abilities test scores of chemical bond lesson before and after 

using audio-visual; after using audio visual in chemical bond lesson, Matthayom 4 

students’ test score ( X = 8.76 ,S.D 1.69) were higher than before using audio visual. 

( X = 8.76, S.D 1.69) ( X  = 4.13, S.D = 1.09) 

 2.  The students’ test scores on chemical bond lesson after using audio visual  

showed that there were 33 out of 38 students who reached the test criteria which was 80% 

or 86.84% of students while there were 5 students who have failed the test criteria or 

13.15% of students. The results showed the number of students who have passed the tests 

was more than the students who did not reached the test criteria scores. 

 3)  The students developed their group behavior at a good standard level. 

 4)  The results that obtained from the students’ satisfaction questionnaires 

showed that the overall score of satisfaction of Matthayom 4 students was at a high level 

( X = 4.26, S.D = 0.70). In the aspect of learning activities, the students’ satisfaction was 

also at a high level ( X  = 4.05, S.D = 0.83), followed by audio aspect ( X  = 4.12, S.D 

= 0.80) and the benefit ( X = 4.13, S.D = 0.78). 

 

Key words:  A Development of Analytical Thinking ; Audio-Visual  Media ; and Chemical 

Bond of  Mathayom Suksa 4 Students 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิง เ น่ืองจาก

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตมนุษย์ นับต้ังแต่การด าเนินชีวิตประจ าวันและการงาน

อาชีพ   ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นผลที่เกิดจาก

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา

ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  และมีทักษะส าคัญใน

การค้นคว้าหาความรู้ซ่ึงน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   วิทยาศาสตร์ถือเป็นวัฒนธรรม

ของสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) อันช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์  และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุน้ีทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

ส ร้ างสรรค์ขึ้ น  สามารถน าความ รู้ ไปใ ช้อ ย่า งมี เหตุผล ส ร้ า งสรรค์  และมี คุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553)   

พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ระบุว่า หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย

สามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) การศึกษาระดับน้ีเน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 

สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตาม

บทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553)โดยครูหรือผู้สอนควรท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นและสร้าง

บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้ วิจารณ์ พานิช

(2553)  กล่าวว่า  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอีกทักษะหน่ึงที่ มี

ความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 ทกัษะด้านสารสนเทศ (Information  Literacy) จะต้องมีทกัษะ

ที่ต้องการคือ 1) ทกัษะในการเข้าถึง (access) อย่างรวดเรว็และรู้แหล่ง 2) ทกัษะในการประเมิน

ความน่าเช่ือถือ 3) ทกัษะในการใช้อย่างสร้างสรรค์ และนอกจากน้ันคนในศตวรรษที่ 21 ยังต้อง

มีความสามารถใช้เคร่ืองมือสร้างสื่อและสื่อสารออกไปได้หลากหลายทาง เช่น วีดีโอ (video) 

ออดิโอ (audio) พอดคาส์ท (podcast) เวบ็ไซต์ (website) เป็นต้น และวิจารณ์ พานิช ยังกล่าว

อีกว่า Center  for Media  Literacy ระบุว่า  ทกัษะด้านสื่อประกอบด้วยความสามารถด้านการ

เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ (message)ในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ในรูปสิ่งพิมพ์

กราฟิก แอนิเมชัน ออดิโอ วีดีโอ เกม  มัลติมีเดีย เวบ็ไซต์  และอื่นๆ   
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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันมากมายและมีการ

พัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมส าเรจ็รูปประเภทต่างๆโดยเฉพาะสื่อวิดีทศัน์ เป็นสื่อการเรียนการ

สอนประเภทหน่ึง ที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย(Multimedia) ซ่ึงได้รวมเอาความโดด

เด่นของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วย

ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเน้ือหาวิชา และมีความหลากหลายใน ด้านการสร้างจินตนาการของสื่อ

การสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี และอีก

สิ่งหน่ึงที่เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญคือ สามารถน ามาเปิดซ า้ได้ตามความต้องการ (เริงชัย พะวุฒ, 

2557) อีกทั้งผู้ชมกส็ามารถควบคุมการเรียนการสอนได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อ

กบัระบบเครือข่าย (วรพจน์ นวลสกุล, 2550)  

การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการสอนที่มีทั้งภาพและเสียงยังสามารถช่วยให้นักเรียน

จดจ าได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสรุปเนื้ อหาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ

รวดเรว็ (จินดา พราหมณ์ชู, 2553) 

เป็นที่ทราบกนัดีว่าวิชาเคมี  มีเน้ือหาเป็นนามธรรมสูง และจดจ าได้ยาก เน่ืองจากเป็น

วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบทั้งในระดับอะตอมและโมเลกุล ด้วยเหตุน้ีนักเรียนส่วน

ใหญ่รู้สึกเบ่ือหน่าย และมีทัศนคติด้านลบต่อวิชาน้ี  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนโดยการใช้สื่ อสื่อ

วิดีทศัน์น่าจะเป็นวิธีหน่ึงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเน้ือหาที่เรียนได้มากข้ึน  และสามารถปรับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม อนัจะส่งผลให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนได้ 

 

วตัถุประสงค ์        

 1.   เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 2.   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 3.   เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 4.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะ

เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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สมมติฐาน 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ืองพันธะเคมี สงูขึ้นกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.   นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้

สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี  อยู่ในระดับมาก 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

1.  สื่อวิดีทศัน์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ภาพเคล่ือนไหวที่อาศัยเทคนิคที่ได้

จากภาพน่ิง การสร้างภาพเคล่ือนไหว คือ การเอาภาพน่ิงมาเรียงล าดับกัน สมองของมนุษย์จะ

สามารถเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย

เข้าใจตรงกัน  เน่ืองจากสามารถแสดงให้เน้ือหาที่ต้องการสื่อผ่านทางภาพเคล่ือนไหวซ่ึงแสดง

รายละเอียดสิ่งที่ต้องการศึกษาภายในบทเรียนได้ชัดเจนมากกว่าจะเรียนเพียงตัวหนังสือหรือ

ภาพน่ิง   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ซ่ึงวัดได้จาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 ชุด โดยเป็นการวัดความเข้าใจในเน้ือหาวิชา 

เร่ืองพันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

3.  การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่เกี่ยวข้องกับ 1) ทกัษะการ

จ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์เร่ืองราวสิ่งของออกเป็น

ส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้ 2) ทกัษะ

การจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกนั โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภทเดียวกัน 3) ทกัษะ

การเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพันธ์กัน

อย่างไร 4) ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเดน็และสรุปผลจากสิ่งที่

ก  าหนดให้ 5) การประยุกต์  เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์  ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกดิข้ึนในอนาคตได้ แนวคิดการ

คิดวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยปรับจากกรอบการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (2001) 

4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก  าลังศึกษาช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเศษ

ไชยชาญ “ตันติวิทยาภมูิ” จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คนโดย

การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
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5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน 

สื่อวิดีทศัน์ และบรรยากาศของการเรียน ในที่น้ีความพึงพอใจ จะมีความหมายถึง ความรู้สึกในแง่

บวก หรือการมีทัศนคติที่ดี อันส่งผลให้นักเรียนมีความตื่นตัว สนใจ และต้องการมีส่วนร่วมใน

การเรียน 

6. พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหน่ียวโมเลกุลของโครงสร้างอะตอม สามารถท าให้เกิด

เป็นพันธะเคมี ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ แล้วยังท าให้เกิดเป็น

ปฏกิริิยาเคมีต่างๆ ได้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนวิเศษ 

ไชยชาญ “ตันติวิทยาภมูิ” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 จ านวน 38 คนโดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

ตวัแปรทีใ่ช ้

ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ตัวแปรตาม  

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

- พัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

- ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี          

ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1.   แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  5  แผน 

2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  20  ข้อ 

3.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  พันธะ

เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ข้อ 
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4.  แบบสงัเกตพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  5  ข้อ 

5.   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  

พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หมวด ได้แก่ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ด้าน

สื่อวิดีทศัน์ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  รวมเป็นจ านวน 18 ข้อ 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

ข้ันที่  1  อธบิายวิธกีาร วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ข้ันที่  2  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pre-test)   

ข้ันที่ 3  ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนาความคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร)  โดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์  เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  5  แผน แผนละ 3 คาบ

เรียนต่อสปัดาห์   

ข้ันที่  4  ระหว่างการทดลอง นักวิจัยในฐานะครูผู้สอนให้คะแนนนักเรียนในแบบ

บันทกึพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ในแผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนที่ 3 และแผนการเรียนที่ 4

กบักลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันที่  5  ขั้นหลังการทดลอง นักวิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หลังการเรียนเร่ืองพันธะเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และให้นักเรียนท า

แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการเรียน (Post-test) และแบบวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทัศน์  เพ่ือรวบรวมข้อมูล  และน ามา

ประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.  หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ที่ได้รับจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2.  วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 

โปรแกรมส าเรจ็รูปหาค่า t – test (Dependent Samples)   

3.  วิเคราะห์หาค่าคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่เรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) 
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4.  วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

วิชาพันธะเคมี  โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์หลังเรียน( X  = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 4.13, S.D = 

1.09) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์  

3.  ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น คืออยู่ในระดับดี   

4. ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน ที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอน เร่ือง พันธะเคมี ของ โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากจะเหน็ว่า ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ( X  = 4.05, S.D = 

0.83) ด้านสื่อวิดีทศัน์ ( X  = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน 

( X  = 4.13, S.D = 0.78) 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนโดยจัดการเรียนการสอน โดยใช้

สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84  แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 สาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็นนักเรียนเรียนรู้ช้า

กว่านักเรียนคนอื่น จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะการจ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเช่ือมโยง การ

สรุปความและตีความ และน าไปประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน่ได้ จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มี

คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า

จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 73.69 ผลที่ได้น้ีแสดงให้เหน็ว่าการใช้สื่อ

วิดีทศัน์สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาประเภทเน้ือหาได้ (Subject-matter)  
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CPB (2004) และ Mayer (2001) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้สื่อวิดีทศัน์ไว้ว่า 

การใช้วิดีทัศน์ ที่ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่มีภาพเคล่ือนไหว มีสีสัน ดูเพลินตา สามารถช่วยให้

กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ และช่วยลดความเครียดในการเรียนเน้ือหาที่หนักเกินไป เม่ือ

นักเรียนสนใจและสนุกต่อการเรียน และพร้อมจะเปิดรับเน้ือหา นักเรียนกจ็ะสามารถจดจ าและ

เข้าใจเน้ือหาได้ดี   Macintyre (1995) ได้แสนอแนะว่า นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน รู้สึกเครียด 

หรือเบ่ือหน่ายกจ็ะไม่สามารถจดจ า และเข้าใจบทเรียนได้ โดย  Macintyre (1995ได้เสนอค าว่า 

“ Mental Block”  หรือภาวะที่เกิดจากความเครียด หรือความเบ่ือในการเรียน อันเป็นอุปสรรค

ส าคัญในการเรียน การจดจ า และความเข้าใจเน้ือหา Mayer (2001) และ Marshall (2002) 

เสนอว่าการจะลดภาวะ Mental Block  ได้ สื่อการเรียนการสอนควรน่าสนใจ และเป็น

ภาพเคล่ือนไหว  

นอกจากน้ี การใช้สื่อวิดีทศัน์ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางมากกว่าหน่ึง

ช่องทาง ดังที่  Silverman (2006) และ Marshall (2002) กล่าวว่า การจะสร้างความจดจ า และ

ความเข้าใจในบทเรียนให้ได้ดี นักเรียนควรเรียนรู้ด้วยการใช้ช่องทางมากกว่าหน่ึง และควรมีภาพ

และเสยีงไปพร้อมๆ กนั ศุภพักตร์ จารุเศรณี (2552) กล่าวไว้ว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้

ที่ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม

ของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพน้ันๆ  ดังน้ันการเรียนรู้ที่ มี

ประสทิธภิาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย 

ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิตคือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะ

ประกอบด้วยกระบวนการสามด้านคือ การรับ สัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์การรับรู้   

จากการวิจัยมีการค้นพบว่าการรับรู้ของคนเกิดจากการเหน็ 75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 

6% กล่ิน 3% และรส 3% 

ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในงานวิจัยเร่ืองน้ีจึงมีผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังการใช้สื่อวิดีทศัน์อยู่ในระดับสงู และสอบผ่านเกอืบทุกคน   

ความส าเร็จในการใช้สื่อดีวีทัศน์ช่วยให้นักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์ในงานวิจัยเร่ืองน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธานินทร์ จันทอง (2547) กล่าวคือ 

ธานินทร์ได้ใช้สื่อวิดีทัศน์ในการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง มลพิษทางน ้า ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยของเขาพบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถท า

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 มากกว่าร้อย

ละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

2.  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียน พบว่า

คะแนนการความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ผลที่ได้น้ี

ช่วยยืนยันประโยชน์ของการใช้สื่อวิดีทศัน์ในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ การใช้มีภาพและ

เสยีง เร่ืองราว ของสื่อวิดีทศัน์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียน โดยเฉพาะ
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การ    ดูและคิดตาม ดังที่ Marshall,2002 เสนอแนะว่า การใช้สื่อการสอนชนิดน้ีถือเป็นการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏบัิติ หรือที่เรียกว่า Active learning  และการคิดเน้ือหาตามน้ีเอง

ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ถึงแม้ว่าในงานวิจัยเร่ืองน้ีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ

หลังเรียนจะต่างกันสองเท่า คือ คะแนนก่อนเรียน X = 4.13 และหลังเรียน = 8.76 และมี

คะแนนสูงข้ึนสูง ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ซ่ึงผลความส าเร็จของการพัฒนา

ความสามารถในการวิเคราะห์โดยการใช้สื่อวีทศัน์น้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิไลวรรณ ซาว

บุญตัน (2551)  บรรจบ โนนพิลา (2556) และถาดทอง ปานศุภวัชร และคณะ (2556)   

อย่างไรกต็ามผู้วิจัยเหน็ว่าการจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้สื่อ

วิดีทัศน์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเท่าที่ควร หากไม่มีการใช้วิธีการสอนอื่นๆ ร่วมด้วย  

กล่าวคือจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าในการเรียนแผนที่ 1 นักเรียนยัง

ขาดการกระตือรือร้นในการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ โดยมีระดับคะแนนจากแบบบันทึก

พฤติกรรมกลุ่ม คร้ังที่ 1  ในด้านความกระตือรือร้นในการตั้งค าถาม  อยู่ในระดับพอใช้   แต่เมื่อ

ผู้วิจัยใช้การตั้งค าถามประกอบร่วมกับสื่อวิดีทัศน์  พบว่านักเรียนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์

เร่ืองพันธะเคมี  โดยแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่ 3 มีคะแนนอยู่ระดับดี 

กล่าวได้ว่าการที่งานวิจัยเร่ืองน้ีมีผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้สื่อวิดีทศัน์ ได้แก่ การ

ต้ังค าถามปลายเปิด ดังที่ Emerson (2007) ได้เสนอแนะว่า การตั้งค าถามปลายเปิดสามารถช่วย

ให้นักเรียนเกดิการทกัษะทางการคิดในระดับสงูอนัได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546: 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถาม

อยู่ในขอบข่าย “5 WS  1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความ

สงสัยใคร่รู้ของผู้ถาม เม่ือเห็นสิ่งหน่ึงสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งน้ันมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ 

เพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการ

แก้ปัญหาขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากข้ึน ค าถามปลายเปิดที่

ผู้วิจัยใช้ได้ใช้กรอบค าถามตามกรอบความคิดของมาร์ซาโน (Marzano. 2001: อ้างอิงจากประ

พันธศิริ สเุสารัจ.58) ได้แก่   

 1) ทักษะการจ าแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้ง

เหตุการณ์เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอก

รายละเอยีดของสิ่งต่างๆได้ 

 2) ทกัษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่ม

ของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภท

เดียวกนั 
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 3) ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ต่างๆว่าสมัพันธก์นัอย่างไร 

 4) ทกัษะการสรุปความ  เป็นความสามารถในการจับประเดน็และสรุปผลจากสิ่งที่

ก  าหนดให้   

 5) การประยุกต์  เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตได้ 

3. ผลการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ในเร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จ านวน 38 คน พบว่าการนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้ น 

หรือถือว่าพัฒนาจากคร้ังแรก คืออยู่ในระดับดี  การเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานกลุ่มร่วมไปกับ

การใช้สื่อวิดีทศัน์และการต้ังค าถามช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน

ร่วมช้ันอันน าไปสู่แลกเปล่ียนความคิด  มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยการ

พยายามคิดแสวงหาค าตอบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การเช่ือมโยง การ

สรุปตีความ และการน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น  ดังที่ Johnson and Johnson (1998 : 53) ได้

เสนอแนะว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานกลุ่ม หรือมีลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning)  สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนพยายามช่วยเหลือกันและกัน  อันน าไปสู่การ

พัฒนาความสามารถทางการเรียน การท ากจิกรรม ทกัษะการคิด และผลการเรียน  

4.  ผลความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ จ านวน 38 คน ผลที่ได้นักเรียนระดับความพึง

พอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) ที่จะให้มีการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เพราะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การที่บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจัยน้ีอยู่

ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานของธานินทร์ จันทอง (2547) ที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 6 

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย  มีความพึงพอใจการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ

มาก โดยผลงานวิจัยของธานินทร์ยังเสนอแนะว่า ที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเพราะ

การใช้สื่อวิดีทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย จดจ าได้ดี และไม่น่าเบ่ือ  นอกจากน้ียัง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ กาญจนา ตุ่นค าแดง (2554) ที่ใช้สื่อวิดีทศัน์ในเร่ืองการสร้างงานสาม

มิติ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่โดยรวมยู่ในระดับ

มากเช่นกนั  

CPB (2004) และ Mayer (2001) ยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การใช้สื่อวิดีทศัน์ซ่ึง

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เสียง และภาพเคล่ือนไหวที่มี มีสีสัน สนุกสนาน และน่าติดตาม 

สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและลดความเครียดในวิชาที่เน้นเน้ือหา ( subject 
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matter) และยังช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดระดับการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วย

เหตุน้ีทั้งครูและนักเรียนต่างมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์  

นอกจากน้ี Silverman (2006) ได้เสนอแนะว่า การเรียนการสอนใดๆ ที่สามารถช่วย

ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย และจดจ าได้นานขึ้ น จะช่วยให้นักเรียนท าคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้หลังเรียนได้สงูและสอบผ่านได้ง่าย ดังน้ันการที่การจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่

ใช้สื่อวิดีทศัน์ ซ่ึงถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความจดจ าของนักเรียน

ได้ดี จึงสามารถเป็นสื่อการสอนที่ท  าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้

อย่างชัดเจน 

นอกจากน้ีจากการที่งานวิจัยเร่ืองน้ี ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนใช้ค าถามแบบปลายเปิด

ประกอบการใช้สื่อวิดีทศัน์สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่มีส่วนร่วมในการติดตาม มีการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ นักเรียนฝึก การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่  การเช่ือมโยง  

การสรุปตีความ  และการน าไปประยุกต์ใช้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด

วิเคราะห์น้ีเป็นส่วนส าคัญที่ท  าให้นักเรียนเลง็เหน็ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับได้โดยตรง  เหน็จาก

คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนหมวดประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน X = 

4.34 ถือว่าอยู่ในระดับมาก ดังที่ Kami et al (2008) ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้ง

ค าถามและแสวงหาค าตอบผ่านงานเด่ียวและงานกลุ่ม ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสร้างกระบวนการ

คิด และการมีโอกาสสร้างกระบวนการคิด คือการท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนอย่าง

แท้จริงอนักเ็ป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยลดความรู้สกึเบ่ือหน่ายเน้ือหาวิชา   

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้   

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการท าวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี 

การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อวิดีทัศน์ควรมีการใช้วิธีการตั้งค าถาม โดยจากการ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน  ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์เป็นข้ันตอนได้ และมีการแลกเปล่ียนความคิดจากกิจกรรมการต้ังค าถามหลังการใช้

สื่อวิดีทศัน์  กล่าวได้ว่าครูควรมีบทบาทเป็นนักกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม แสวงหาค าตอบ 

อันน าไปสู่การเช่ือมโยงความคิดไปยังหัวข้อต่างๆ ได้  กล่าวได้ว่าการจะพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์อาจจ าเป็นต้องใช้กจิกรรมการตั้งค าถาม ประกอบร่วมกบัการใช้สื่อวีดิทศัน์ด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1.  การพิจารณาการจัดกลุ่ม ครูควรก าหนดให้นักเรียนมีระดับความสามารถ

แตกต่างกนั  คือ เก่ง 1 ปานกลาง 2 และอ่อน 1  เพ่ือให้นักเรียนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และคน

เก่งจะอยู่ในฐานะพ่ีเล้ียง และฝึกทกัษะการเป็นผู้น า   
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2.  การจัดห้องเรียนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์ควรจัดโตะ๊ให้นักเรียนน่ังให้เหน็สื่อวิดีทศัน์ ได้

ชัดเจนขึ้น  

3.  หลังการใช้สื่อวิดีทศัน์ครูควรช่วยสรุปเนื้อหา โดยอาจผ่านการตั้งค าถาม เพ่ือให้

แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้าใจเนื้อหาวิชา   

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรมีงานวิจัยที่ มุ่งการออกแบบ สร้าง และการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพ่ือให้

สอดคล้องกบับทเรียนและสาระวิชาต่างๆ 

2.  ควรมีงานวิจัยการพัฒนาด้านเทคนิค และการผลิตสื่อวิดีทัศน์ให้ทันสมัย แต่

สะดวกในการใช้   

3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยรายการ

วิดีทศัน์ด้วยเทคนิคต่างๆเช่น เปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วย รายการวิดีทศัน์

ด้วยสื่อการ์ตูน และ รายการวิดีทศัน์ด้วยเทคนิคการถ่ายท าแบบ Stop motion เป็นต้น 
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การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

The Ability of Development in Science Learning of Pratomsuksa 5  

Students by Using Problem Based Learning 
 

ชุติมา สรรเสริญ 1 

อัญชลี ทองเอม 2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง 
สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เลือกมา 1 ห้องเรียน 
จ านวน 40 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive ) เคร่ืองมือในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองประเภทและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 7 แผน (2) แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (3) แบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย           
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ผลการวิจัยพบว่า  
(1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66  
(2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 

23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50  
 (3) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณา

แต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน (X = 4.52, S.D. = 0.27) 
ด้านผู้สอน (X = 4.42, S.D. = 0.24) ด้านการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 0.24) และด้านการส่งเสริม
การเรียนรู ้(X = 4.31, S.D. = 0.23) 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้, การใช้ปัญหาเป็นฐาน, วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจ าเป็นและเพิ่มความส าคัญเป็นล าดับมากขึ้นต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอ้ืออ านวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่
ที่สะดวกสบายและอายุยืนนานขึ้น หากการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยมิได้พิจารณาอย่าง
สุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์ 
เมื่อมองไปข้างหน้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะเผชิญกับ
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต และปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อที่พึงตระหนัก คือ 
การด ารงชีวิตของมนุษย์มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ หรือการท าตนอยู่เหนือธรรมชาติ 
หากแต่มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติที่จะด ารงชีวิตอย่างสันติร่วมกับผู้อ่ืน กับสังคมวัฒนธรรม และกับ
ธรรมชาติ ดังนั้นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน จะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลา เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการทางด้านความรู้ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้บุคคลในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีระบบ 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาซึ่งวิธีการคิดนั้นเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สิปปนนท์ เกตุทัต ม.ป.ป.)  
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

สหรัฐอเมริกายังได้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแนวโน้ม และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 150 คน จากหลากหลาย อาชีพ เช่น นักธุรกิจ
ระดับชาติผู้น าทางการศึกษา และตัวแทนจากรัฐบาล เคร่ืองมือวิจัยส าหรับโครงการนี้ คือการใช้เทคนิค 
Delphi ในการศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย 3 ปี ในรายงานส่วนหนึ่งของวิลสัน (Wilson, 1991) สรุปไว้
ว่า การเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความจ าเป็นที่ จะต้อง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ และมีทักษะในการตัดสินใจ นักเรียนต้องสามารถ  
เข้าถึงข้อมูลและสามารถปรับแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้โดยนักเรียนต้องมีลักษณะกล้าเสี่ยง 
เป็นนักส ารวจ และเป็นนักคิดที่รู้จักให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน แนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด Borme, Lyle. (1971). ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้จะ  เกิดขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมา จากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่ รับเข้ามา ใหม่ จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน แนวใหม่ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครู 
ไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง 
และ มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  
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ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์น Barell, John. (2006) นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเป็น 
ผู้คิดค้น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ หรือ ได้ลงมือ  
กระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่แนวคิดของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ดังที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ เช่นเดียวกัน PBL มีการ
พัฒนาขึ้นคร้ังแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ มหาวิทยาลัย 
McMaster ที่ประเทศแคนาดา ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการติว (tutorial process) ให้กับ นักศึกษา
แพทย์ฝึกหัด วิธีการดังกล่าว ต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้  (Learning model) ที่ท าให้ 
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ Guilford, J.P. (1967). โดยเร่ิม
จากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดตั้ง
ห้องทดลอง พหุวิทยาการ (Multi-disciplinary Laboratory) เพื่อท าเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับทดลอง
รูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบ การสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้นได้
กลายมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา หลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ 
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
สร้าง ความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) 
เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ตนศึกษา ไปพร้อม กันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้อง
อาศัยความเข้าใจและการ แก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิค
การสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ (ไพศาล สุวรรณน้อย, ม.ป.ป. ) 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาจะเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ควบคู่ไป
กับท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อกลั่นกรองความรู้ ข้อเท็จจริง และน ามาซึ่งข้อตกลงร่วมกันในการ
แก้ปัญหาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงและบริบทการเรียน รู้ Hoolowell, 
Kothleem Am. (1977).   
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การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา
ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์ นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและสังคม วันเพ็ญ พิเสฎฐศลาศัย และคณะ (2557) เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริงทั้งในชุมชนและสังคม และให้ผู้เรียนรู้จักสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) สามารถให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
 ทั้งนี้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยจะต้องจัดการเรียน
การสอนให้รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออกทางความคิด และรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
น าเอาทักษะการคิดแก้ปัญหาติดตัวไปใช้ต่อไป ไม่ใช่ติดตัวเฉพาะความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น ลักษณะ
ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหานั้นควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอด รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหากับ
ชีวิตจริง เพราะเมื่อผู้ เรียนประสบกับปัญหาที่ เกิดขึ้นในชีวิตจริงผู้ เรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ประสาท เนือง
เฉลิม (2558) 

จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันผู้เรียนไม่ค่อยมี
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ เด็กไทยและเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะเมื่อผู้เรียนพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ 
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มสูงขึ้น และยั่งยืนตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนมีความสามารถเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการแก้ปัญหาส าหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

(กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยน ามา 1 
ห้องเรียน จ านวน 40 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive ) 

 
ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองประเภทและสมบัติของวัสดุ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง  
 2. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1 ชุด 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
จ านวน 1 ชุด 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จ านวน 1 ชุด 
 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การพัฒนา

ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  ขั้นน า 
1.1 ผู้สอนให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน การ

แบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้จนสิ้นสุดการเรียนรู้ จากนั้นผู้สอนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม แต่แนะน าให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มสลับหน้าที่ในกลุ่มได้ในแต่ละคร้ังที่มีการท า
กิจกรรม 
     1.2 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเร่ืองที่เรียนแต่ละเร่ือง ซึ่งมีทั้งหมด 7 เร่ือง ซึ่ง
ต้องใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     1.3 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยพูดคุย ซักถามนักเรียน เปิดวิดีทัศน์และสื่ออ่ืนๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองที่เรียน เพื่อให้เร้าความสนใจของผู้เรียน หลังจากนั้น เข้าสู่บทเรียน 
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2.  ขั้นสอน  
           2.1 ผู้สอนแนะน านักเรียนทราบถึงการตั้งโจทย์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มต้องไม่ซ้ ากัน 
หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดตั้งโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะต้องเรียนตามกระบวนการของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) 
ท าความเข้าใจกับปัญหา 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

ถ้ากลุ่มไหนมีปัญหาผู้สอนจะให้ค าแนะน าก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ 
      2.2 ผู้สอนให้นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้า ในการหาค าตอบและจึงมาระดมความคิด 
และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
      2.3 ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ที่ได้มามีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนตามประเด็นของโจทย์
ปัญหาที่ต้องการศึกษาแล้วหรือยัง ถ้าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องช่วยกันศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์มากที่สุด  
      2.4 ผู้สอนให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วยตรวจสอบ และแนะน าเพิ่มเติม ซึ่งให้ครอบคลุม
เน้ือหา ของวิธีการที่แต่ละกลุ่มใช้แก้โจทย์ปัญหา 
      2.5 ผู้สอนให้นักเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทย์ปัญหาที่ได้ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
      2.6 ผู้สอนสังเกตการณ์แก้ปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อน าไปประเมินนักเรียน
ต่อไป 

3.  ขั้นสรุป ผู้สอนน าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินพฤติกรรม 
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มาประมวลผล และวิเคราะห์
ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดับความรู้หลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ประเภทของวัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ และวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

1) ผลการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวัสดุในชีวิตประจ าวัน พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 และพบว่านักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  5 หน่วยการเรียนรู้เ ร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์  กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
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3) ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
(X = 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการเรียน
การสอน (X = 4.52, S.D. = 0.27) ด้านผู้สอน (X = 4.42, S.D. = 0.24) ด้านการประเมินผล (X = 4.33,  
S.D. = 0.24)  และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23) 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วย
การเรียนรู้เร่ืองวัสดุในชีวิตประจ าวัน  พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66 จะเห็นได้ว่าคะแนนความสามรถในการแก้ปัญหาของกลุ่มที่ 2 นักเรียน
เลขที่ 3, 5, 7, 14, 28, 40 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.77 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมี
ความคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้น้อย และเกิดจากการเรียนรู้ช้า ส่วนผลของคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 
มีไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.6 จะเห็นได้ว่าคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ 5 นักเรียนเลขที่ 11, 21, 22, 26, 33, 34 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เนื่องจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในบางส่วน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับนางสาวสุภามาส เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านนักเรียนมีความสามารถในการระบุปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับ 1 ความสามารถการน าเสนอโครงงาน
อยู่ในระดับสูงเป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับ Baker, T. (1960) ได้ศึกษา เร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ
ประสาท เนืองเฉลิม (2558) กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนที่เร่ิมต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและค้นคว้าหาค าตอบ โดยการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รวบรวมความรู้และน ามาสรุปเป็น
ความรู้ใหม่ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็น กระบวนการที่มีความหมายส าคัญ ช่วยให้
ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ พลกฤต โกฏิกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองผล
การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับ การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับดอกอ้อ รังโคตร (2553) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบนี้ “ปัญหา” จัดเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้การก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเร่ิมต้นที่
ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักหากเป็นเร่ืองใกล้ตัวน่าสนใจมีคุณค่าและความหมายแล้วก็จะน าไปสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งความรู้ทักษะกระบวนการการคิดขั้นสูงและ
การท างานร่วมกันเป็นทีมได้ทั้งนี้ผู้เรียนต้องค านึงถึงหลักสูตรสถานศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลขอบข่าย
ของปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการต้ังปัญหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนด
บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่นเดียวกับการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายของพืช โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งการสอนทักษะการคิด
แก้ปัญหาจะต้องก าหนดสถานการณ์ที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะที่ส าคัญ ๆ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์เนื้อเร่ืองที่เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา และส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วยตนเองและแนวคิดของกาเย่ 
(Gagne. 1970: 63) ได้กล่าวถึง การแก้ปัญหาว่า ความสามารถในด้านการคิดแก้คิดปัญหารูปแบบของ
การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความคิดรวบยอดเป็นพื้นฐานการเรียน เป็นการกระท าที่มีจุดมุ่งหมาย
เป็นการเลือกเอาวิธีการ หรือกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อน าไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องนั้น โดยอาศัยความรู้
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แจ้ง หรือความหยั่งเห็น (Insight) ในปัญหาอย่างถ่องแท้เสียก่อนจึงจะเป็นปัญหา ดังนั้นการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายของพืช โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง มีเหตุผล มีขั้นตอนที่เหมาะสมต้องใช้ความคิดอย่างซับซ้อน รวมทั้งสติปัญญา สมรรถภาพทาง
สมองประสบการณ์และความถนัดเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาตามสาเหตุและสามารถวิเคราะห์เหตุผล
ที่จะเกิดจากการใช้วิธีการแก้ปัญหานั้นได้ดี 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวัสดุในชีวิตประจ าวัน  
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์สอดคล้องกับคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ของกลุ่มที่ 2 นักเรียนเลขที่ 3, 5, 7, 14, 28, 40 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.77 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
นักเรียนแต่ละคนมีความคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้น้อย และเกิดจากการเรียนรู้ช้า และสอดคล้องกับ
คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มที่ 5 นักเรียนเลขที่ 11, 21, 22, 26, 
33, 34 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในบางส่วน ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 5 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านเกณฑ์ มีเลขที่ 11, 33, 40  เนื่องจากเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ได้
รวดเร็ว ช่างพูด รู้จักแก้ปัญหา แสดงออกถึงการใช้เหตุผลในเร่ืองต่างๆ มีทักษะในการจ า จึ งท าให้สอบ
ได้คะแนนมาก  ซึ่งสอดคล้องกับสุฑามาศ นิยมพานิช (2556) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวข้อเนื้อหา และ 
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างหัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ (2554) ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ านวน 46 คน มีคะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากับ 29.22 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.78 

745



13 

 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วย
การเรียนรู้เร่ืองวัสดุในชีวิตประจ าวัน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.52, 
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน  
(X = 4.52, S.D. = 0.27) ด้านผู้สอน (X = 4.42, S.D. = 0.24) ด้านการประเมินผล (X = 4.33, S.D. = 
0.24)  และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23) ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ แพทย์จันลา 
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต หลังผ่านการ
จัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้สอน บทบาทของผู้เรียนเอง กิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก และภาณุวัฒน์ เปรมปรี (2556) ได้
ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศน้ าจืด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน
อยู่ในระดับมาก (4.83) 
 

ข้อค้นพบ 
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
1. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์

ปัญหาที่นักเรียนสนใจด้วยตนเองและหาเพื่อนร่วมกลุ่มท างาน โดยเร่ิมจากการพิจารณาการตั้งปัญหา 
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล วางแผนการด าเนินงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะ
แก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จเป็นความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้จากการท างาน มี
การแบ่งงานกันท า มีความรับผิดชอบ เพื่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ  เมื่อท าหลายๆ คร้ัง
นักเรียนจะเกิดความช านาญ ครูผู้สอนมีส่วนร่วม คือ เป็นเพียงที่ปรึกษา  
 2. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท า รู้จักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งใน
และนอกห้องเรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และท าให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น นักเรียนน่าจะน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ และกับการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ ได้
อีกด้วย 
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3. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้ท าการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการท างาน
กลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง จากแบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนร่วมมือกันท า
กิจกรรม มีการแบ่งหน้าที่และก าหนดเป้าหมายของงานชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขณะมีการเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ และนักเรียนท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไป
ด้วยกัน มีการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เจอ มีวิธีคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูควรตรวจสอบแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว้

เป็นปัญหา ส าหรับการหาค าตอบ เช่น จัดมุมศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน หรือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด หรือในห้องอินเทอร์เน็ต โดยครูผู้สอนต้องประสานงานกับครูที่รับผิดชอบห้องแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  
 2. เวลาในการน าเสนอแต่ละเร่ืองนั้นนักเรียนยังใช้เวลามากกว่าที่ก าหนดไว้ ซึ่งครูต้อง
ก ากับดูแลเร่ืองเวลาให้เหมาะสม ครูต้องก าหนดเวลาให้กระชับ  
 3. หลังจากน าเสนอในห้องแล้ว ควรให้นักเรียนน าเสนอเป็นป้ายนิเทศ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะเวลาต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
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การจัดการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ส่งเสริมความ 
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
Learning  Provision on  Mathematics  by  Using  Brain – based  Learning 

to  Enhancing  Critical  Thinking  Abilities  
 for  Prathom  Suksa VI Students 

 

ณัฐพล   เฟื่องฟุ้ง1 
ดร. ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยค ร้ังนี้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนกลุ่มดอกแก้ว  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2559  โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จ านวน 2 โรงเรียน รวม  30 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เ ร่ือง ทิศ  แผนที่  
แผนผัง  และเร่ือง รูปสี่เหลี่ยม  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววัดสองคร้ังโดยใช้เวลาในการทดลอง   28  
ชั่วโมง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าสถิติที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ 
มาก  และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                                                 
1
 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 
The objective of the study on  learning   provision on  mathematics  by  using  brain –  

based  learning to  enhancing  critical  thinking  abilities were to compare  the pre and post 
treatments of brain – based learning  affecting and to investigate  the  students satisfaction 
towards the brain – based  learning model. The sampling group of this study consisted of the 30 
students studying in  the second semester in academic year 2016 of grade 6 in two.  Dok-Kaew  
group primary schools by simple random sampling. The research instruments  consisted of brain – 
based  learning mathematics- topics which direction map diagram and square-teaching  plans , 
students achievements evaluation  paper ,critical  thinking abilities evaluation paper and the 
students satisfaction towards the brain – based  learning evaluation paper. This research is one 
group pre-test post-test design and the duration used for brain – based learning was 28 hours.  
Statistics used to analyze data were basic statistics, t-test dependent and one sample t-test. 
  The results of found that. 

1. The leaning achievement result of the students after the brain – based  learning was  
undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

2. The critical thinking ability result of the students after the brain – based  learning  
was  undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

3. The satisfaction of the students to the brain – based  learning was much and  
higher  than standard at the statistical significant at .01 level. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  มีความเจริญก้าวหน้ามากมายหลาย
ด้าน    ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับทิศทางในการพัฒนาทุกๆด้านเช่นกัน       โดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษาซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนามนุษย์   ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องก าหนดหลักสูตรขึ้นมา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อสร้างให้ผู้เรียนความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  thinking)  เป็นการคิดที่น าไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ  
สมเหตุสมผล  มีความน่าเชื่อถือ  จนสามารถน าไปแก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  และยังเป็นพื้นฐานในการคิดทั้งปวง (ชลลดา  ลิขสิทธิ์ , 2548 : 2 ) 
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 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดและความสามารถทางสมองของ
มนุษย์ทางหนึ่ง  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน 
ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท  คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 56) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) วิชาคณิตศาสตร์ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2558  พบว่า มีแนวโน้มลดลง  โดย สาระที่  2  เร่ืองการวัด           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.02   และสาระที่ 3 เร่ืองเรขาคณิต มีค่าเฉลี่ย 47.53  จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 สาระ
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ง อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ระบบการศึกษาโดยรวม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์การมหาชน.2558) อีกทั้ง
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สาระที่ 2 เร่ืองการวัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00   และสาระที่ 3 เร่ืองเรขาคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00   (ฝ่าย
วิชาการและวิจัย, 2558:3)    ซึ่ง ทั้ง 2 สาระคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา ในเร่ือง
การประกันคุณภาพภายใน ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65.00  จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ควร
จะได้รับการแก้ไข    

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น  ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL)  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้  เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็น
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้การพัฒนากระบวนการคิด  การลงมือท าจริงตาม
หลักการของสมองกับการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการกระตุ้นให้
ท างานและเกิดการพัฒนาการท าให้เกิดปัญญาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น สามารถเก็บ
ความรู้ได้ในความจ าระยะยาวที่พร้อมจะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งการเรียนรู้ต้องใช้ทุ ก
ส่วน  ทั้งการคิด  ความรู้สึก  และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน  จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ . 2549 : 8-12 )  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
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กับการท างานของสมองจะท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าถูกท้าทายไม่น่าเบื่อ  สามารถเรี ยนด้วยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินต่อเนื่องเป็นเวลานาน  เนื่องจากกระบวนการท างานของสมองเป็นไปตาม
ธรรมชาติ  ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตามความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลก
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน(BBL) 
2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับ                

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
2.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
3.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีความพึงพอใจ             

ต่อการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียน            

ดอกแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 99 คน  จาก ทั้งหมด 7 โรงเรียน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 30 คน จาก 2 โรงเรียน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย                     
(Sample Random Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent  Variables)   คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ คือ เรื่อง ทิศ  แผนที่ แผนผัง และ
เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม  รหัสวิชา ค16101 ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ใช้เวลา  7 สัปดาห์ รวม 32 ชั่วโมง โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  28 ชั่วโมง และ ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง  
 

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 3. ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์  ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  เร่ือง ทิศ  แผนที่  แผนผัง  และ เร่ืองรู้สี่เหลี่ยม   ประกอบด้วย 7 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยในแต่ละแผนใช้เวลา 4 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 28 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  1) เตรียมความพร้อม  2) 
เพิ่มเติมความรู ้ 3) เข้าสู่ประสบการณ์   และ  4) พัฒนาความคิดรวบยอด   
 5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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  6. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  Item – 
Objective Congruence : IOC ) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง  
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  ผู้เชี่ ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์                 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00   
สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้     

 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
1 .  ศึ กษาหลักการส ร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตั ว เลื อก  จาก เอกสาร                      

ทางวิชาการ หนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 2. ศึกษาเนื้อหาเร่ืองทิศ แผนที่ แผนผัง  และเร่ืองรูปสี่เหลี่ยม เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ของเนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  4 ด้าน  คือ  ความจ า  ความเข้าใจ  การ
ประยุกต์ใช้  และการวิเคราะห์   
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน า 

5.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน 3 ท่ าน 
ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 2 ท่าน และ ด้านการวัด                
และประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแล้วน า               
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC )  พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  จ านวน 39 ข้อ ซึ่งสูง
กว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

 6. น าแบบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 39 ข้อไปทดลองใช้ ( Try – out ) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน  
 7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์รายข้อหาค่าความยาก (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
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ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 30 ข้อ  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัด ทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.79 

8. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แบ่ง
ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ  ความจ า จ านวน 7 ข้อ ความเข้าใจ จ านวน 8 ข้อ การ
ประยุกต์ใช้ จ านวน 6 ข้อ  และการวิเคราะห์ จ านวน 9 ข้อ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยใช้ 
ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุด
เดียวกัน 
 
3. การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก อรพิณ  

พัฒนผล  (2551)  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
3. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามค าแนะน า 
4. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน -3 

ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC ) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00   จ านวน 40 ข้อ  ซึ่งสูง
กว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

5. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 
ข้อ ไปทดลองใช้ (Try – out ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน  

6. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบพิจารณาข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) .20             
ขึ้นไป  พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 32 ข้อ   หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ทั้งฉบับโดยใช้
สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85 
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7. ได้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยวัด 4 ด้านคือ การนิยามของปัญหา จ านวน 8 ข้อ  การตัดสินข้อมูล จ านวน 9 ข้อ                  
การระบุสมมติฐาน จ านวน 7 ข้อ และการสรุปอ้างอิง จ านวน 8 ข้อ  ซึ่งน าไปใช้วัด ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างโดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิดโดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน า 
4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
วัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ            
มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC ) พบว่ามีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00   สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 
  6. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ไปใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว จ านวน 2 โรงเรียน
รวม 30 คน  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
อธิบายวิธีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
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 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  3. ผู้วิจัยด าเนิน การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ทิศ แผนที่ 
แผนผัง  และ เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม ให้กับกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวม  32 ชั่วโมง      
โดยใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 7 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  รวม 28 ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง 

 4. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (post – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประเมินผลในขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (t- test dependent samples) 
2.เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (t- test dependent samples) 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (One Samples t- test) 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 12.17 3.28 110 568 29 8.43* .00 
หลังเรียน 30 15.83 3.58    

*p < .01 
 จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 14.43 3.41 139 895 29 8.63* .00 
หลังเรียน 30 19.07 3.35    

 *p < .01 
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน x  S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คะแนน
เกณฑ์ 

t p 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.10 0.77 มาก 3.50 4.25* .00 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3.77 0.66 มาก 3.50 2.21* .00 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.66 0.77 มาก 3.50 1.13* .00 

รวม 3.84 0.37 มาก 3.50 5.05* .00 

*p < .01 
จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง  ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) อยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดง
ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานช่วยให้นักเรียนพัฒนาสมองได้
เต็มศักยภาพโดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ ท าให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนรู้ของ
ตนเองจนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อิริค            
เจนเซน (Eric  Jensen,2000) ที่กล่าวว่าการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง
มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้   จะส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของออดเดน และ กัลเตคิน (Ozden: & Gultekin.2008 : 3) ที่ได้ศึกษาผลของ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู้  ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม     

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ  ได้คิด ได้วิเคราะห์ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง  ในการหา
เหตุผลประกอบกับการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา  และสรุปความที่ตั้งสมมติฐานได้อย่าง
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวว่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการประเมินผล  โดยรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่
น่าเชื่อถือมาสนับสนุนยืนยัน  ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดและมีการ
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ตรวจสอบสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Watson and Galser.1964 : 24 ) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคริง (Mccrink. 1999:3420-A อ้างถึงใน ธันยากร ช่วยทุกข์
เพื่อน.2556: 155) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีสอนของผู้สอน และรูปแบบการเรียนของผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนของผู้สอนส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียน ผู้สอนที่สอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะท าให้ผู้เรียนมีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมากกว่าผู้สอนที่สอนตามปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิระ ว่องไววิริยะ
(2556:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ 
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีการบริหารสมองท าให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิดของ เคนย์ และเคนย์ (Caine  and  Caine, 1990 ) ที่กล่าวว่า 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการพยายามลดความกดดัน  ความกลัว  ของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย  มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาที่เข้ามาเผชิญหน้า  ฝึก
ปฏิบัติค้นหา  ค าตอบ  และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียน
มีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน  ท าให้นักเรียนตื่นเต้น  
ตื่นตัว  จากการถูกกระตุ้นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา  นักเรียนมีองค์ความรู้และ
แนวความคิดใหม่ๆที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการ
เรียนรู้  ที่ส าคัญนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์ “…ตื่นเต้น
ตลอดเวลาครับ  ไม่หลับ…”,“…สนใจการเรียนมากขึ้น  เพราะมีตัวอย่างให้ดูเยอะมาก…”,“…เป็น
วิธีการเรียนที่แปลกใหม่ ไม่ เคยเรียนมาก่อนค่ะ…”  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังสนา                
ศรีสวนแตง (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 
KWDL ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง  โจทย์ปัญหาระคน 
โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ัง
ต่อไป ดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ 

สมองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผู้สอนสามารถ
เลือกใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆที่สอดคล้องกับหลักการในแต่ละขั้นตอนได้หลากหลาย  ตามเนื้อหา
การเรียนรู้หรือตามความรู้เดิมของนักเรียน 

1.2 ผู้สอนควรชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนที่จะเร่ิม 
การจัดการเรียนรู้  บอกบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษาให้มากที่สุด 

1.3 การกระตุ้นผู้เรียน ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนรู้น้ี ดังนั้นผู้สอน 
ควรหาวิธีที่จะหลากหลายและท าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ศึกษาให้
ได้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
        2.2 ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้กับวิชาอ่ืนๆ เพื่อศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

      2.3 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ เช่น กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน 
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การศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  

The study of effects of KWDL for Problem Solving of Physics  
or Learning on Electricity and Magnetism. 

นรินช์ณฏัฐ ์  ตระหง่าน1 

อญัชลี  ทองเอม2  

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา
วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการ
แกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนราชวินิตบางเขนท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
35 คน ท่ีได้รับการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและ
การพรรณนา 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการใช้ KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 

2. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL 
เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด          
( =  4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ( = 4.69) (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ( =  4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ( = 4.10) 
 
ค ำส ำคัญ : การพฒันาการเรียนรู้, การแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์, การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL 
_____________________________ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to study of effects of KWDL for Problem Solving of 

Physics or Learning on Electricity and Magnetism and to explore students’ attitude towards this  
technique. The study was conducted in Semester 2 in the academic year 2015.  An experimental 
group, selected by a purposive sampling, consisted of 35 students in Matthayomsuksa 5 at 
Rajavinitbangkhen School, Bangkok. Research instruments consisted of four lesson plans, an 
achievement test and a satisfaction questionnaire. Mean, percentage, and standard deviation were 
used to analyze the data collected.  

The result showed that: 
(1) The effects of KWDL for Problem Solving of Physics or Learning on Electricity and 
Magnetism, twenty-nine participants could exceed percent passing scores.  at average of 74.29 
percent. However, nine participants did not pass the threshold of 70  percent  
(2) Mean of attitude of students towards physics electricity and magnetism by KWDL for Problem 

Solving of Physics was at 4.46.  Considering all three aspects reveals that the learning activities was 

the most highest mean at 4.69 followed by the atmosphere of learning ( = 4.59) and benefits of 

learning (  = 4.10) respectively. 

 

Keywords:  Development Learning, Problem Solving of Physics, KWDL-Technique. 
 
ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ปัจจุบนัสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีผลต่อการพฒันาคนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ฉบบัท่ี 10 เนน้การพฒันาคน
ไทยให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2549: 13 -14) การพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพคือ การพฒันาการศึกษาโดยน ามาเป็น
พื้นฐานเช่ือมโยงความรู้มาใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัในสังคมและถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาประเทศ 

ฟิสิกส์ถือเป็นหวัใจส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นวิชาท่ีใชต้รรกศาสตร์
และคณิตศาสตร์ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยดีา้นอ่ืนๆ (Constant, 1967 อา้งถึงใน มนตช์ยั 
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สิทธิจนัทร์, 2547, น.1) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจึงไดบ้รรจุวิชาฟิสิกส์ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นสาระหน่ึงใน 8 สาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติ หลกัการ กฎ และทฤษฎีพื้นฐานของวชิาฟิสิกส์ สามารถน าหลกัการของฟิสิกส์ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาประยกุตใ์นดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ีในการเรียนวชิาฟิสิกส์ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการคิดจึง
จะสามารถแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้นกัการศึกษามีความเช่ือวา่ การคิดเป็นคุณสมบติัและ
พื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูง  ซ่ึงวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาหน่ึงท่ีสอนให้
มนุษยรู้์จกัเก่ียวกบัความคิด โดยใหรู้้จกัคิดเป็นระบบและคิดอยา่งมีเหตุผล (สสวท. 2546: 3-4)  

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนวิชาฟิสิกส์มีสาเหตุหลายประการ ทั้งปัจจยัท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
และผูส้อน เช่น ครูขาดการเตรียมการสอน ครูสอนโดยอธิบายตวัอยา่งจากแบบเรียนเป็นหลกัแลว้ให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั ครูถ่ายทอดความรู้โดยปราศจากส่ือการสอน นกัเรียนไม่มีโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการเรียน ครูเร่งสอนเพื่อให้จบเน้ือหาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล นกัเรียนมีพื้นฐานดา้นฟิสิกส์ไม่ดี นกัเรียนขาดการช่วยเหลือแนะน าอยา่งใกลชิ้ดจึงท า
ใหเ้กิดการทอ้แทใ้นการเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจกระบวนการและขาดความเขา้ใจอยา่ง
ต่อเน่ืองในบทเรียน ขาดทกัษะการคิดค านวณ นกัเรียนแก้โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ไม่เป็น ท าแบบฝึกหัด
หรือการบา้นไม่ได ้เน่ืองจากโจทยส่์วนใหญ่เป็นโจทยปั์ญหาและตอ้งใช้การคิดวิเคราะห์ (สมศกัด์ิ  
โสภณพินิจ, 2543, น.41)   โดยปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและ
ไม่ชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ จากปัญหาขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า วิธีการสอนของครูไม่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและไม่สอดคลอ้งต่อปัญหาของนกัเรียน สอนโดยไม่ค  านึงถึงระเบียบหรือขั้นตอนใน
การคิดและส่วนใหญ่จะเนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้งมากกวา่กระบวนการหาผลลพัธ์ การสอนเนน้การค านวณ
และฝึกท าตามตวัอยา่งมากกวา่เนน้กระบวนการท่ีเป็นขั้นเป็นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิทย ์ 
มูลค าและ อรทยั  มูลค า (2545: 123) เห็นวา่ การสอนบรรยายเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ  และไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาแบบประยุกต์ได ้ นอกจากน้ีในการ
เรียนวชิาฟิสิกส์ผูเ้รียนตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีเป็นขั้นตอนจึงจะสามารถแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบท่ี
ถูกตอ้งได้  นอกจากนั้นนักฟิสิกส์ศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นหน่ึงใน
เป้าหมายหลกัของการสอนวชิาฟิสิกส์ เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ไปสู่ผลส าเร็จ (Metallidou, 
2009, pp.76-82)   

การใช ้ KWDL (Shaw & Other. 1997: 482 – 486) เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ พฒันามา
จากแนวคิด KWL ของโอเกิล  (Ogle)  เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาโดย KWDL จะท าให้นกัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์โจทยปั์ญหาอยา่งหลากหลาย และการจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL จะช่วยท าให้นกัเรียนรู้จกั
การคิดเป็นขั้นเป็นตอน สามารถเขา้ใจบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่ความคิดรวบยอดได ้ส่งผล
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ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได้ อีกทั้งเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์
ปัญหาซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถต่างๆ เช่น พฒันาสติปัญญา พฒันาทกัษะทางสังคม 
พฒันาทกัษะในการแกโ้จทยปั์ญหา เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ การใช ้KWDL เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาโจทย์
วชิาฟิสิกส์ ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะห์โจทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ได ้จากความส าคญัดงักล่าว
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพือ่ศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทยปั์ญหา        

วชิาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 

1.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL ผา่น
เกณฑร้์อยละ 70  

2.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้า
และแม่เหล็ก อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.  ประชากร  
ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 จ  านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน   95 คน 
2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาคเรียนท่ี 2           

ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน โดยการเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เน่ืองจากผูว้จิยัไดส้อนเพียงหอ้งเดียว  

3.  ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
     3.1  ตวัแปรตน้ คือ  การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL  
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    3.2  ตวัแปรตาม  คือ    
1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์

เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
 4.  ขอบเขตเน้ือหา 
      เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ วชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชั้น

มธัยมศึกษาปี ท่ี 5 
5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ KWDL หมายถึง การจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก โดยมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 K (What we know) นกัเรียนรู้อะไรบา้ง จากโจทย ์ท่ีอ่าน 
ขั้นท่ี 2 W (What we want to know) โจทยต์อ้งการหาอะไร หรือส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เม่ืออ่านโจทย ์
ขั้นท่ี 3 D (What we do to find out) นกัเรียนจะตอ้งท าอะไร บา้งเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการรู้  
ขั้นท่ี 4 L (What we learned) นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีได ้ 

 2.  กำรแก้โจทย์ปัญหำวิชำฟิสิกส์ หมายถึง นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก โดยใช ้KWDL ตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า โดยดูจากคะแนนแบบฝึกหดั
ในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำฟิสิกส์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
โดยใช ้KWDL ซ่ึงเป็นคะแนนจากแบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1.  แผนการการจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยการเรียนรู้แบบ KWDL เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
จ านวน 4 แผน 12 คาบเรียน 
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2.  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
ชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

3.  แบบฝึกหดั จ านวน  4 ฉบบัๆ ละ 2 ขอ้ 
4 .  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหา 

วิชาฟิสิกส์  เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั   
จ  านวน 10 ขอ้ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย 
1.  ช้ีแจงวตัถุประสงค ์รูปแบบการด าเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่

นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
2.  ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน   
3.  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก จ านวน 20 ขอ้ และตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้ KWDL ในการ       

แกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
5.  รวบรวมคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติและสรุปผล 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.  การน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   

2.  แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.  ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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สรุปผลกำรวจัิย 
 
1.  ผลการศึกษาการใช ้KWDL เพื่อการแกโ้จทยปั์ญหา วชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

ภาพท่ี 1   แสดงแผนภาพคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของนกัเรียนจ านวน   
35 คน  

 
 ผลการใช ้KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 เร่ือง 

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  70  

นกัเรียน(คนท่ี) 

ร้อยละ 
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2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL เพื่อการแก้
โจทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

 
 
ภาพท่ี 2   แสดงแผนภาพแสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้

KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาฟิสิกส์ เร่ืองไฟฟ้าและแม่เหล็กของนกัเรียนจ านวน 35คน  
 

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL ใน
การแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ (  =  4.69)  (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ (  =   4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก    
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (  =   4.10) 
 
อภิปรำยผล 

1. ผลการใช้ KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 
เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามท่ีก าหนด
ไว ้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.29  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.27    การจดัการเรียนรู้โดยใช ้KWDL สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาไดอ้ยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดัทั้ง 4 คร้ัง ถือ
ว่าเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหัดแบบเป็นขั้นตอนตามตารางท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ และใน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็เป็นเร่ืองเดียวกบัท่ีนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดั พบวา่ นกัเรียน
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ท่ีมีคะแนนแบบฝึกหัดไม่ผ่านก็จะมีคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไม่ผ่านเช่นกนั ซ่ึงอาจจะมี
สาเหตุมาจาก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการสอบวดัความรู้ทุกเร่ืองท่ีนักเรียนได้
เรียนไปแลว้ ไม่ไดส้อบทนัทีเม่ือเรียนจบในแต่ละคาบ และขอ้สอบบางขอ้มีความยากมาก ขอ้สอบนั้น
จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 25.27 
ของนกัเรียนทั้งหมด ดงันั้น ถา้เป็นขอ้สอบวิชาฟิสิกส์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะ
น าไปใช ้ไม่ควรใชข้อ้สอบท่ียากจนเกินไป และขอ้สอบท่ีจะใชค้วรมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบฝึกหดั ซ่ึง
อาจช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถท าให้นักเรียนเช่ือมโยงเน้ือหาในแต่ละเร่ืองได ้
เน่ืองจากในการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอบรวมทุกเร่ือง ซ่ึงแต่ละเร่ืองมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั 
และจากผลการทดสอบท าให้ทราบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่สอบผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บุณฑริกา พงษศิ์ริวรรณ (2552) พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน 
เฉล่ียร้อยละ 27.77 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ ร้อยละ 25.00 และงานวิจยัของจิราภรณ์ อุปภา (2554) 
พบวา่ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน
และร้อยละ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั มะลิ ศรีสารคาม 
(2554)  พบวา่ 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระหวา่งกระบวนการและหลงั
กระบวนการมีค่าเท่ากบั 90.61 / 74.14  2) ดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L เร่ือง การ
ประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปร มีค่าเท่ากบั 0.6014 3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว มีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  4) นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L เร่ือง การประยุกตข์องสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใช ้KWDL 
ในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  =   
4.46) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ (1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ (  =  4.69)  (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ (  =   4.59) และความพึงพอใจในระดบัมาก ดา้น
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (  =  4.10) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราภรณ์ อุปภา (2554) และ
มะลิ ศรีสารคาม (2554) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K-W-D-L     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นกัเรียนจ านวน 35 คน เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มา มีผูช้อบเรียน
วชิาฟิสิกส์ จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 45.72 และไม่ชอบเรียนวชิาฟิสิกส์จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.72 เร่ืองความยากง่ายของวิชาฟิสิกส์นกัเรียนคิดวา่ยากปานกลาง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.71 นกัเรียนคิดวา่ยากมาก  12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ซ่ึงความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดในเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้  เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ นกัเรียนมีคะแนนสอบ
ผา่นตามเกณฑ์ จ  านวน 26 คน  จาก 35 คน ส่วนเด็กท่ีไม่ชอบก็จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผา่น
เกณฑต์ามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 
ข้อค้นพบจำกกำรวจัิย  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โจทยปั์ญหาได้
อยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน เหมาะส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการ
ใหค้วามส าคญักบัการท ากิจกรรมซ่ึงเม่ือนกัเรียนเกิดความเขา้ใจแลว้สามารถจะเช่ือมโยงไปหาค าตอบ 
เม่ือท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่บางกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดท้  าตอ้งใชเ้วลาและเวลาท่ี
มีนั้นจ ากดัจึงท าให้นักเรียนอาจเร่งรีบหาค าตอบ ดงันั้นการตั้งประเด็นค าถามอาจตอ้งพิจารณาว่า
เหมาะสมกบัเวลาดว้ยหรือไม ดงันั้นจะเห็นไดว้่า เทคนิค KWDL เหมาะกบัการน ามาใชใ้นการสอน
วชิาฟิสิกส์และอาจน าไปปรับใชก้บัระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้   
 1.  ถา้เป็นขอ้สอบวชิาฟิสิกส์ตอ้งค านึงถึงความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะน าไปใช ้ไม่ควรใช้
ขอ้สอบท่ียากจนเกินไป และขอ้สอบท่ีจะใชค้วรมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบฝึกหดั ซ่ึงอาจช่วยให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 
 2.  ก าหนดเวลาในแผนการสอน เช่น การแบ่งเน้ือหา การเลือกโจทยปั์ญหาเพื่อจะน ามาเป็น
ตวัอยา่ง   ผูส้อนอาจตอ้งยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะสม 
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 3.  การจดัสภาพห้องเรียนอาจตอ้งแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-6 คน เพื่อการเขา้ถึง
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสามารถดูแลนกัเรียนไดเ้ป็นรายบุคคล    

 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรท าการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์โดยใชรู้ปแบบการสอนเป็นกลุ่ม 4C (Critical 
Thinking, Communication, Collaboration, Creativity)  
 2.  ควรท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้ KWDL ท่ีส่งผลต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทน
ในการเรียน ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ เป็นตน้  
 3.  ควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกบัเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
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การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะหพ์ื้ นฐาน 

ทางคณิตศาสตรข์องเด็กระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม  

The Development of Pre-primary School Pupils’Analytical Thinking 

Competence in Basic Mathematics through a set of activities 

 

ประจกัษ ์เอนกฤทธ์ิมงคล
1 

             อญัชลี ทองเอม
2
 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาความสามารถการคิด

วิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกจิกรรม 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3)ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายคือ

นักเรียน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จ านวน 15 คน ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ 1) 

แผนการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบหลัง

ใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนน

เฉล่ีย 2) ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 3) อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดับ

ปฐมวัย ภาพรวมจากการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียนที่ ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3)  ชุดกจิกรรมมีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 คือ 83.20/100 

ค าส าคญั: แบบชุดฝึกกจิกรรม,การคิดวิเคราะห์,พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์, ระดับปฐมวัย 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิ

บณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ของทุกระดับในสถาบันการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

เพ่ือให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน่ืองจาก

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็และมีความหลากหลาย การศึกษานับว่ามีความส าคัญ

ต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เมื่อประชากรมีคุณภาพย่อมส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาประเทศตามล าดับ จากผลการวิจัยของกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกซ้ึงได้ส ารวจ

พัฒนาการของ เดก็ไทยในช่วงอายุ 4 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี จาก 4 ภมูิภาค 9 จังหวัด จ านวน 3,096 

คนในปี พ.ศ. 2547  ที่พบว่า เด็กไทยมีแนวโน้นในการพัฒนาการช้าและสติปัญญาต ่าลง และ

ผลการวิจัยโครงการระยะ ยาวของกระทรวงสาธารณสุขที่ศึกษาพัฒนาการเดก็ไทยพบว่าเดก็ไทยมี

ความฉลาดทางปัญญาหรือ ไอคิวของเดก็ไทยต ่ากว่าปกติ โดยเดก็ปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี มีไอ

คิว 71.69 ส่วนเดก็ในวัย เรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี มีไอคิวโดยเฉลีย 88 ซึงต ่ากว่าเกณฑ์ที่ 99-

100 และหากสถานการณ์ยัง เป็นเช่นน้ีต่อไป จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อคุณภาพของเด็กไทยที่จะ

เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ (นภาพร  พรมจันทร์. 2550) ส่วนส าคัญในการพัฒนาสติปัญญา 

รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของเดก็ คือ การมีความสามารถในการคิด เน่ืองจาก มนุษย์มีความสามารถ

ในการคิดสิ่งต่าง ๆ การคิดเกิดขึ้ นและด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา แม้ว่าบุคคลจะตระหนักใน

กระบวนการคิดของตนหรือไม่กต็าม ความสามารถในการคิดของมนุษย์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละ

บุคคล การคิดเป็นเร่ืองยากเมื่อเกิดขึ้ นในบริบทซ่ึงไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะ

ท างานได้ดีที่สุดถ้าสิ่งที่มนุษย์คิดน้ันมีความหมายต่อตนเอง และเป็นส่วน หน่ึงของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ใช้การคิดในการสร้างองค์ความรู้ ข้อมูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก 

ตัดสินใจ รวมถึงขยายผลสิ่งที่ตนรับรู้ได้ การคิดจึงเป็นกิจกรรม ด้านสติปัญญา ซ่ึงช่วยมนุษย์ในการ

แก้ปัญหา ตัดสินใจ และเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ(ส านัก เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 8-

9) ซ่ึงสอดคล้องกับ อัญชลี  ไสยวรรณ. (2556 : ออนไลน์) ที่ กล่าวว่า เดก็ปฐมวัยควรได้รับการ

กระตุ้นสมองให้เกดิเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเช่ือมโยงต่าง ๆ เพ่ือส่งผลให้เดก็เกิดการเรียนรู้และ

เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกดิข้ึน  

กระบวนการท างานของสมองเกดิขึ้นมากเทา่ไรจะท าให้เดก็ยิงฉลาดมากขึ้นเท่าน้ัน การฝึก

ให้สมองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น เร่ืองของการคิด การคิดเป็นกระบวนการท างานของ

สมองที่เกดิขึ้นโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้  ทกัษะการคิด กระบวนการคิด การ

จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัด

การศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ฉะน้ันครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาท
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จากการเป็นผู้ช้ีน าผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา

ความรู้จากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้

สร้างสรรค์ความรู้ของตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.2545 ก :34) ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส าหรับเดก็ 3-6 ปี ให้การศึกษาแก่เดก็ทุกด้าน คือ 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541:8) โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็นการศึกษา

ระดับรากฐานของชีวิต การเตรียมเดก็ให้มีความพร้อม และพัฒนาการตามวัย และศักยภาพ จึงเป็น

สิ่งส าคัญย่ิง ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับทราบและด าเนินการเพ่ือให้เดก็ได้มีสภาพเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และสามารถศึกษาในระดับที่สูงข้ึนไปได้อย่างมีความสุขตามความต้องการและความสนใจ อัน

จะท าให้เกดิความเข้มแขง็ของประชากรในการพัฒนา และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไปใน

อนาคต(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2545 ก:1) ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ

องค์กรพัฒนาเดก็ระหว่างประเทศที่ทุกคนเหน็ว่าทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญของประชากรเดก็

ปฐมวัย ได้ให้ความส าคัญกับศักยภาพในช่วงแรกของชีวิตมนุษย์ การพัฒนาเดก็ให้เจริญเติบโตถึงขีด

สุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเดก็และครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม มีการปรับกระบวนทรรศน์ ในการ

พัฒนาเดก็ ปฏบัิติงานจริงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เดก็ปฐมวัยสมองมิได้ท าหน้าที่รู้คิดและเรียนรู้

ได้สมบูรณ์มาพร้อมก าเนิด แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็นระบบในช่วงปฐมวัยของชีวิต 

ประสิทธิภาพสมองจึงขึ้ นอยู่กับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้ น

ประสบการณ์การเรียนรู้(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.2545ข: 12) 

การสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เดก็เลก็น้ัน ควรให้เดก็ได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้

สัมผัสได้จัดกระท ากับวัตถุของจริง มีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เดก็จะเรียนด้วยการปฏิบัติ 

ต่อวัตถุเท่าน้ัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนในห้องเรียน ส่งผลต่อการสร้างความรู้ทางด้าน

ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเดก็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค าพูดที่กระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจใฝ่

เรียนรู้เช่นการซักถามด้วยความเอาใจใส่ของครู ส่วนการสร้างความรู้และข้อมูลย้อนกลับน้ันเป็นสิ่งที่

เกดิขึ้นภายในตัวเดก็เอง เดก็ไม่ต้องการการสอนโดยตรง แต่จากการที่ได้เผชิญปัญหา จะส่งผลให้เดก็

ได้พัฒนาความคิดในระดับสูงขึ้ น (หรรษา นิลวิเชียร 2535:118-154) ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดที่

กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง 

จุดเน้นของการจัดประสบการณ์จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนจากการเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพ้ืนฐาน 

เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะ

พ้ืนฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง (วรณัน     

ขุนศรี 2546:74) 
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การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่ มี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งทางด้าน 

สติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ 

ทุกคนสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของ ผู้เรียน 

กจิกรรมที่จัดจะอยู่ในรูปแบบการต้ังค าถาม การสังเกต การสืบค้น การท านาย การที่เดก็จะมี การคิด

วิเคราะห์ได้ดีจึงต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2551 : 53-54) การคิด 

วิเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เหน็ สิ่งที่พบ สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สัมผัส สิ่ง ที่

ชิมรส หรือสิ่งที่ดมกล่ินแล้วแยกออกด้วยความคิดถึงที่มา ของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ว่าคืออะไร มี 

องค์ประกอบอะไร เช่ือมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ที่ท  าให้ผู้เรียนเกิดการคิด 

วิเคราะห์จะน าไปสู่การค้นหาความเป็นจริง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ ผู้เรียน

ต้องมีความสามารถและมีทกัษะในการตังสมมติฐาน การสงัเกต การสบืค้นและการหา ความสัมพันธ์ที่

เช่ือมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มาที่ไปของสิ่งน้ัน ๆ อย่างมีเหตุมีผล (ส านักงาน เลขาธิการสภา

การศึกษา. 2550 : 12)  ส าหรับในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นที่จะต้องให้

เดก็ได้รับ การพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การสอนให้คิดเป็นถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ

และถือ ว่าเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนทุกอย่าง โดยครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสอนคิด ต้องเป็น 

ต้นแบบของนักคิดและต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการคิดในตัวเด็ก และต้องมีวิธีการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และมีนักการศึกษาได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  เช่น  กฤษณา   

ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถใน การคิด

วิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังได้รับการจัดกจิกรรมประกอบอาหาร เดก็ ปฐมวัยมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร โดย หลังการจัด

กจิกรรมมีค่าคะแนนสงูกว่าก่อนการจัดกจิกรรม ร้อยละ 53.60 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด จะเหน็ได้ว่า

การสอนให้เดก็คิดวิเคราะห์มีความส าคัญและจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางใน การพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย  

การจัดกจิกรรมเป็นวิธกีารจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวัยโดยการ

เปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) เป็นแนวคิดของ John Dewey ซ่ึง 

สอดคล้องกับทฤทษฏีของเพียเจต์ (Piaget) ที่เช่ือว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้

กระบวนการดูดซับประสบการณ์และกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ การ

เรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส  ลงมือปฏบัิติจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซ่ึงเป็นการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองและตามล าดับ กจิกรรมที่เดก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง   ซ่ึงอาจจะเป็นพ้ืนฐานของการ

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
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ความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย  โดยใช้ชุดกิจกรรม เพ่ือเ ป็น

การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การซึมซับ

ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตจริงของเดก็และจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่

สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้น าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัยโดย

ใช้ชุดกจิกรรม 

2.  เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

3.  เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพ ชุดกจิกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง     

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  เดก็ปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2.  เดก็ปฐมวัยที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

3.  ชุดกจิกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็

ปฐมวัย มีเกณฑป์ระสิทธภิาพ 80/80 

 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนปฐมวัยอายุระหว่าง 5 – 6 ปีจ านวน 15 

คน ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรอิสระ 

ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ 
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ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.  ผลสมัฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3.  ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนการเรียนรู้   

2.  ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

3.  แบบทดสอบหลังใช้ชุดกจิกรรม 

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้ชุดกิจกรรมการ

คิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน มี

วิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

ในคาบแรก สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและ

รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเรียนแก่นักเรียน เร่ืองการเรียนรู้การคิด 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 

   2.1 การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย

ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทกัษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จ านวน  15 คาบ ดังน้ี 

 แผนการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การบอกต าแหน่ง    จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง การจ าแนก   จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง การนับปากเปล่า 1-30   จ านวน  3 คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  4  เร่ือง การรู้ค่ารู้จ านวน 1-20   จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง การเพ่ิม – ลด จ านวน  1-10  จ านวน  3 คาบ 

ในแต่ละแผนการเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรม แต่ละชุดประกอบการเรียนรู้ของเดก็และ

หลังจากเรียนแต่ละชุดแล้วจะมีแบบทดสอบหลังเรียน ชุดละ 10 ข้อ 
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2.2  เม่ือใช้ชุดกจิกรรมครบแล้ว 

2.3 ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จ านวน     

5 ชุด  

             3. ขั้นสรุป 

 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมฯ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ

คะแนนเฉล่ีย และค่าประสทิธภิาพ 

 2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

จากการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวัย สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ

ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมพบว่าภาพรวมจากการใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 

83.20/100 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้สรุปผลและสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
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1.ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ

ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่าภาพรวมจากการใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 จะเหน็ได้ว่า กจิกรรมที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนทั้ง 5 ชุดน้ัน สามารถวัดความสามารถใน

การคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็นักเรียนปฐมวัยได้ดีเพราะคะแนนแต่ละชุดกิจกรรม

นักเรียนจะได้คะแนนต ่าสุดคิดเป็นร้อยละ 70-100 ทุกๆชุด และมีชุดหน่ึงที่นักเรียนสามารถท า

คะแนนได้ร้อยละ 80-100 ซ่ึงทั้งน้ีการจัดท าชุดกจิกรรมทั้งหมด จัดเรียงล าดับความยากง่าย จากเลก็

ไปใหญ่ จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมหรือส่วนรวมไปหาส่วนย่อยและจากรูปธรรมเป็นนามธรรม ซ่ึงบุญ

เย่ียม จิตรดอน (2526: 250–251) และนิตยา ประพฤติกิจ (2537: 25-26) กล่าวถึง

ประสบการณ์คณิตศาสตร์ที่เดก็ควรมี ได้แก่ การเปรียบเทยีบ การเรียงล าดับ การวัด การนับการจับคู่ 

การจัดประเภท รูปทรงการท าตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ์ทฤษฏพัีฒนาการทางสติปัญญาและ

การคิดของเพียเจท ์ Piaget .1972 : 1-10)  เช่ือว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะ

เดียวกนัในช่วงอายุเทา่กนั และแตกต่างกนัในช่วงอายุต่างกนั อนัเป็นผลมาจากการปฏสิมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับสิ่งแวดล้อม เร่ิมจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดที่เป็นนามธรรม

ขั้นคิดอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาสมองมากขึ้ น สามารถเ รียนรู้และจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกับเร่ืองราวที่เป็นนามธรรมได้และมาซาโน (ปรียานุช สถาวร

มณี 2548 : 24-25 อ้างองิจาก Marzano.2001 : 60) กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ คือ 

1)ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่ 2) ข้ันเข้าใจ เข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การ

เรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ 3) ขั้นวิเคราะห์ ความเหมือนและความต่างอย่างมีหลักการ

การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผล 4) ข้ันใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 5) ขั้นบูรณาการความรู้ จัดระบบความคิด  6)ขั้นจัดระบบแห่งตน ความ

ตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเหน็ได้ว่าจากการที่

นักเรียนได้ท าแบบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบความสามารถ จ านวน 5 ชุด ผ่านมาแล้ว จึงท าให้

นักเรียนมีประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้ นตามด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลิดา จันทร์ตรี (2547: บทคัดย่อ) ได้

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปฐมวัยด้วย

ชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม และแยกเป็นรายด้านหลัง

การใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กิโรวา และบาร์กาวา 
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(Kirova; & Bhargava. 2002: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ

เดก็อนุบาลที่ใช้วิธกีารเรียนแบบมีครูเป็นผู้ช้ีแนะกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูพบว่าความส าคัญของ

พ้ืนฐานการเล่นของเดก็อนุบาลกบัการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดอย่างลึกซ้ึงทางคณิตศาสตร์

จากสงัคมสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สามารถเป็นไปได้มากถ้าผู้ใหญ่หรือคนที่มีความสามารถมากกว่า

เป็นสื่อหรือช้ีแนะให้เดก็มีประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของพัฒนาการหลักสูตรและ

สิ่งแวดล้อมภายในมุมของเล่นมีครูคอยท าหน้าที่แนะน าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเดก็ในขณะที่เล่น

กบัวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นทุกๆวันจากความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ได้ค้นพบขั้นตอนการสอนเพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ ด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เป็น 3 ขั้น ดังน้ีคือข้ันที่ 1 ใช้วิธีการสาธิตจากของจริงเพ่ือให้

เดก็สามารถจ าแนกสิ่งต่างๆได้ข้ันที่ 2 ยกตัวอย่างและช้ีแนะจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันที่มี

ความหมายทางคณิตศาสตร์ให้เดก็เข้าใจและข้ันที่ 3 มีการประเมินเดก็อย่างเป็นระบบส าหรับมโน

ทศัน์ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาให้กบัเดก็อนุบาลน้ันมี 3  ด้านคือความสมัพันธแ์บบหน่ึงต่อหน่ึงการจัด

หมวดหมู่และการเรียงล าดับ 

ส่วนการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้

ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผล

การศึกษา พบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรม ประกอบอาหาร เดก็ปฐมวัยมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สงูกว่าก่อนได้รับการจัดกจิกรรม ประกอบอาหาร โดยหลังการจัดกจิกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่า

ก่อนการจัดกจิกรรม ร้อยละ 53.60 ซ่ึง สงูกว่าเกณฑก์ าหนด    

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 

83.20/100 จะเห็นได้ว่าคะแนนของแบบชุดฝึกทั้ง 5 ชุดน้ันมีค่าเท่ากับ 83.20 และคะแนน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ชุด มีค่าเท่ากับ 100 เน่ืองจากแบบฝึกชุดกิจกรรมมีการออกแบบเร่ิม

จากง่ายไปยากเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนท า

แบบทดสอบจึงท าให้สามารถท าแบบทดสอบได้คะแนน สงูขึ้นและอกีประการหน่ึงแบบฝึกชุดกิจกรรม

และแบบทดสอบ ทั้ง 5 ชุดน้ีได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ค่า IOC เท่ากับ 0.67-

1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน   

 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1.แบบฝึกชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ส าหรับเดก็ปฐมวัยน้ี สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนได้จริง เน่ืองจากนักเรียนสามารถ
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เช่ือมโยงความรู้จากแบบฝึกชุดกิจกรรมมาสู่แบบทดสอบ จึงท าให้ผลการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเกินร้อยละ 80 ทุกคน อีกทั้งเมื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกชุด

กจิกรรม อยู่ในเกณฑท์ี่มีประสทิธภิาพ คือ 83.20/100  

2.แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ ในงานวิจัยน้ี นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ที่ส าคัญคือนักเรียนอาจน าความรู้จากการเรียนรู้คร้ัง

น้ีไปต่อยอดการคิดวิเคราะห์ในขั้นสงูต่อไปได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1.การเลือกภาพที่น ามาใช้ต้องพิถีพิถันในรายละเอียดที่ต้องสอดคล้องกับเน้ือหาในแบบ

ฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบให้มากที่สุด  ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพที่ชัดเจนไม่คลุมเครือเพ่ือความ

เข้าใจของนักเรียนในการเรียนรู้  

2.แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบบางเร่ือง ควรพิจารณาระดับความยากที่อาจต้อง

ซับซ้อน ให้เหมาะสมตามวัยและเวลา 

3.ระหว่างที่นักเรียนท ากจิกรรมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียน นักเรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือหรือค าแนะน า ในกรณีที่มีนักเรียนจ านวนมาก

อาจต้องมีครูผู้ช่วยอกีคนเพ่ิอช่วยดูแลนักเรียน 

4.ในบางกรณีที่ การใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบที่ไม่มีสีเป็นสีขาวด า อาจต้อง

ใช้โสตทศันูปกรณ์ เข้ามาช่วยเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและความชัดเจน โดยเฉพาะภาพที่มีสีสันซ่ึงเป็นแรง

กระตุ้นให้นักเรียน อยากท าแบบฝึกชุดกจิกรรมและแบบทดสอบย่ิงขึ้น 

 

ทั้งน้ีในขณะใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทกึหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด

เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ผลการบนัทึกชุดกิจกรรมจ านวน 5 ชุดกิจกรรม มีรายละเอียด ดงันี้  

 

ชุดที ่1 การวิเคราะห์เร่ืองการบอกต าแหน่ง แบบเรียงล าดับ แบบจัดหมวดหมู่ และ

แบบเปรียบเทียบเมื่อนักเรียนได้รับแบบฝึกชุดกิจกรรมแล้ว  มีนักเรียนบางคนเกิดความสงสัยและ

ซักถามเกี่ยวกับภาพในชุดกิจกรรมที่มีรูปภาพขนาดไม่เท่ากัน ครูจึงต้องช้ีแจง หลังจากน้ันนักเรียน

เข้าใจและท าแบบฝึกน้ันได้ 
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ขอ้สงัเกต ชุดกิจกรรมน้ีอาจต้องหาภาพของสัตว์และต้องก าหนดขนาดของภาพให้เหน็

อย่างชัดเจน 

                                    
 

     
 

ชุดที ่2   การวิเคราะห์เร่ืองการนับปากเปล่า แบบเรียงล าดับ แบบจัดหมวดหมู่และ

แบบจ าแนก นักเรียนบางคนยังไม่สามารถแยกแยะจ านวนคู่และจ านวนค่ีได้เน่ืองจากมีทกัษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ครูจึงอธิบายเพ่ิมเติมและทดลองให้ท าในกระดาษเปล่าอีกแผ่นหน่ึง 

หลังจากน้ัน นักเรียนท าชุดกจิกรรมน้ันเอง จากคะแนนที่ปรากฎแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ 

ขอ้สงัเกต ในแบบชุดฝึกที่มีเลขต้ังแต่สองหลักข้ึนไป นักเรียนบางคนเกิดความสงสัยเลข

สองหลักว่าจะนับหลักไหนเป็นเลขจ านวนคู่และเลขจ านวนค่ี เช่น 11 /12  /13/ 14 

ชุดที ่3 การวิเคราะห์เร่ืองจ าแนก แบบการจัดหมวดหมู่ แบบรวบรวม และแบบ

เปรียบเทยีบ นักเรียนทั้งหมดเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและเข้าใจ สามารถท าแบบฝึกได้ดี 

ขอ้สงัเกต นักเ รียนมีความคุ้นเคยมากที่ สุด  เ น่ืองจากเ ป็นเ ร่ืองที่ เกี่ ยว ข้องใน

ชีวิตประจ าวันคือเร่ืองการใช้เงินตามสภาพจริง ซ่ึงท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดมายังแบบ

ชุดฝึกได้อย่างรวดเรว็ ดังน้ันอาจต้องสร้างแบบชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหรือมีความยากมาก

ขึ้น 
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ชุดที ่4  การวิเคราะห์เร่ืองรู้ค่ารู้จ านวน แบบการจัดหมวดหมู่ แบบการรวบรวม และ

แบบเปรียบเทียบ นักเรียนจะสงสัยเร่ืองพิซซ่า ท าไมมีหลายหน้าในถาดเดียวกัน ซ้ือได้ที่ร้านไหน 

เน่ืองจากภาพที่มาใช้ในแบบชุดฝึกน้ี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้เกิดความสงสัย

หลายๆเร่ือง แต่อย่างไรกดี็ครูได้โน้มน้าวให้นักเรียน กลับมาสนใจเร่ืองที่จะต้องเรียนรู้ คือ การ

เปรียบเทยีบ และอธบิายจนนักเรียนเข้าใจและเร่ิมท าแบบชุดฝึกต่อไปได้ 

ขอ้สงัเกต   นักเรียนแทนที่จะสนใจเร่ืองการเปรียบเทียบ แต่กลับสนใจเร่ืองรายละเอียด

ในรูปภาพว่า พิซซ่า ท าไมในรูปเดียวกนัมีหลายหน้า 

 

  
 

ชุดที ่5 การวิเคราะห์เร่ืองการ เพ่ิม-ลด แบบการเรียงล าดับ แบบการจัดหมวดหมู่ 

และ แบบการรวบรวม นักเรียนจะมีความสบัสนในรูปภาพที่ไม่ชัดเจน คือภาพของสัตว์ที่อยู่ในทั้งสอง

ภาพ กบัภาพที่น ามาเป็นค าตอบ ไม่เหมือนกนั นักเรียนจึงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร 

ขอ้สงัเกต  โจทย์และค าตอบไม่สอดคล้องกนัต้องปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด 
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ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ เพียง 3 ด้านจากทั้งหมด 5 

ด้านของทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ดังน้ันในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าวิจัย อีก 2ด้านที่ยังไม่ได้ท า 

เพ่ือให้ครบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ 
 
 

พระครูสังฆรักษ์ ศราวุธ    สุทสฺสโน (มักได้)1
 

อัญชลี  ทองเอม2
 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก  2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก  3) ศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร  และ 4) 
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนสามเณร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 28 รูป  เลือกโดยแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก  แบบทดสอบ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสามเณร  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t – test (Dependent Samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เท่ากับ 81.43 / 96.25  2) ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อน
เรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  นักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การ
อ่านผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้จ านวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  และนักเรียน
สามเณรมีความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57  4) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)    
 
 
 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการอ่าน  มหานิบาตชาดก  การคิดวิเคราะห์  
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2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 
The objectives of this study were: 1) to develop Mahanipata Jataka reading set, 2) to 

compare analytical thinking before and after reading Mahanipata Jataka reading set, 3) to study 
ability in analytical thinking of student-novices, and 4) to study the satisfaction in Mahanipata 
Jataka reading set. The samples used in the study were 28 novices studying in Matthayomsuksa 1, 
Nivesdhammapravat School, in academic year 2016. The samples were obtained by purposive 
sampling. The research instruments were Mahanipata Jataka reading set, analytical reading ability 
test and novices’ satisfaction questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. 

The results of the study found that: 1) Mahanipata Jataka reading set analytical 
thinking of student-novices was efficient at the set criteria 81.43/96.25. 2) The result of analytical 
thinking of student-novices after the practice with the reading set was higher than before reading 
practice with a significant statistic figure at 0.05. 3) 71.42% of student-novices had reading ability 
over the criteria set at 80% upwards, and 4) The level of satisfaction in Mahanipata Jataka reading 
set was high overall (4.51). 

 
Keywords: Reading set, Mahanipata Jataka, Critical thinking  
  

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 เป็นเร่ืองส าคัญเพราะกระแสการ

เปลี่ยนทางสังคม  และวิถีการด าเนินชีวิตของคนสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึง ครูในฐานะผู้สอนจึงต้อง
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะที่จะออกไป
ด ารงชีวิตในสังคมและโลกได้  ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ในศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ดังที่ ไพฑูรย์  สินลารัตน์และคณะ (2558) กล่าวว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เมื่อผู้เรียนสนใจใคร่รู้และมีทักษะในการหา
ความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้
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ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จ ซึ่งผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องคิดเป็น  

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถึง การคิดเป็นว่า เป็นการรู้จักใช้
วิจารณญาณในการตัดสินปัญหา รวมทั้งให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะตอบ
รับสิ่งที่เกิดขึ้น ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อน และเป็นยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญที่นานาประเทศก าลังจับตามองและให้ความส าคัญสูงสุดในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดหรือความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะพื้นฐานทางการเรียนที่ส าคัญทุกวิชา
ไม่ใช่อยู่ที่การท่องจ าแต่เพียงอย่างเดียว  ถึงแม้คนที่มีความรู้ความจ าอย่างมาก แต่ไม่สามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่เราก าลังประสบ
กันอยู่  เพราะระบบการศึกษาทั้งจุดประสงค์ การเรียนการสอน กิจกรรม ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล  เน้นการท่องจ าเนื้อหาที่สอนให้กับเด็กจนเกินไป ไม่สามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ ตนเอง
ได้รับกังวลกับคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสมมติอย่างหนึ่งเพื่อมาวัดคุณภาพหรือระดับการศึกษาของตน การที่
เราจะให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนนั้น เราสามารถสอนให้เด็กรู้จักคิด และน าสิ่งที่เรียน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณค่า การสอนคิดไม่ใช่เป็นเร่ืองยากถ้าครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ท าความเข้าใจและเปิดใจกว้างให้รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะท าให้การศึกษาในเร่ืองของการคิดเกิดขึ้นได้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถ
ในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่ง
อาจจะเป็นวัตถุ  สิ่งของ เ ร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น สุวิทย์ มูลค า (2547) ให้ความหมาย
ว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้  

การอ่านเป็นทักษะส าคัญในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอ่านเป็นกระบวนการที่
ต้องฝึกฝนอย่างมีระบบเพราะการอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ การฝึกมากท าให้มีความสามารถใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้นตามระดับของการอ่าน การอ่านออกหรือการได้ เป็นการอ่านตามตัวอักษรและ
ตัวสะกดการันต์เท่านั้น แต่อาจออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือผู้อ่านอาจจะไม่เข้ าใจข้อความที่อ่าน ถึงแม้
จะเข้าใจก็อาจจะเข้าใจไม่ดีพอ หรืออาจจะเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่านเองได้ ส่วนการ
อ่านเป็นคือ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพหรือมความสามารถในการอ่านได้ถูกต้อง การอ่านได้คล่อง 
รวดเร็วเข้าใจเร่ืองที่อ่าน จับใจความส าคัญ ตอบค าถามได้ อ่านแล้วตีความได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
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ได้มีสมาธิ และอ่านแล้วรู้จักจดบันทึกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ฉวีวรรณ คู
หาภินันท์ (2542) ความหมายของการอ่าน การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่น าผู้อ่านไปสู่โลกกว้าง ช่วย
ให้ผู้อ่านมีความรู้ ข้อมูลข่าวสารและงานสร้างสรรค์ จัดพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ มากมาย 
นอกจากนี้แล้วข่าวสารส าคัญๆ หลังจากการน าเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่างๆ แล้ว
ส่วนใหญ่มีการจัดพิมพ์เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลังๆ ความสามารถในการอ่านจึง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม 

ความส าคัญของการอ่าน การอ่านมีความจ าเป็นส าหรับคนในยุคข้อมูลข่าวสาร ในการ
แสวงหาความรู้โดยไม่มีที่สิ้นสุด นักการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการอ่าน
ดังนี้ สาลี รักสุทธิ์ (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่าการอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจัด
เวลาและสถานที่สามารถน าไปไหนมาไหนได้ ผู้อ่านสามารถฝึกคิดและสร้างจินตนาการได้เองใน
ขณะที่อ่าน การส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าสื่ออ่ืน ทั้งนี้เพราะขณะอ่านจิตใจต้องมุ่งมั่นอยู่กับ
ข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ ซึ่งผู้อ่านก าหนดการอ่านด้วยตัวเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่าน
ข้ามหรืออ่านทุกตัวอักษรเป็นไปตามใจของผู้อ่าน จากความคิดเห็นของศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้
ว่า การอ่านมีความส าคัญที่สุดต่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มพูนประสบการณ์ และให้ความบันเทิง 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทย และถือว่าเป็นมรดกอันล้ าค่าของชาวไทย ภาษาไทย
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารซึ่งกันและกัน เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ การพัฒนาความรู้ การคิดวิเคราะห์ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้ข้อหนึ่งว่า เพื่อให้
การเรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน
และรักการค้นคว้า และยังได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 : การ
อ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ไว้ว่าใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  

ส าหรับการพัฒนาการศึกษาของผู้ เ รียนซึ่ ง เป็นอนาคตของชาติ เป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ 
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมีความรู้ทั้งหลักการและทักษะปฏิบัติที่
มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่การ
เรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ได้น าไปสู่การฝึกให้นักเรียนสามเณรรู้จักคิดสังเคราะห์ รู้จักเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หากแต่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้านความรู้และ
เน้นความจ า ท าให้นักเรียนสามเณรคิดไม่เป็น ท าไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น การอ่านเป็นอีกทักษะหนึ่งที่
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จะช่วยให้นักเรียนสามเณรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณและรู้จักใช้
วิจารณญาณในการตัดสินปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ตามสมณ
สารูปและหลักธรรมค าสั่งสอน 

มหานิบาตชาดกเป็นค าสอนที่รวมอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงน าตัวอย่างบุคคลในอดีตมาเล่าให้พระสาวกฟังในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นข้อ
ชี้ให้เห็นแบบอย่างในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีที่บุคคล ควรบ าเพ็ญและควรละและนอกจากจะมีชาดก
ในพระสุตตันตปิฎกแล้ว ยังมีเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบ าเพ็ญบารมีในชาติต่างๆ  ซึ่งเป็น
เร่ืองเช่นเดียวกับชาดก แต่เน้นการบ าเพ็ญพระบารมีในชาตินั้นๆ เรียกว่า จริยาปิฎกอีกด้วย เมื่อ
นักเรียนสามเณรได้น ามาเทศน์หรืออ่านวรรณกรรมเร่ืองนี้แล้วย่อมเกิดความซาบซึ้งบันเทิงใจ และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณและไตร่ตรอง สามารถแสวงหาความ รู้ ได้ด้วย
ตนเอง และทักษะปฏิบัติที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมค าสั่งสอน นอกจากนี้ ผู้ฟังยังศรัทธาตัวเอกของ
เร่ืองที่กล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์คือ ชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้า จึงมักจะจดจ าพฤติกรรมและจริย
วัตรมาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต หรือน ามาอบรมบุตรหลานของตนอันจะน าพาให้สังคมเกิด
ความสงบสุขจึงได้เกิดการถ่ายทอดหรือแปลจากภาษาบาลีเป็นส านวนท้องถิ่นต่างกันไป การศึกษา
เร่ืองมหานิบาตชาดกนอกจากจะทราบเร่ืองราวต่างๆ และการบ าเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าแล้ว 
ยังสามารถทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่จะน ามาปฏิบัติในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหา
นิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก ส าหรับนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ   

2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
อ่านมหานบิาตชาดก ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ   

3. เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ   

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ   
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สมมติฐานของการวิจัย 

         1. ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

         2. นักเรียนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังจากการเรียนรู้กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

 4. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร  อยู่
ในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
นิเวศธรรมประวัติ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 28 รูป เลือกโดยแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น  -  ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จ านวน 5 เร่ือง  
 ตัวแปรตาม  -  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
             -  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

            -  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม 

 3. ขอบเขตเนื้อหา 

 ชุดกิจกรรมมหานิบาตชาดก จ านวน 5 เร่ือง 

- เตมีย์ชาดก ( พระเตมีย์ใบ้ ) 
- ชนกชาดก ( พระมหาชนก ) 
- สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม ) 
- มโหสถชาดก ( พระมโหสถ ) 
- ภูริทัตชาดก ( พระภูริทัต ) 

 ระยะเวลาในการวิจัย  
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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 1. ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จ านวน 5 ชุด 

 2. แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด 
ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ชี้แจงเร่ืองการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จ านวน 5 ชุด 
โดยใช้เวลา 7 ครั้ง  รวมเวลา 21 ชั่วโมง  

 2. ผู้สอนสอนเร่ืองหลักการคิดวิเคราะห์ ยกตัวอย่างและใช้แบบทดสอบความสามารถ
การคิดวิเคราะห์การอ่าน ก่อนเรียน (Pre – test)  และใช้ข้อสอบชุดเดียวกันน ามาใช้ทดสอบหลังเรียน 
(Post – test) โดยสลับข้อ เมื่อใช้ชุดกิจกรรมการอ่านครบทั้ง 5 ชุดแล้ว 

 3. ผู้สอนใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก ครั้งที่ 1 - 5 แต่ละชุดกิจกรรมใช้เวลาชุด
ละ 3 ชั่วโมง ทั้ง 5 ชุดนี้นักเรียนจะเรียนรู้โดยตนเอง แล้วท าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
และเก็บคะแนนทุกๆ ครั้ง 

 4. หลังจากเรียนครบทั้ง 5 ชุดแล้วท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม 

 5. น าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อภิปรายโดยการใช้ตาราง และ
การพรรณนา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลที่ได้จาก แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลัง
เรียน มาหาค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย คือ สถิติ t – test (Dependent Samples) 

2. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  เท่ากับ 81.43 / 96.25 

 2. ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัด
นิเวศธรรมประวัติ  พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  พบว่านักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้จ านวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  และ
นักเรียนสามเณรมีความสามารถไม่ผ่านจ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 4. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียนสามเณร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  พบว่าความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)    
 
อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรม
ประวัติ  พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
เท่ากับ 81.43 / 96.25  เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ด าเนินตามขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ โดยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น วิชัย วงศ์ใหญ่ (2525) สุวิทย์ มูลค า 
และอรทัย มูลค า (2550) ตลอดจนศึกษาเนื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยประกอบกับ
ศึกษาข้อมูลทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ มาสร้างเป็นชุดกิจกรรม ส่งผลให้จุดประสงค์ และ
แบบทดสอบสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ ท าให้เนื้อหามีความเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักเรียนสามเณร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศกลวรรณ  นภาพร (2554) ได้ศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64  มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33  
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และสุจิรา  แก้วจินดา (2555) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.47 / 87.18  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80   

2. ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ  พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่าน คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนชุดกิจกรรมการอ่าน 
เท่ากับ 10.71 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนชุดกิจกรรมการอ่าน เท่ากับ 16.50  

2) ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 28 รูป  ท าแบบทดสอบเร่ืองการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อน
เรียน และหลังเรียน โดยใช้การสลับข้อพบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
ที่ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 4 - 6 คะแนน  จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14  
และคะแนนเพิ่มขึ้น 7 - 9 คะแนน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86  สรุปได้ว่า คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  เนื่องจากนักเรียนสามเณรมีความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ 
พิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ โดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง สรุปเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ โดยการใช้หลักการคิดวิเคราะห์ 3 
อย่าง ของอเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) คือ การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ สามารถแยกแยะ 
ค้นหาส่วนประกอบหรือเร่ืองราวต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล 
ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้ง  และการวิเคราะห์หลักการ ความสามารถว่าอะไรเป็นหลักการ
ส าคัญหรือประเด็นส าคัญบ้างและหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา  
แก้วจินดา (2555) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นางจิตตรา  พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ศกลวรรณ นภาพร (2554).ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  รัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ือง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์
เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เร่ือง อ่านถี่ถ้วนชวน
คิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 6 เล่ม ก่อนเรียนและหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 16.06 และ 26.41 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

3. ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  พบว่า ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
จ านวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42   ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 8 รูป  คิดเป็นร้อยละ 28.57  จะเห็นได้ว่า
นักเรียนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  จ านวน 20 รูป  คิดเป็นร้อยละ 71.42  :ซึ่งมี
มากกว่านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ดังนั้นกล่าวได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การอ่าน
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้ชุดกิจกรรม  เนื่องจากการใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก มาเป็นองค์ประกอบในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านและสามารถ
คิดวิเคราะห์เนื้อหาในเร่ืองที่อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒน์ (2541: 130) ได้กล่าวว่า 
วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึง
กระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจ าแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัด
อันดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา  แก้วจินดา (2555) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิ เคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รัชนิดา 
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ญาณโกมุท (2557) การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ือง อ่าน
ถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
ภาษาไทย เร่ือง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 เล่ม 
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.06 และ 26.41  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียนสามเณร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ  พบว่าความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เนื่องมาจากในชุดกิจกรรมจะมีทั้งค าถาม แบบทดสอบ และแบบฝึกซึ่ง
นักเรียนสามเณรสามารถเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และอ่านมหานิบาตชาดกได้ด้วยตนเอง และมีเนื้อหา
ที่กะทัดรัดชัดเจนท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาได้ตลอดจนน า
เนื้อหาในเร่ืองที่อ่านไปใช้เป็นค าตอบในการท าแบบทดสอบได้ ท าให้นักเรียนมีความสุขและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550 : 301-302) ได้กล่าวว่า 
ในการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม เพราะค าถามเป็นเคร่ืองมือในการได้มา
ซึ่งความรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกการถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองที่ศึกษารวมทั้ง
ได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึกค้นหาค าตอบจากเร่ืองที่เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของรัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เร่ือง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เร่ือง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เร่ืองราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ทั้งหมด 6 เล่ม ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.49)  ดาวเรือง  แก่นทอง 
(2553)  ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ
เทคนิคผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับเทคนิคผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) จิตตรา  พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ
จากการเรียน เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือแบบ CIRC มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด  ศกลวรรณ นภาพร (2554).ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด และสุวรรณี หนองหลวง (2555) การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เร่ืองการเคลื่อนที่แบบต่างๆ วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 
2  ก าแพงเพชรผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง 
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า 

   1. ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 80/80 เท่ากับ 
81.43/96.25 แสดงให้เห็นว่า คะแนน 81.43 เป็นคะแนนที่มาจากแบบทดสอบชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดนั้นมี
ข้อสอบบางข้อค่อนข้างยากมาก จึงท าให้นักเรียนสามเณรวิเคราะห์ไม่ได้ ซึ่งอาจต้องปรับข้อสอบบางข้อ
เมื่อเวลาที่จะน าไปใช้ เช่น อาจจะต้องปรับค าถาม หรือค าตอบให้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง          
มหานิบาตชาดกที่ผู้วิจัยน ามาเรียบเรียงใหม่นั้น ตามปกติมหานิบาตชาดกจะเป็นเร่ืองที่มีเนื้อหายาว ละเอียด
และยากต่อการจดจ า ที่ส าคัญเมื่อน ามาท าเป็นเร่ืองการคิดวิเคราะห์การอ่านและมีแบบทดสอบให้เลือก อาจ
ท าให้นักเรียนสามเณรเกิดการลังเลใจหรืออาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าตอบในแต่ละข้อ 
 2. จะเห็นได้ว่าจากแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียน
สามเณรผ่านเกณฑ์จ านวน 20 รูป ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 8 รูป แต่เนื่องจากตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 80 ที่ไม่
ผ่านจ านวน 8 รูป มีคะแนนร้อยละ 70 – 75 ก็ถือว่าผ่าน ถ้าพิจารณาคะแนนทั้งหมดแล้วคิดเป็นร้อย
ละ จะเห็นได้ว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความง่ายเพราะมีเนื้อหาสั้นๆ ค าตอบมีความชัดเจน มากกว่า
แบบทดสอบชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกทั้ง 5 ชุด 
   
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยไปใช้ 
 1.1 ในการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ครู
ต้องเน้นให้นักเรียนสามเณรอ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อน และในการเรียนการสอน
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ครูจ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าแนะน าส าหรับครู และการน าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบ
ก่อนเรียนและเมื่อด าเนินการเรียนการสอนเสร็จแล้วให้น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบ
หลังเรียนอีกคร้ัง จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร 
 1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกในแต่ละ
คร้ัง  ควรมีการอภิปรายเสนอผลงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียน
สามเณรช่วยกันระดมความคิดและคิดวิเคราะห์ และออกมาน าเสนอเป็นกลุ่ม หรือส่งตัวแทนของ
กลุ่มออกมาน าเสนอในหน้าชั้นเรียน 

 1.3 การส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร  ครูจะต้องให้เวลากับนักเรียนสามเณรในการปรับตัวที่จะต้องท า
กิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งในช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกนักเรียนสามเณรอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในการคิด
วิเคราะห์เนื้อหาในมหานิบาตชาดก  ในขณะที่นักเรียนสามเณรคิดวิเคราะห์ไม่ได้  ครูควรเข้าไปช่วย
แนะน าวิธีการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียนสามเณรเพื่อให้นักเรียนสามเณรเข้าใจและมีวิธีการคิดวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองผลของการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนสามเณร ในด้านอ่ืนๆ เช่น เจตคติต่อการเรียน  
การท างานเป็นกลุ่ม 
 2.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนในรายวิชา
อ่ืนๆ ของนักเรียนสามเณร 
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Analytical Skills through the Use of Game-Integrated Instruction in a 

Biology Subject 

พมิพร์ภชั เตชาธนะเกียรต์ิ 
1 

อญัชลี ทองเอม 
2
 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา 2) ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม 4) ศึกษา

ความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม กลุ่มเป้าหมาย

ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1(บ้านเก่าวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ที่เรียนวิชาชีววิทยา จ านวน 1 

ห้อง จ านวน  22  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ชีววิทยา จ านวน 6  

แผน  2) บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จ านวน 6 

เร่ือง 3)แบบทดสอบท้ายบทเรียน 4) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  

1) นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม  มี

คะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่าน

เกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.81  

 

 

   
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิ

บณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 

805



2 

 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จ านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.22 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

3)  ประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา  E1/E2 ได้ค่าเท่ากับ 

74.62/78.41   

4) ความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม  

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ  (Mean = 4.78 S.D = 0.44)   

 

ค าส าคญั: การคิดวิเคราะห์, บทเรียนประกอบเกม, วิชาชีววิทยา 

 

ความส าคญัลละทีม่าอองปัญหา 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าต่างๆ เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆที่พัฒนาอย่างรวดเร็วล้วนมาจากการ

คิดค้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ดังน้ันการปฏรูิปการศึกษาของประเทศไทยจึงพยายาม

ปรับคุณภาพการศึกษาของคนไทยไปสู่สภาพที่ พึงประสงค์ของสังคมโลกซ่ึงการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้  เพ่ือความเจริญ

งอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิทยาการ การสร้างองค์วามรู้ อันเกิดจากการจัด

สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้ อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2542,น.2)  ประเทศต่างๆที่ มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น           

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนเน้นพัฒนา

บุคคล เน่ืองจากบุคคลเป็นจุดเร่ิมต้นของการคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่นเดียวกับ

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2562 )           

ที่กล่าวไว้ว่า บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศและการด าเนินงานทุกประเภท 

ในการพัฒนาบุคคลให้มีประสทิธภิาพน้ันการศึกษาจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญอย่างย่ิง   

การศึกษากบัการพัฒนาในปัจจุบันของประเทศไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่ง

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ในด้านทกัษะด้าน

เน้ือหาสาระวิชา (3R) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การค านวณ (Arithemetics)   

ทักษะทางด้าน 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา              

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม          

(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์     

(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
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(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทกัษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ    

(Communications, Information, and Media Literacy) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and ICT Literacy)ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career 

and Learning Skills) (จิราพล ปรากรณ์, 2556) 

การที่จะสร้างบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญอย่างย่ิงในการ

พัฒนาทกัษะต่างๆของผู้เรียน กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะ

จะน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและท าให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  ดังน้ันรูปแบบ

วิธีการเรียนรู้จึงมีความส าคัญย่ิง จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 

มาตรา 23 ข้อ 2 ที่กล่าวว่า “ ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความ

เข้าใจ และประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ย่ังยืน” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542, น.12) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้บทเรียนประกอบเกมเป็นอีกแนวทางเลือกหน่ึงที่ท  าให้เกิดการพัฒนาทักษะดังกล่าว  กรมวิชาการ

(2541, น.8) ได้ท าการศึกษารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพระดับมัธยมศึกษา

พบว่า ชุดการเรียนการสอนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

Gangne’ and Berliner (อ้างถึงใน วิชัย สายอินคา, 2541) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัย

หน่ึงที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะในการเรียน ดังน้ันหากต้องการให้ผู้เรียน

สนใจและตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลาการเรียน โดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย ครูต้องสร้างบรรยากาศใน

การเรียนให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับ กุณฑรี เพช็ร ทวีพรเดช และคณะ(2552, น.161) 

กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้เกมว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้เกมเป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียน

การสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความสนุกสนาน น่าเรียน น่าสนใจ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ 

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยมีการก าหนดเน้ือหาของเกม พฤติกรรมการเล่น 

วิธกีารเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปการเรียนรู้    อาจกล่าวได้ว่าการเรียน

การสอนโดยใช้บทเรียนประกอบเกม อาจเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนที่ช่วย

พัฒนาผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้   เกดิการคิด และเกดิการคิดวิเคราะห์ ได้ นอกจากน้ันยังช่วยให้ผู้เรียน

เกดิความสนุกสนานในการเรียน ลดความกงัวล ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อมกับ

เพ่ือนๆในช้ันเรียนได้  

การคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา ของบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูล ปัญหา 

หรือสถานการณ์ อย่างไตร่ตรอง รอบคอบ ผ่านกระบวนการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และ

ประเมิน โดยอาศัยความรู้ กระบวนการคิดและประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการ
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ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรท า (Ennis, 1985, pp.45-48) 

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จ าเป็นจะต้องใช้ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ผู้เรียนต้องตรวจสอบหา

ข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุนแล้วจึงตัดสินประเมิน เพ่ือสรุปความคิดเหน็ได้อย่างสมเหตุสมผลในที่สุด 

(Kurland, 2003, pp.144–145) 

จะเห็นได้จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีพุทธศักราช 2552 มาตรฐานที่ได้คะแนน

ต ่ามากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณซ่ึงได้คะแนนต ่าสุดกว่าทุกมาตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  การ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จึงเป็นวิธทีี่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถคิด

วิเคราะห์ได้  และน าทกัษะนี้ ไปประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตน 

ครูผู้สอนสามารถพัฒนาทกัษะความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ ดังที่ Jarolimek (อ้างถึงใน 

อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550, น.16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้ เพราะเป็นเร่ือง

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom  กล่าวคือ    

การสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต ่า ได้แก่ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนได้  

การสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับสูงคือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล รวมทั้งมี

ความสามารถที่จะน าความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพ่ือเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์

ต่างๆ 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถท าได้โดยการด าเนินการจัดการเรียนรู้ ตาม

ขั้นตอนอย่างมีระบบ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย   ซ่ึง

ในขณะเดียวกนักระบวนการทางสมองมีการปฏบัิติตามล าดับขั้นตอน เร่ิมจากความรู้ ความเข้าใจ การ

น าไปใช้ มีการเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกต้ังค าถาม ก าหนดสิ่งที่

ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ าแบบ

แยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับเป็นการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคือ 

การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ก าหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาค าตอบ 

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิ จัยจึงสนใจที่ จะพัฒนาบทเรียนประกอบเกม            

เพ่ือส่งเสริมการคิด การคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 โดยการจัดการ

เรียนรู้บทเรียนประกอบเกม โดยความเช่ือที่ว่า บทเรียนประกอบเกมเป็นการเรียนรู้ที่อาจสร้างความรู้

มากกว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงสนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการคิด

วิเคราะห์ นักเรียนระดับน้ีถือเป็นช่วงของวัยรุ่น เป็นวัยที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ผู้วิจัยจึง
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จะต้องการที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในตัวผู้เรียนให้มีมากข้ึนและให้เกดิการเรียนรู้ที่คงทนและย่ังยืน

ต่อไป 

 

วตัถุประสงคอ์องการวิจยั  

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย

ใช้บทเรียนประกอบเกม 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา ของนักเรียน                    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ต่อการเรียนทาง

วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม 

 

สมมติฐานอองการวิจยั 

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

70   ของคะแนนเตม็ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียน  

ประกอบเกมหลังเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

3. บทเรียนประกอบเกมวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา มีประสทิธภิาพเทา่กบั 80/80 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา โดยใช้บทเรียน

ประกอบเกมอยู่ในระดับมาก 

 

ออบเอตการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุ รี1(บ้านเก่าวิทยา) อ าเภอ  เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี                

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  ที่เรียน วิชา ชีววิทยา จ านวน 1 ห้อง จ านวน  22  คน  โดยการ

เลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 
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ตวัลปรอิสระ 

การจัดการเรียนรู้  วิชา ชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม 

ตวัลปรตาม 

1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม 

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา 
4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนประกอบเกม 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  6  แผน   

2.  บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 เร่ือง 

3.  แบบทดสอบท้ายบทเรียน วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 

จ านวน 6 เร่ืองเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เร่ืองละ 10 ข้อ 

4.  แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับ

ความรู้สกึ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

5.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา โดยใช้

บทเรียนประกอบเกม จ านวน 15 ข้อ 

 

อั้นตอนการรวบรวมออ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้ วิชา ชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบ

เกม เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกาญจนบุรี1(บ้านเก่าวิทยา) อ าเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 22 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

1.  ผู้สอนช้ีแจงจุดประสงค์ของบทเรียนและอธบิาย วิธกีารเรียนด้วยบทเรียนประกอบเกม 

เร่ือง การคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แก่

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาที่ใช้ 1 คาบเรียน เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
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2.  ผู้สอนด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน เร่ือง ระบบประสาทและ

อวัยวะรับความรู้สึก โดยใช้บทเรียนประกอบเกม จ านวน 6 เร่ือง ซ่ึงการทดลองกระท าในภาคเรียน  

ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เวลาในการทดลอง 14 ช่ัวโมง ทั้งน้ี รวมเวลาช้ีแจงการใช้บทเรียนและ

การทดสอบหลังเรียน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง 

3.  แจกบทเรียนประกอบเกมให้แก่นักเรียนทุกคน เพ่ือท าการศึกษาเนื้อหา 

4.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  

โดยนักเรียนมีอสิระในการเลือก 

5.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากจิกรรมเกมในบทเรียนแต่ละเร่ืองที่เรียน 

6.  ให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน แต่ละบทเรียน ที่เรียนจบไป 

7.  ให้นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับ

ความรู้สกึ โดยใช้เวลา 1 คาบเรียน เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

8.  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา 
เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โดยใช้บทเรียนประกอบเกม 

9.  น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้วิธกีารทางสถิติ 

 

การวิเคราะหอ์อ้มูล 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้    

  1.  วิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนประกอบ

เกม วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ โดยใช้

ร้อยละ(Percentage) 

2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา 

ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ โดยใช้ร้อยละ

(Percentage) 

3.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกมวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา เร่ือง 

ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยใช้สตูร E1/E2 ( ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 

2520, หน้า 135) 

4.  วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนประกอบเกม

วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.  สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
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ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

1.  ผลคะแนนแบบทดสอบแต่ละชุดในการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม

วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวนทั้งหมด  22 คน พบว่านักเรียน

มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่

ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.81 

2.  ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนโดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา

ชีววิทยา   เร่ืองระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกที่ทดลองใช้กับนักเรียนจ านวนทั้งหมด 22 คน 

พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 และมี

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกมวิทยาศาสตร์  วิชา ชีววิทยา เร่ือง ระบบ

ประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ มีค่า E1/E2 เทา่กบั 74.62/78.41 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนประกอบเกม

วิทยาศาสตร์ วิชา  ชีววิทยา  เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้

บทเรียนประกอบเกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ  (Mean = 4.78 S.D = 0.44)   

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)  

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.  ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา

ชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวนทั้งหมด  22 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 7 คน คิดเป็น   ร้อยละ 31.8 

จากผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม วิชา

ชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวนทั้งหมด  22 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.81 จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คน เน่ืองจาก

นักเรียนมีการอ่านและการรับรู้การเรียนรู้ค่อนข้างช้าและบางคนไม่สนใจในการเรียน ดังที่ เสง่ียม    
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โตรัตน์ (2546, น.28) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียง

การรู้หรือการจ าข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะเป็นการแสวงหาข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้  ไม่เพียงแต่

การมีทักษะเท่าน้ัน แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องเกี่ยวกับการใช้ทักษะอย่างต่อเน่ืองและเกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546, น.15-16) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การสังเกตข้อมูลมากๆ สามารถสร้างเป็นข้อเทจ็จริงได้ และการเช่ือมโยงข้อเทจ็จริงบางอย่างที่ขาด

หายไป สามารถท าให้มีการตีความได้ ส าหรับการเรียนรู้เร่ืองเกม ทศินา  แขมมณี และคณะ (2544, 

น.81 – 85)   การเรียนรู้โดยใช้เกม  เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด  เล่นเกมตามกติกา  และผลของการเล่นมาใช้ในการสรุปการเรียนรู้เร่ือง

ต่าง ๆ  อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ  ผู้เล่นเอง  ท าให้ได้ประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีที่เปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วมสูงสอดคล้องกับสุชาติ แสนพิช (2555)เกมที่มีลักษณะการเล่นเพ่ือการเรียนรู้  

“Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  

เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย พัฒนา

กระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการท างานและอยู่ร่วมกนั 

2.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้บทเรียนประกอบเกม พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.22 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้บทเรียนประกอบเกม พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.22 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซ่ึงเป็น

นักเรียนกลุ่มเดียวกนักบัที่ไม่ผ่านการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเพียงแค่ 1 คนเท่าน้ัน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2533)กล่าวว่า การเล่นท า

ให้เดก็ได้ฝึกความสามารถในการรับรู้และเสริมสร้างความคิดหลาย ๆ ด้าน เช่นการรับรู้ concept ใหม่ 

ๆ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกความจ า ท าให้เดก็ได้มีโอกาสสร้างสมประสบการณ์ให้กับตนเอง

เพ่ือเรียนรู้และรับรู้สิ่งแวดล้อมและสิ่งซ่ึงไม่มีใครสอนเขาได้ การเล่นเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็ก

สามารถปรับตัว และเปล่ียนแปลงความคิด ช่วยให้เดก็ได้มีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนเอง 

น าเดก็ไปสู่การค้นพบ ท าให้เดก็เกิดความรู้สึกอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลินและพร้อมที่จะด าเนิน

กิจกรรมซ า้ได้เมื่อเกิดความพอใจและสนใจ โดยไม่ต้องมีสิ่งอื่นมากระตุ้นไม่ว่าการให้รางวัลหรือการ

ลงโทษ เดก็อาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นการแสดงความก้าวหน้าในระดับสติปัญญา

และความคิดของเดก็จะเหน็ได้ว่าการเล่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็เป็นอย่างมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโศภิต รุ้งทอง(2549) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลักภาษาไทยและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
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การสอนโดยใช้เกมกบัการสอนแบบปกติ ผลวิจัยปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยของ

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสิริวรรณ ใจกระเสนและคณะ(2550) ได้ศึกษาการพัฒนา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บ้านหนองบัว จังหวัดล าพูน ผลวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์มีคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

3 .  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าประสทิธภิาพของบทเรียนประกอบเกม  E1/E2 ได้ค่าเทา่กบั 74.62/78.41 

จะเห็นได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบท้ายบทเรียนประกอบเกมทั้ง 6 ชุดน้ีมีค่าเท่ากับ 

74.62และคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มีค่าเทา่กบั 78.41ซ่ึงคะแนนทั้ง 2 ค่า ไม่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์น้ีเป็นข้อสอบที่คัดเลือกมา แบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง 6 ชุด

และอีกประการหน่ึงกิจกรรมทั้ง 6 ชุดน้ีได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน มีค่า IOC = 

0.66-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน  

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนทาง

วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม พบว่ามีความพึงพอใจต่อบทเรียนประกอบ

เกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (Mean = 4.78 S.D = 0.44)  และในแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ีย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน (Mean = 4.81 S.D = 0.41) ด้านประโยชน์ (Mean = 

4.78  S.D = 0.45) และด้านสื่อการสอน  (Mean = 4.73 S.D = 0.47)    

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนทาง

วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้บทเรียนประกอบเกม พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน

ประกอบเกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (Mean = 4.78 S.D = 0.44)  และในแต่ละด้านมี

คะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านผู้สอน (Mean = 4.81 S.D = 0.41) ด้านประโยชน์ 

(Mean = 4.78  S.D = 0.45) และด้านสื่อการสอน  (Mean = 4.73 S.D = 0.47)   ซ่ึงสอดคล้อง

กบัสริิวรรณ ใจกระเสนและคณะ(2550) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกม

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดล าพูน ผลวิจัย

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกม

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดและวจีพร สุขสมบูรณ์(2550) การสร้างชุดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมทางภาษา เร่ือง Local products in my sub-district ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด

การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
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ออ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1.  บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกน้ี 

สามารถช่วยพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้เกดิแก่ผู้เรียน เช่น การคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของ

เร่ืองราวเน้ือหาที่ได้จากบทเรียน คิดวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ ซ่ึงเกิดจากการน าความรู้ที่ได้จาก

บทเรียนน ามาเช่ือมโยงกับเกมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละ

บทเรียนแต่ละชุดได้เป็นอย่างดี 

2.  บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเบ่ือ ซ่ึงตามปกติ วิชาชีววิทยา มีเน้ือหา

ค่อนข้างมาก มีค าศัพทเ์ฉพาะที่จ าได้ยาก เม่ือนักเรียนเรียนโดยใช้เกม ท าให้จ าค าศัพทเ์ฉพาะได้มาก

ข้ึนและจากแบบทดสอบที่ให้ท านักเรียนได้คะแนนดีข้ึน นอกจากน้ันยังฝึกการท างานเป็นทีม การมี

ส่วนร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัและแบ่งความรับผิดชอบในการท างาน 

3.  เมื่อท ากิจกรรมจนครบแต่ละบทเรียนแล้ว การให้รางวัลกับนักเรียน เป็นการกระตุ้น

ความสนใจและท าให้มีสมาธิในการเรียนในแต่ละบทเรียนเพ่ิมขึ้น  ดังน้ันการเสริมแรงของครูจึงควร

เป็นการเสริมแรงทางบวก 

 

ออ้เสนอลนะ 

ออ้เสนอลนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.  การพัฒนาบทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้องศึกษาเน้ือหาของบทเรียน สรุปเน้ือหา

ให้เข้าใจง่ายและน าเน้ือหาที่เลือกมาใช้สร้างเกมที่สอดคล้องและเหมาะสม 

2.  การใช้บทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้องคอยดูแลระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย

ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนบางกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาใน

บทเรียนและเกม ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 

3.  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้องควบคุมเวลา

ในการด าเนินกจิกรรมแต่ละช่วงให้เหมาะ  เน่ืองจากบทเรียนแต่ละชุดมีเน้ือหาความยากง่ายไม่เท่ากัน 

ดังน้ันในการท ากิจกรรมบางบทเรียนจะต้องมีการยืดหยุ่นเวลาออกไปบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนบางคนและ

บางกลุ่มเกดิการเรียนรู้ ได้สมบูรณ์ 

ออ้เสนอลนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรศึกษาเปรียบเทยีบการเรียนการสอนกบัการเรียนรู้ รูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้ปัญหาเป็น

ฐานกบับทเรียนประกอบเกม 
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การใชก้ระบวนการเรียนรูโ้ดยก ากบัตนเอง เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู ้  

รายวิชาหนา้ท่ีพลเมือง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

A Study on the Use of Self-regulated Learning Process to Enhance 

Prathomsuksa 4 Students’ Learning of Civil Duties 

 

ศกัด์ิสิทธ์ิ  ทองจ าปา 
1 

อญัชลี  ทองเอม
2
 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้กระบวนการ

เรียนรู้โดยก ากับตนเอง  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับ

ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง  26 

คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชา

หน้าที่พลเมือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมิน

ความสามารถในการก ากับตนเอง แบบประเมินช้ินงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

             ผลการวิจัย พบว่า   

                     1)  ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่

พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.80 )   

                     2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69   

                    3)  การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการ

ท างานเป็นกลุ่มในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 – 3.76  

        4) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (= 4.12 ,SD =0.16)  

ค าส าคญั  : กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง,วิชาหน้าที่พลเมือง 

 
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนมากโรงเรียนจะ

เน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้านพุทธิพิสัยมากกว่าจิตพิสัยและทกัษะพิสัย ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

ไม่รู้จักประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนอาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีสอนแบบต่างๆ  

อย่างเพียงพอ ครูยังยึดกบัการสอนแบบเดิม คือการสอนแบบบรรยายไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน ค่านิยมอันพึง

ประสงค์ได้ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้ถูกต้อง โดยเฉพาะครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบการ

แสวงหาความรู้โดยการก ากับตนเอง(Self-Regulation Learning)การสอนวิชาหน้าที่พลเมือง จะให้ได้

ผลส าเร็จ  ต้องสอนตามวิธีการสอนแบบการแสวงหาความรู้โดยการก ากับตนเอง ( Self-Regulation 

Learning) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงสิ่งที่ เรียนกับชีวิตจริงได้ฝึกทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ฝึก

กระบวนการคิด ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการและเน้ือหาสาระไปพร้อมๆ กันสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง เกิด

การเรียนรู้ที่มีความหมาย เพราะการเรียนรู้วิชาหน่ึงอาจช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิชาอื่นๆ ได้อีก        

(กรมวิชาการ.2545 , น. 6) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนที่

สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยคาดหวังให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้

และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงคมโลกเขาใจลักษณะของ

สมาชิกที่ดีในวิถีประชาธิปไตยมีส่วนรวมและปฏบัิติตามกระบวนการประชาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏบัิติตน

เป็นพลเมืองดีตามสถานภาพบทบาทหน้าที่สทิธเิสรีภาพในฐานะเป็นพลเมืองดีปฏบัิติตนตามกฎระเบียบกติกา

ของสังคมมีส่วนร่วมคมครองปกปองตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สถาบันทางสังคมมีส่วนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามกระบวนการประชาธิปไตยอั นมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กรมวิชาการ.2545 , น. 9-13)   

การคิดมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมเพราะในการแก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้

การรวบรวมประสบการณ์จากข้อมูลต่างๆแล้วจึงมาจัดระบบเพ่ือแก้ ปัญหาที่เกิดข้ึนดังน้ันผู้ที่จะสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสขุในสภาพสงคมที่มีการเปล่ียนแปลงเช่นในปัจจุบันกคื็อผู้ที่มีความสามารถในการ

คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การน าพาตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างรู้เท่าทนั(สุนันทา 

สายวงศ์.2544, น.3; อ้างอิงมาจากอมรวิชช์ นาครทรรพ. 2539 , น.11) อุปสรรคส าคัญในการสอนให้

นักเรียนรู้จักคิดคือการคดของแต่ละบุคคลไม่แยกแง่มุมการคิดที่แตกต่างกันออกจากกันมักจะน าเอาอารมณ์

ความรู้สกึไปยึดติดกบัความคิดเหน็ของตนเองเอาความคิดเหน็ส่วนตัวไปรวมกับการวิพากษ์วิจารณ์ซ่ึงเป็นการ

คิดที่ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบขาดการจัดระบบการคิดโดยความเป็นจริงแล้วบุคคลสามารถคิดได้หลายแบบสามารถ

จะเลือกคิดแบบใดกไ็ด้แล้วแต่สถานการณ์การไม่ยึดติดกบัการคิดในแบบใดแบบหน่ึงย่อมน าไปสู่อิสรภาพทาง

ปัญญาและมนุษย์ทุกคนต้องการความสขุความสขุของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์และสังคมประสมกลมกล่ืน
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กันอย่างราบร่ืนถ้าท าไม่ได้กจ็ะเกิดปัญหาขึ้นมนุษย์จะใช้กระบวนการคิดขจัดปัญหาน้ันให้หมดไปเพ่ือจะได้มี

ความสขุ (โกวิท วรพิพัฒน์.2545,น. 207 อ้างองิมาจากอุ่นตา นพคุณ. 2530, น.45) 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏบัิติงานสายผู้สอน  มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงได้ท าการพัฒนาการเรียนรู้โดยก ากับ

ตนเอง (Self-Regulation Learning)ขึ้น เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

ผลสัมฤทธิ์ และนักเรียนมีเจตคติต่อสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม ให้เกดิขึ้นกบันักเรียนส่งผลถึงสงัคมประเทศชาติในภายหน้าให้เกิดความสงบสขุร่มเยน็ต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่

พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

2.  เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเ รียนรู้  

รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนมีความสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง (Self-Regulation Learning)  

รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มี

คะแนนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2.  นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการ เรียนรู้  

รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนระดับดี 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4มีความพึงพอใจรายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

(Self-Regulation Learning) ระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

820



4 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 จ านวน 

26คน โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

ตวัแปรอิสระ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง (Self-Regulation Learning) 

ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถในการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง   

2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง   

3.  พฤติกรรมของนักเรียนรายกลุ่ม  

4.  ความพึงพอใจในการเรียน  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้  การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 จ านวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   

3. แบบประเมินการก ากับตนเอง วิชาหน้าที่พลเมือง   ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง 

(Self-Regulation Learning) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

4. แบบประเมินช้ินงาน การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

6. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่ม การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 26 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 
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ขั้นเตรียม  

1.  ผู้สอนช้ีแจงและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 

ทั้งน้ี การแบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้จนสิ้นสดุการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง   

ขั้นด าเนนิการ 

1.  ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง เมื่อ

นักเรียนเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการก ากับตนเองเป็นรายบุคคลในขณะเดียวกันผู้สอน

ประเมินพฤติกรรม (การท างานกลุ่ม) และประเมินช้ินงาน (ผลงาน) ของนักเรียน 

2.  ผู้สอนให้นักเรียนทดสอบความรู้ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่

พลเมือง จ านวน 20 ข้อ  ใช้เวลา 30 นาท ี  

ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนให้นักเรียนท าสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุดลงโดยใช้การเรียนรู้

แบบก ากบัตนเอง 

2. น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้วิธกีารทางสถิติ  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป ดังน้ี 

  1.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.  วิเคราะห์ความสามารถในการท าโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการก ากับตนเองของ

นักเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   

3.  วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองโดยใช้ 

ค่าเฉล่ีย ( x )  

5.  วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้การก ากับตนเอง โดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

6.  สรุปผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา และอภิปรายผล 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 
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1.  นักเรียนมีการประเมินการก ากับตนเอง วิชาหน้าที่พลเมือง ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับ
ตนเอง (Self-Regulation Learning) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  อยู่ใน
ระดับมาก  (= 3.80 )    

2.  นักเรียนมีคะแนนผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมือง พบว่า  มีนักเรียนที่ท  าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 26 คน 

มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  42.30 มีนักเรียน

ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69  

3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 5 กลุ่ม  พบว่า นักเรียนแต่ละ

กลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  รวมทั้งหมด 3 คร้ัง อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 – 3.76 

4.  นักเรียนมีคะแนน / ร้อยละ ของช้ินงาน  ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 5 กลุ่ม  พบว่า นักเรียนแต่ละ

กลุ่มมีคะแนนช้ินงาน  รวมทั้งหมด 3 ช้ิน  คิดเป็นร้อยละ   88.88 - 93.33  เมื่อแยกตามช้ินงาน มีคะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 80 - 93.33 

5.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (= 4.12 , S.D =0.16) 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การใช้กระบวนเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

 1.  ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.80)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ประเมินผลการเรียนรู้ (= 4.15)   ผู้เรียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและติดตามความก้าวหน้าในการท างานของตน   (= 3.71)  วางแผน  วิเคราะห์งาน  ก าหนดเป้าหมาย
และกลวิธีการเรียน(   = 3.70 )  เมื่อจ าแนกเป็นรายบุคคล   พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีกระบวนการการเรียนรู้
โดยก ากับตนเอง  อยู่ในระดับ  ดี และ มีเพียง  1 คนที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้  ซึ่ง  Bandura (1986) เชื่อ
ว่าบุคคลสามารถกระท าสิ่งต่างๆเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สึกและการกระท าของตนเองได้ และได้อธิบายว่า
กระบวนการของการก ากับตนเองไว้ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ  1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self- Observation)   2) 
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กระบวนการตัดสินใจ (Judgment Process) 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction)  และ Woolfolk 
(1993) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองว่า การตั้งเป้าหมาย การบันทึกและประเมินผล การจด
บันทึกการให้แรงเสริมกับตนเอง  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ(2550)  กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้โดยการก ากับ
ตนเอง ว่า ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมที่จะท าได้อย่างหลากหลาย    งานที่ท ามีความท้า
ทายแต่ไม่ถึงกับเกินความสามารถ ช่วยผู้เรียนให้รู้แหล่งแสวงหาความรู้และสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและปรับปรุงแก้ไขได้  มีการร่วมมือกับเพื่อนเพื่อเป็นก าลังใจให้ท างาน
ต่อไป และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคยามจ าเป็น   จุดเน้นของการเรียนอยู่ที่การสร้างความหมายจากสิ่งที่อ่าน 
เขียน และอภิปราย    ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ ความส าเร็จสะท้อนจากจินตนาการ ความเข้าใจกลวิธี
ในการเรียน รวมถึงความพยายาม 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  มีนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ านวน 26 คน  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  42.30 มี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69  จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนมากว่า
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพราะเนื่องจากการเรียนรู้แบบก ากับตนเอง เป็นการท างานแบบกลุ่ม  เน้นในเร่ืองของการ
ปฏิบัติซึ่งประสบความส าเร็จมากกว่าเนื้อหาความรู้  แต่เมื่อนักเรียนมาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งเป็นเร่ืองของความรู้ จึงท าข้อสอบไม่ได้ โจทย์และค าตอบมีความยาว  นักเรียนจึงใช้การเดา  และอีกประการ
หนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัลพลาส์ 
(Malpass,1999, p.281 – 288) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับตนเอง การก าหนดเป้าหมาย  
ความสามารถของตนเอง ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่ าง
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 144 คน พบว่า ความสามารถ ของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการก ากับตนเอง และมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความวิตกกังวล และการก าหนดเป้าหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการก ากับตนเอง และความวิตก
กังวลไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ ของตนเองหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และปิยวรรณ 
พันธุ์มงคล (2542, น. 59 – 60) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการก ากับ ตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ใช้โปรแกรมการก ากับตนเองมีวินัยในตนเอง ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองมีวินัยในตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

3.  ผลพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่
พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  
รวมทั้งหมด 3 คร้ัง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.43 – 3.76  ซึ่ง Zimmerman(1989) กล่าวว่า สภาวะทาง
อารมณ์ (Affect) มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองของ นักเรียนมีหลักฐานพบว่าความวิตกกังวลจะ
ขั ดขว า งกระบวนการ รู้คิ ดและการควบคุ มพฤติ ก รรมของ  ตน เอง  เ ช่ น  จ ากผลการวิ จั ย ขอ ง 
(Zimmerman,1989.p.333;citing Kahl,1982) ที่ได้พัฒนาแบบวัดการควบคุมพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้กระบวนการที่มี ประสิทธิภาพป้องกันตนเองจากสภาวะภายใน เช่น ความคิด
วิตกกังวลถึงความล้มเหลวที่ผ่านมา หรือจากสภาวะภายนอก เช่น ลักษณะงานที่มีความยากมากพบว่าคะแนน
การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวล และกล่าวอีกว่า อิทธิพลด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Influences)  ประกอบด้วย กระบวนการย่อยของ การก ากับตนเอง ได้แก่ การสังเกต
ตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง  ทั้ง 3 กระบวนการย่อยนี้ได้รับอิทธิพลจาก
กระบวนการส่วนบุคคล และกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมและ Bandura (1986) สันนิษฐานว่าการเรียนรู้ จาก
การสังเกตพฤติกรรมของตนเองและผลของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมความรู้ให้คงอยู่ อิทธิพลด้าน สิ่งแวดล้อม ประกอบด้ วย ผลของตัว
แบบ (Modeling) การพูดจาชักชวน (Verbal Persuasion) และโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Structure of 
the Learning) อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมจะมี ปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล และอิทธิพลด้านพฤติกรรม เมื่อไรที่ผู้เรียนมี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อิทธิพลด้านส่วนบุคคลจะถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ก ากับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเข้าใจผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับและรู้ว่าจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

 4.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.12 ,SD =0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านประโยชน์ได้รับอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด(= 4.96 ,SD =0.08)  รองลงมาคือ  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( =4.62 ,SD =0.86) และด้านผู้สอน  ( = 
4.57 ,SD =0.83) ซึ่ง ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี
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พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก  และเลปเปอร์ (Lepper) ได้กล่าวว่ามี 2 ลักษณะคือ  
แรงจูงใจภายนอก  และแรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจที่ เป็นสิ่งภายนอกตัวผู้เรียน เช่น ค่าจ้าง 
รางวัล หรือค าชมเชย  เป็นต้น  ส่วนแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจภายในตัวของผู้เรียนเอง  เช่น  ความสนใจ
อยากเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียน
อย่างสนุกสนาน และมีความสนใจต่อบทเรียนอย่างแท้จริง ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก อาจท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนน้อยลง เนื่องจากเป้าหมายของการเรียนเป็นเพียงการได้เล่นเกมสนุกๆห รือการได้รางวัล
หลังจากการเรียนเท่านั้นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ใจกระเสน  (2554) การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หนองบัวจังหวัดล าพูน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1. กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีพฤติกรรมการก ากบัตนเองได้อยู่ในระดับดี  เพราะเป็นวิธีการแปลก

ใหม่  นักเรียนจึงสนใจในการเรียน  มีความเป็นอิสระทางความคิดและการท างาน  นักเรียนส่วนใหญ่มี

รับผิดชอบ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ และ

ปราชญ์ชาวบ้าน ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนที่สามารถจะน าไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับที่สงูกว่าน้ีได้ 

2.  การใช้กระบวนเรียนรู้ โดยการก ากบัตนเองเป็นกระบวนการที่มีข้ันตอนและดีเหมาะส าหรับการ

น าไปใช้  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ทั้งน้ีครูต้องกระตุ้นในเร่ืองของความรู้ที่นักเรียนไป

ศึกษาค้นคว้า เพ่ือเป็นการพัฒนาและฝึกฝนนักเรียนได้อย่างต่อเน่ือง 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มน้ี  ยังไม่ผ่านเกณฑ์เกินกว่าคร่ึงหน่ึง 

ดังน้ันจึงต้องปรับระยะเวลาในการทดลองควรนานมากกว่านี้  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง ต้องเป็นกระบวนการที่ใช้กับ

นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าน้ี เพราะนักเรียนที่ใช้ทดลองเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ตอนต้น จึงไม่พร้อมในการใช้กระบวนการน้ี 
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2. การจัดการเรียนรู้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาตลอดทั้งเทอมหรือทั้งปี เพราะนักเรียนต้องฝึกฝน

ตัวเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยการก ากบัตนเอง   

 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้การก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรายวิชาหน้าที่

พลเมือง อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักเรียนเกดิกระบวนการเรียนและท างานร่วมกนั และพัฒนาทกัษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 

The Development of Piano and Keyboard Playing Skills for Middle School’s 
Student by Using Learning Packages 

 

สุธีระ เดชค าภู1  

อัญชลี ทองเอม2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน

และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรีสากล 3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 จ านวน 36 คน โรงเรียนเสนานิคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด
กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถการ
ปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บรวมรวบข้อมูลประมวลผล  และวิเคราะห์ 
สรุปผล อภิปรายโดยใช้ตารางและการพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม  มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.44 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.53 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ดนตรีโดยใช้ชุดกิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ 

                                                           
1

 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
2

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.67)  ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.53) และ อยู่ในระดับมากคือ ด้านสื่อ
การสอนของชุดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด , ชุดกิจกรรม 

 
ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
 วิชาดนตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระส าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะ  วง
การศึกษาจึงจัดวิชาดนตรีไว้ในกลุ่มของวิชาศิลปะ เพราะวิชาดนตรีสนับสนุนการท างานร่วมกันของ
ร่างกายและสมอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญส าหรับวิชาที่เป็นพื้นฐาน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี
และศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงามมี
สุนทรียภาพ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางดนตรีจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้  

 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 2542 : หมวด 9 กับการจัดการเรียนการสอน มาตรา 63 – 
69 สรุปได้ว่า หน้าที่ในส่วนของครูที่จะต้องท าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ คือ 1) ครูต้องท าการผลิต สื่อ ต าราเรียน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันสมัย 2)ครูต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใน
ฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3)ครูต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ฉะนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้จึงควรมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้มาก โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการสอน เพื่อน าเสนอเทคนิคการฝึกหัดด้านดนตรี จะท าให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น 
                ทั้งนี้ในด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดต่างๆ แล้วให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และจ าเป็นต้อง
อาศัยการฝึกฝนซ้ าๆ บ่อยๆ จนเกิดความช านาญ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้การสอนของครูได้ผลดีขึ้นก็
คือ สื่อการสอน ที่ครูสามารถจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนสนใจ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นสื่อของจริงวีดิทัศน์ สไลด์เทป ซีดีรอม หนังสือ ฯลฯ และเนื่องด้วยในชั้นเรียนมีนักเรียนจ านวนมาก 
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ท าให้เกิดปัญหา คือ ครูไม่สามารถสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัวได้อย่างทั่วถึง ขาดแคลนครูผู้สอน อีกทั้ง
ในด้านของเวลาที่มีจ ากัด จ านวนเคร่ืองดนตรีที่มีจ ากัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนบางคน
เรียนรู้ได้ไว บางคนเรียนรู้ได้ช้า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีต่ า สอดคล้องกับ อรนุช บุญถนอม 
(2542 : 2) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดส าหรับนักเรียนนั้น จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนที่ เพียงพอและเหมาะสม วิธีการเรียนการสอนที่ ดีทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยในสังคมปัจจุบัน ครูผู้สอนท าหน้าที่คอยก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา
และแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากการส ารวจสภาพการเรียนการ
สอนเปียโนและคีย์บอร์ดในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงด าเนินในรูปแบบครูเป็นศูนย์กลาง 
ไม่กระตุ้นให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การน าเสนอ
สื่อการสอนคีย์บอร์ดมีอยู่ในวงจ ากัด ขาดสื่อสมัยใหม่ ดั่งวิธีการสอนจึงไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เกิดขึ้นได้ 
                 ชุดกิจกรรมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรายวิชาจะจัดท าขึ้น 
ส าหรับวิชานั้นๆ อุษา รัตนบุปผา (2547, น. 16) กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่า จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้แล้วยังทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอย่างรวดเร็ว  ท้าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือเกิด
ความท้อแท้ในการเรียน เพราะผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาเร่ืองที่ตนเองยังไม่เข้าใจใหม่  โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะท้าให้เพื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพื่อนไม่ทัน และประเสริฐ  ส าเภารอด  (2552, น. 12)  สรุป
ไว้ว่า  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ชุดการเรียนการสอนประเภทสิ่งตีพิมพ์และกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม  ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อกิจกรรม 2) ค าชี้แจง 3) 
จุดประสงค์ 4) เวลาที่ใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์  6) เนื้อหาและใบความรู้  7) สถานการณ์  8) กิจกรรม  9) 
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ส าหรับประโยชน์ของชุดกิจกรรม อุษา  ค าประกอบ  (2530, น. 33)ได้
กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริสเบอร์เกอร์  ไว้  5  ประการ  คือ (1)นักเรียนสามารถ
ทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด  หลังจากนั้นก็เร่ิมต้นเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบ  ท าให้
ไม่ตองเสียเวลามาเรียนในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว (2)นักเรียนสามารถน าบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได้ตาม
ความพอใจไม่จ ากัดในเร่ืองของเวลาและสถานที่ (3)เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเองได้
ทันทีเวลาไหนก็ได้และได้ทราบการเรียนของตนเองทันทีเช่นกัน  (4)นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับ
ผู้สอนมากขึ้น เพราะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูก็มีเวลาให้ค าปรึกษากับผู้เรียนที่มีปัญหาในขณะใช้ชุด
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กิจกรรมด้วยตนเอง (5)นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง ไม่มีค า
ว่าสอบตกส าหรับผู้ที่เรียนไม่ส าเร็จแต่จะท าให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม่ จนผลการเรียนได้
ตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ 
                 นอกจากนั้นเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในการศึกษาในศตวรรษที่  21 
และสามารถน ามาประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2555) ได้แก่ 
การจัดโปรแกรมการสอนโดยใช้คอมพิ ว เตอ ร์ช่ วยสอนในปัจจุบันมักอยู่ ใน รูปของสื่ อ
ประสม (Multimedia) หมายถึงน าเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วย
สอนนี้ เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้
ตลอด เพื่อให้ผู้เรียนรู้บทเรียนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนั้นๆ  การใช้
มัลติมีเดีย คือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสาน
หลายชนิด เช่น ข้อความ สีสันภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว  เสียง และภาพยนตร์ วีดิทัศน์  และผู้ใช้
สามารถควบคุมสื่อได้ตามต้องการ ระบบการเรียนการสอนทางไกล  ระบบการกระจายการศึกษา ที่
ได้ผลในปัจจุบันและเข้าถึงมวลชนจ านวนมาก ย่อมต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อกระจาย
โอกาสทางการศึกษา โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียน
หรือสนใจได ้
 ในด้านการศึกษานั้น ได้มีเทคโนโลยีด้านการศึกษามากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่า จะเป็นสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน สื่ออินเตอร์เน็ตที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัด สื่อต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตส าหรับภายในองค์กรการศึกษา หรือ โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ อีกนับไม่ถ้วน จึงท าให้เกิดสื่อ
มัลติมีเดียขึ้นมามายมาก 
 การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูป
แบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
การน าเอาสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ 
การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา การ
จัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based 
Instruction) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Trainning) การเรียนการสอนผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (www-
based Instruction) การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เป็นต้น 
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        ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2547) ได้กล่าวถึง ความหมายของ e - Learning  ว่าหมายถึง การ
เรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม  ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web  Technology)
ในการถ่ายทอดเนื้อหา  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดหลักสูตร  (Course  Management  System) ในการ
บรหิารจัดการงานสอนต่าง สอดคล้องกับ กรกต ธัชศฤงคารสกุล (2554 : 409  E-Journal, SU Vol.5) สื่อ
ประเภทมัลติมีเดียเป็นสื่อที่มีการตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน มีภาพ สี ประกอบฉากในบทเรียน
และการออกแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ดังนั้น สื่อ e – Learning จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่
น่าสนใจและมีประโยชน์ สามารถช่วยลดภาระงานของครู สามารถสรุปเนื้อหา ก าหนดเวลา และ
รายละเอียดต่างๆ ได้ล่วงหน้า ช่วยจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกสนาน 
น่าสนใจ น่าตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนภาพ เสียง แสง สี และความหลากหลาย เพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงเหมือนจริง ภาพยนตร์ ท าให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น สามารถสอนผู้เรียนพร้อมๆ กันได้เป็น
จ านวนมาก ช่วยในการสาธิตได้เป็นอย่างดี  
               เหตุผลข้างต้นท าให้เห็นว่า การเรียนวิชาดนตรีโดยใช้สื่อ e – Learning มาประกอบกับชุด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งจะช่วยท าให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีและการอ่านโน้ตดนตรี
ที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี และใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) เป็นสื่อเสริม ประกอบชุดกิจกรรมมาใช้พัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนและคีย์บอร์ด เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเปียโนและคีย์บอร์ดได้ อัน
จะเป็นการปลูกฝังทักษะที่จะน าไปสู่การเรียนดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป และยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ที่ต้องการเรียนดนตรีในรูปแบบใหม่อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด  ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อการใช้ชุดกิจกรรม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด

สูงขึ้น มีคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสนา
นิคม ส านักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน 
105 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนเสนานิคม ส านักงาน
เขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรต้น 

ชุดกิจกรรม เร่ืองการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ตัวแปรตาม 
 1.  ทักษะการปฏิบัติเล่นเปียโนและคีย์บอร์ด  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ดนตรี เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและ
คีย์บอร์ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 แผน 

2. ชุดกิจกรรม เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด จ านวน 5 ชุด 
3. แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 3 ชุดๆละ 10 ข้อ 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เปียโนและคีย์บอร์ด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
5. แบบวัดความสามารถการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด เป็นแบบวัดประเมินตามเกณฑ์ 

(Scoring Rubric) จ านวน 2 ชุด 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม จ านวน 1 ชุด     

 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียม 

ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
วิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2. ขั้นสอน  
 การวิจัยในคร้ังนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วิจัยด าเนินการ
สอนตามแผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผนจัดการเรียนรู้ รวม 14 ชั่วโมง ดังนี ้

ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปียโนและคีย์บอร์ด จ านวน 2 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมที่ 2 เร่ือง การอ่านโน้ตเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จ านวน 2 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมที่ 3 เร่ือง อิริยาบถท่าทางการน่ังและการวางมือที่ถูกต้อง จ านวน 2 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมที่ 4 เร่ือง การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จ านวน 4 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมที่ 5 เร่ือง การบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด 1 บทเพลง จ านวน 4 ชั่วโมง 
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หลังจากใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดแล้ว ผู้สอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้ 
2.1 ทดสอบหลังเรียน หลังจากด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 1  เร่ือง ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับเปียโนและคีย์บอร์ด จ านวน 10 ข้อ 
2.2 ทดสอบหลังเรียน หลังจากด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 2 เร่ือง การอ่านโน้ตเปียโน

และคีย์บอร์ดเบื้องต้น จ านวน 10 ข้อ 
 2.3 ทดสอบหลังเรียน หลังจากด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 3 เร่ือง การอิริยาบถท่าทาง
การนั่งและการวางมือที่ถูกต้อง จ านวน 10 ข้อ 

2.4 ทดสอบความสามารถการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด  หลังจากด าเนินการสอนตามชุด
กิจกรรมที่ 4 เร่ือง การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จ านวน 1 ชุด  

2.5 ทดสอบความสามารถการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด  หลังจากด าเนินการสอนตามชุด
กิจกรรมที่ 5 เร่ือง การบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด 1 บทเพลง จ านวน 1 ชุด 

 3. ขั้นสรุป  
 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

3.2 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีสากล เร่ือง  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนคีย์บอร์ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ชั่วโมง 

3.3 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  เร่ือง การ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ เร่ืองการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
               ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม พบว่า มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 
               ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน
และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม  พบว่า มี
นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และมีนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 
               ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม ที่มีต่อ
การเรียนวิชาดนตรีสากล โดยใช้ชุดกิจกรรม เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.53) และสุดท้าย อยู่
ในระดับมากคือ ด้านสื่อการสอนของชุดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
 

อภิปรายผล 
  ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุด
กิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนานิคม สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม พบว่า ผลของการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและ
คีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากการตั้งข้อสังเกต จะเห็นว่ามี
นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์นั้นมีมากกว่า ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องมาจากจ านวน
เคร่ืองดนตรีไม่เพียงพอ ต่อจ านวนของนักเรียน ท าให้นักเรียนบางส่วน ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ตามเวลา
ที่ก าหนด สอดคล้องกับ อรนุช บุญถนอม (2542, น. 2) กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ด
ส าหรับนักเรียนนั้น จ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม และอาจเนื่อง
มากจาก แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องกับชุดกิจกรรม มีเนื้อหาที่ยากเกินไปส าหรับ
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วัยของผู้เรียน ท าให้มีผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ใกล้เคียงกับผู้สอบผ่าน สอดคล้องกับ สุจิต ศรีงาม (2552, น. 
56) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมต้น ว่าควรใช้สื่อการเรียน
ด้านมัลติมีเดียเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับวัย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร สุวรรณศรี (2541) การสร้างเทปวิดีทัศน์ประกอบการสอนวิชาดนตรี 
เร่ืองการฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชาสมาสัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสร้างบทเรียนเทปวีดิทัศน์ส าหรับประกอบการสอน วิชา
ดนตรี เร่ืองการฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่  ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนเทปวีดิทัศน์ประกอบการสอน
วิชาดนตรี เร่ือง การฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการเรียนรู้สูงขึ้น   
  ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน
และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 จะเห็นว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์นั้นมีมากกว่า ส่วน
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถในเร่ือง
ดนตรีของเด็กนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ นิยมค้า (2531, น. 99) ที่กล่าวว่า 
สมรรถภาพทางพุทธิพิสัย ความสามารถในการระลึกและจ าได้ในความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาแล้ว การ
รวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆเข้าเป็นความรู้ใหม่ จะเห็นว่าความสามารถด้านความรู้ความคิดนี้ จะ
เกี่ยวข้องกับความสามรถของสมอง และเป็นไปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีความ
ยากเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชัณษา รักยินดี(2556) ได้ศึกษา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ 
เร่ือง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น 1) บทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75.20/75.06 เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่
เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผลการปฏิบัติการเล่นคีย์บอร์ดของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง 
การเล่นคีย์บอร์ด เบื้องต้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.20 อยู่ในระดับดีมาก  
  ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม ที่มีต่อ
การเรียนวิชาดนตรีสากล โดยใช้ชุดกิจกรรม เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.53) และสุดท้าย อยู่
ในระดับมากคือ ด้านสื่อการสอนของชุดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.40) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชัณษา รัก
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ยินดี (2556) ได้ศึกษา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น อยู่ใน  ระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย X = 4.39, S.D. = 0.53 และสอดคล้องกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา : ส านัก
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 สงขลา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา ระบบ e-Learning 
สื่อเสริมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของระบบที่มีต่อการใช้
ระบบ e–Learning สื่อเสริมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle ผู้ประเมินจ านวน 
55 คน จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 5 คน กลุ่มผู้เรียน จ านวน 50 คน พบว่า ล าดับที่ 1 อ านวย
ความ สะดวกในการเข้าสู่ระบบที่หลากหลายให้แก่ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.71 ล าดับที่  2 การออกแบบ
โครงสร้างของ ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.60 และล าดับที่ 3 ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบที่ง่ายต่อ การใช้งาน  มีค่าเฉลี่ย 4.53 ตามล าดับ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  
คิดเป็นร้อยละ 86.60 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 จากผลการศึกษาการพัฒนาระบบ e-
Learning สื่อเสริมการ เรียนการสอนระบบออนไลน์ 

 
ข้อค้นพบ 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมท าให้นักเรียน เกิดความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด เพราะในชุดกิจกรรมมีการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ที่มีทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวประกอบเป็นสื่อเสริม ซึ่งสามารถตอบสนองผู้เรียนได้ อีก
ทั้งในชุดกิจกรรมยังมีใบความรู้และใบงาน ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหา
ทั้งหมด ก่อนท าแบบทดสอบ จากการพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบ และสังเกตการณ์ฝึกฝนปฏิบัติ
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากมีผลคะแนนที่ดีผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ และมีความตั้งใจใน
การฝึกฝนพัฒนาทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนวิชา
ดนตรีที่มากขึ้น  
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนรวม 
ทั้งหมด จ านวน 12 คน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนไม่น้อย สาเหตุอาจเนื่องมาจากหลายๆอย่าง ได้แก่ 
                       2.1 แบบทดสอบ มีความยากเกินไป ไม่เหมาะสมกับวัย ซึ่งดูจากคะแนนการสอบวัด
ความรู้ และความสามารถ หลังเรียน พบว่านักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มีจ านวนใกล้เคียงกับจ านวนที่
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ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะ ชุดกิจกรรมที่ 2 เร่ือง การอ่านโน้ตเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น ซึ่งเป็นเร่ือง
ทฤษฎีดนตรี มีนักเรียนจ านวนมาก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ80 ที่ตั้งไว้ หรืออาจเนื่องมาจากการ
ตั้งเกณฑ์คะแนนสูงไป 
 2.2 ผู้ เรียนบางคนไม่สนใจและชื่นชอบในดนตรี ซึ่งท าให้เกิดความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีน้อยกว่าผู้อ่ืน บางคนต้องการเล่นได้ แต่ไม่มีความอดทน ไม่
ชอบการฝึกซ้อม เมื่อเห็นว่าการเล่นเคร่ืองดนตรีนั้นยากก็มักจะคิดว่าตนเองท าไม่ได้ ท าให้ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนควรสร้างก าลังใจและหาแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เช่น ค าชื่นชมยินดี หรือ
รางวัล ส าหรับคนที่ปฏิบัติได้  
  2.3 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า มีความพกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้
ท าการทดลอง มีการสอนแบบเรียนร่วมของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ท าให้ผู้เรียนบางคนตาม
เนื้อหาบทเรียนไม่ทันเพื่อนในชั้นเรียน และสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาดนตรีต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ครูผู้สอนจะต้องเพิ่มเวลาเรียนให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝน
พัฒนาทักษะของตนเองให้ทันเพื่อนในชั้นเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ในการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอนการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ผู้สอนจะต้องเพิ่ม

บทบาทของตนเอง นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ต้องท าหน้าที่ coaching คอยก ากับให้ค าชี้แนะแก่ผู้เรียน
ในขณะที่ฝึกฝนและฝึกซ้อม เพื่อกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

 2. ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเสริมต่างๆที่
ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

     3. ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองให้เหมาะสมกับกิจกรรมเนื่องจากวิชาดนตรีเป็นวิชา
ที่เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก และต้องฝึกซ้อมตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อที่จะสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีให้เป็นบทเพลงได้  
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 4. การเรียนการสอนปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด จ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี สื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนของนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการ
ปฏิบัติตามที่ตนเองได้เรียนตามชุดกิจกรรม 

 5. ควรเพิ่มเวลาเรียนให้กับผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า มีความพกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเองให้ทันเพื่อนในชั้นเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ การ

เรียนแบบจับคู่ เพื่อฝึกฝนการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดต่อไป 
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับผู้ที่มีพัฒนาการช้า และมีความพกพร่องทาง

สติปัญญา หรือผู้เรียนที่มีต้องการพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองต่อไป 
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การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
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A STUDY OF FACTORS AFFECTING LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADUATE 

STUDENTS IN CURRICULUM AND INSTRUCTION PROGRAM,  

DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 

 

สุพชิญก์ฤตา พกัโพธ์ิเย็น
1
 

อญัชลี ทองเอม
2
 

ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ
3
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) ศึกษาปัจจัยด้าน

ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก  าลังศึกษาช้ันปีที่ 2 

และ ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 48 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงพหุด้วยวิธเีพ่ิมตัวแปรอสิระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรุกจิบณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ หลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
3
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม หลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วทิยาลัยครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

847



2 
 

ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม (Grade Point Average: GPA) 3.51-4.00

จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.61 

2. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือน ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36, 

S.D.= 0.77)  

3. ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา  และการสนับสนุน

และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยปัจจัยทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาได้ร้อยละ 23.6 

 

ค าส าคญั : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

  

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาคนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้

ประสบความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความ

เป็นเลิศ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ดังที่

มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ  (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546: 5, 13)  

มนุษย์มีความเช่ือประการหน่ึงว่า การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้  ความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  มีความพร้อมที่จะ

ประกอบการงานอาชีพ  และสามารถด ารงตนให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  กล่าวได้ว่าการศึกษา

เป็นความจ าเป็นและส าคัญสูงสุดของชีวิต เน่ืองจากการศึกษาน้ันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในทุก 

ๆ ด้าน  มนุษย์น้ันต้องการปัจจัยสี่  อันได้แก่ อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  

แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถเกดิขึ้นหรือพัฒนาได้เลย  หากมนุษย์ไม่มีการศึกษาหาความรู้   

ท่ามกลางกระแสสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เกิดปรากฏการณ์ทั้งด้านดี

และด้านร้าย  ประเทศไทยต้องพยายามก้าวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เหล่าน้ี  ใน

ภาวะเช่นน้ี  “การศึกษา”  คือสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน  เพราะการศึกษาท าให้คน

ฉลาด มีเหตุผล  คิดแก้ไขปัญหาเป็น ประเทศไทยจะก้าวไปในทิศทางใดหรืออยู่ล าดับที่เท่าไรใน
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สายตาของคนต่างชาติน้ันล้วนขึ้ นอยู่กับการศึกษา  เพราะการศึกษาสร้างคน และคนสร้างชาติ จะ

ช่วยพัฒนาสงัคมให้เกดิความก้าวหน้าและมีสขุ 

 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework: TQF) ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานประกอบด้วย ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554  มีพันธกจิในการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม  เสริมสร้างงานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ  บริหารงานด้วย

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส  บริการวิชาการ เพ่ือสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ปรับปรุง

หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และได้รับการรับรองปริญญา

จากครุสภา เม่ือนักศึกษาส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด มีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนรับใบ

ประกอบวิชาชีพครูได้ และในช่วงปีการศึกษา 2557  ถึง  ปีการศึกษา  2558 รับนักศึกษาจ านวน  

2รุ่น รุ่นละไม่เกิน  30  คน อีกทั้งยังมีโครงสร้างหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  3  หน่วยกิต   กลุ่ม

วิชาบังคับ  21  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือก  3  หน่วยกิต  การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ   6  หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต (วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2559)  ผู้วิจัย

มองเหน็ว่าผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ เร่ิมมีความต้องการจะเข้ามาศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือที่จะมุ่งม่ันจะประกอบวิชาชีพครู  และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของวิทยาครุศาสตร์ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้สังเกตเหน็ความแตกต่างของการเรียนรู้

ของนักศึกษาในหลักสูตรน้ี  กล่าวคือ ในบางรายวิชานักศึกษาให้สนใจในการเรียนดี  และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง  แต่ในบางรายวิชานักศึกษาสนใจเรียนน้อย  และมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาต ่า   

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างย่ิงที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์  ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑติศึกษา  เพราะปัจจัยเหล่าน้ี

อาจท าให้เกิดความส าเรจ็ต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  และเป็นสิ่งที่สถาบันควรน าข้อมูลมา

ศึกษา เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการน ามาพัฒนาปรับปรุงในการผลิตมหาบัณฑิตของสถาบันให้มี

คุณภาพเพ่ิมย่ิงขึ้ น  อีกทั้งหลักสูตรยังสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรในอนาคตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสตูรต่อไป 

 

 

849



4 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

หลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัย

ด้านครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้านครอบครัว

และเพ่ือน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ก  าลังศึกษาช้ันปีที่ 2 และ ปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์  เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนทั้งหมด 50 คน 

 2.  ตัวแปร 

   2.1  ตัวแปรอสิระ คือ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา  อนัได้แก่   

  1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 3) ปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือน 

   2.2  ตัวแปรตาม  คือ   

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาหลักสตูร

และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 3.  ระยะเวลาในการวิจัย  คือ  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 ภาคการศึกษา   

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มีทั้งหมด 2 ชุดดังน้ี 
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  ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  ประกอบไปด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 

เพศ สาขาที่จบ  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปีการศึกษา 2558  

รายได้ ซ่ึงเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list)  และแบบเติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ านวน 3 ด้าน ดังน้ี 

  1.  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

   1.1  เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา 

   1.2  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

   2.  ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา 

   2.1  หลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์ 

   2.2  คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 

   2.3  การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

   3.  ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือน 

   3.1  การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง 

   3.2  ความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

   

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

 1.  ผู้วิจัยติดต่อกับผู้อ านวยการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยค รุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ขอข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2559  เพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการท าวิจัยและขออนุญาตเกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาดังกล่าว   

 2. ผู้ท าวิจัยติดต่อกับนักศึกษา  ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยและแจกแบบสอบถาม โดย

ให้เวลาตอบแบบสอบถาม 1 สปัดาห์  เน่ืองจากค าถามในแบบสอบถามมีจ านวนหลายข้อและหลาย

วิชา จึงต้องให้เวลานักศึกษาในการตอบ  

 3. หลังจาก 1 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยจึงตามเก็บแบบสอบถามเพ่ือน ามารวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปถ้าแบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยกลับไปขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ช่วยตอบให้สมบูรณ์ด้วย 

   

การวิเคราะหข์อ้มูล 

            1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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            2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย 

เชิงพหุด้วยวิธ ีStepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม.51-

4.00  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.61 

 2. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้าน

ครอบครัวและเพ่ือนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาฯ  

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า 

 ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)  

ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมา คือ 

ด้านหลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์  

 ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79)  ได้แก่ 

การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง  และความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86)  ได้แก่ 

 เจตคติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา  และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

 

อภิปรายผล 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม  

3.51-4.00  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.61 ซ่ึงสอดคล้อง

กับไพศาล หวังพาณิช (2526: 89) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ว่าเป็นคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรม  อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) ได้กล่าวถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นการบอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความ

พยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจ
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และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 231-241) ได้กล่าวว่า การรู้ถึงผล

ของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความพยายาม มีแรงจูงใจ

ในการเรียนและการท างานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2554 :108)  เร่ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโท 

โดยจ าแนกตามคณะ/สถาบัน สรุปได้ ดังน้ี1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการ

ศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 2) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มี

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 3) คณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ เพศ การได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาโท 4) คณะสถิติประยุกต์ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ อายุ 

การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาใน

ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และการได้รับเกียรตินิยมในระดับ

ปริญญาตรี 5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของ

นักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 6) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีผล

ต่อผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ การได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 7) คณะ

ภาษาและการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้แก่ ระยะเวลาที่ศึกษา

ในระดับปริญญาโท 8) ระดับสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ 

เพศ อายุ คณะที่ ศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ ต้ังสถานศึกษาในระดับปริญญาโท การได้รับ

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท และการได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี 

และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96) เม่ือจ าแนกตามระดับปริญญา 

นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ( ค่าเฉล่ีย 2.84) นักศึกษาจีนระดับ

ปริญญาโดยรวมอยู่ระดับดี (ค่าเฉล่ีย3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.94)  

2. ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า 
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ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)  

ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด  รองลงมา คือ 

ด้านหลักสตูรของวิทยาลัยครุศาสตร์  

ปัจจัยด้านครอบครัวและเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79)  ได้แก่ 

การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง  และความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือน 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86)  ได้แก่ เจต

คติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

ดังที่สุธาทิพย์ จรรยาอารีกุล. (2539 : 3) กล่าวว่า ระบบการจัดการศึกษา ล้วนแต่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาทั้งสิ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ ์

หรืออาจจะต้องพ้นสภาพไปในที่สุด  แคโรล (Carroll 1963 : 730, อ้างถึงใน ครองสิน มิตะทัง 

2548 : 39) ให้ความหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจัดเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการ

สอนในลักษณะที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเรว็  พยุงศักด์ิ สนเทศ (2531 : 9) ได้

แสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ดี และสอดคล้องกับ

ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนจะท าให้นักเรียนเกดิความพอใจรักใคร่และศรัทธาในตัวครู อัน

จะเป็นผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกจ็ะดีตามไป

ด้วยเช่นกนั  

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 100) ได้กล่าวถึงงานบริการเป็นงานที่

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านชีวิตความเป็นอยู่และ

การศึกษาเล่าเรียน จัดขึ้ นเพ่ือนิสิตทั่วไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ บริการด้าน

สิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการส าหรับความมุ่งหมายในการจัดบริการนักศึกษา และอรุณชัย  

กณัฑภา (2548 : 28)  กล่าวถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ัน  

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการแรงจูงใจ ครูเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและเป็น

ผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชิดการน าพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่น

รอยย้ิมที่สดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างสิ่งที่สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์นับได้ว่าเป็น

บุคคลที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตรงตามจุดประสงค์  ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนการสอน  แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง  ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่มมาช่วยกันคิด

ช่วยกันท า  ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์  ทองติ๊บ และน า้เงิน  

จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย

ด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิต

ชอบเรียน ในสาขาวิชานี้  ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นิสติคิดว่าการเรียนสาขาวิชาน้ีท าให้มีอนาคตที่ดีได้ ใน
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ระดับมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทางานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ได้ด้วยตนเอง ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านการปรับตัวต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตเข้าเรียนทุกคร้ัง ในรายวิชาต่างๆ ในระดับมาก 4) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า นิสิตส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบตามระยะเวลาก าหนดในระดับมาก 5) ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อาจารย์ได้เตรียมการสอนล่วงหน้า ในระดับมาก 6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนของนิสิต 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้  เป็น

ต้น มีเพียงพอและสภาพพร้อมต่อการใช้งาน ในระดับมาก  อนุวัติ คูณแก้ว (2555 : 32) ได้วิจัย 

เร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรียนสูงและต ่า คือ 

นิสยัในการเรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 2) ปัจจัยที่สามารถจ าแนกประเภทนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนสูงและต ่า มี 2 ตัวแปร ได้แก่นิสัยการเรียน และ เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยตัว

แปรทั้งสองตัวแปร สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงได้ถูกต้อง

ร้อยละ 85.70 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต ่า ได้ถูกต้องร้อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ทั้ง

สองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 87.30 3) สมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

สามารถแสดงได้ดังน้ีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = -5.862 + 1.415 (นิสัยในการเรียน) 

+ 0.020 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า)สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.752 (นิสัย

ในการเรียน) + 0.569 (เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า) และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ) 

ได้วิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย

พบว่าผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพ่ือนและสังคม มี

ตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกนัมีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนได้ร้อยละ 22  ปัจจัย

ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา มี 3 ตัวแปรได้แก่ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X5) การท างานระหว่างเรียน (X7) แรงจูงใจและแรงกดดันทาง

สงัคม (X22) โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ

ดังน้ี = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208( X7 ) -.402(X22) 

3.  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (x1)  และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (x5)  (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) โดยทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาได้ร้อยละ 23.6  ทั้งน้ีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มาก

ที่สุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา (β = 0.539) ส่วนการสนับสนุนและ
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สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (x5) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ รองลงมา  (β = -

0.290) ซ่ึงสติกกิ้นส์ (Stiggins, 1994 : 310) ไทรแอนดิส (Triandis 1971 : 2 - 3, อ้างถึงใน 

ศักด์ิชัย จันทะแสง 2550 : 35) คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V. Good 1973 : 375, อ้างถึงใน ศักด์ิ

ชัย จันทะแสง 2550 : 27) ได้กล่าวถึงเจตคติและแรงจูงใจไว้ว่า  

เจตคติ (Attitudes)ว่าเป็นความรู้สึกช่ืนชอบ หรือไม่ช่ืนชอบ ความรู้สึกด้านบวก หรือ 

ด้านลบ ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นความเกี่ยวเน่ืองระหว่างความรู้สกึ กบั สิ่งน้ันโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อ

ครู ผู้บริหาร วิชา กิจกรรมการสอน ฯลฯ ได้แบ่งองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ส่วน คือ 1) 

องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (A Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน

ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลต่อสิ่งเร้า ซ่ึงได้แก่บุคคล สถานการณ์สังคม 2) องค์ประกอบทางด้าน

ความรู้สกึ (An Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่ต่อเน่ืองจากองค์ประกอบที่ 1 คือ เม่ือมี

ความรู้ความเข้าใจแล้วจะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งน้ัน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 3) 

องค์ประกอบทางด้านการกระท า (Behavioral Component) เม่ือเกิดองค์ประกอบที่ 1 และ 2 แล้ว 

จะเกดิความพร้อมทางการกระท า ซ่ึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 2 ดังกล่าว  ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

เป็นความปรารถนา และความพยายามอย่างสูง ของผู้เรียนที่จะศึกษาให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์

ที่ต้ังไว้ และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไป ของการศึกษาสอดคล้องกับเสกสรรค์  ทองต๊ิบ และน า้เงิน  

จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า นิสิตชอบเรียนในสาขาวิชาน้ีในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการเ รียนของนิสิตโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นิสิตคิดว่าการเรียนสาขาวิชาน้ีท าให้มี

อนาคตที่ดีได้ในระดับมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือท างานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยตนเองในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งฤดี กล้าหาญ (2554)  

พบว่า ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการเรียน และความรู้พ้ืนฐานเดิม มีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏบัิติ โดยตัวแปรด้านความมีวินัย 

และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการเรียนสามารถร่วมท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลช้ัน

ปีที่ 3 ได้ร้อยละ 14.1 

3.2 การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงอรุณชัย กัณฑภา (2548 : 28) อธิบายว่า 

การจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ัน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการแรงจูงใจ ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมน้ันมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศ

โดยส่วนใหญ่ถูกสร้างด้วยกระบวนการบริหารที่จะเป็นกุญแจส าคัญที่ไขไปสู่ความปรารถนาของ

สงัคม ครูเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชิด

การน าพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่นรอยย้ิมที่สดช่ืนจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้างสิ่งที่สร้างสรรค์
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ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์นับได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ และวัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 100) ได้กล่าวถึงงานบริการเป็นงานที่

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านชีวิตความเป็นอยู่และ

การศึกษาเล่าเรียน จัดขึ้ นเพ่ือนิสิตทั่วไปโดยส่วนรวม อาจแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ บริการด้าน

สิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการส าหรับความมุ่งหมายในการจัดบริการนักศึกษาสอดคล้องกับ

เสกสรรค์  ทองต๊ิบ และน ้าเงิน  จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวม

อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ห้องเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอี้  เป็นต้น มีเพียงพอ

และสภาพพร้อมต่อการใช้งาน ในระดับมาก พบว่า การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ันพบว่าการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ (β = -0.290) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาสูงมองว่าการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์น้ัน ในด้าน

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว อาจมีไม่เพียงพอหรือการบริการอาจไม่

รวดเร็วตามความต้องการ และอาจต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์สนับสนุนและให้

ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูมากข้ึน ซ่ึงพบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาสงูต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์มากกว่านี้  จึงสวนทางกัน

ท าให้ค่า β = -0.290 ย่ิงนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเท่าใด นักศึกษาย่ิงต้องการการ

สนับสนุนแต่มหาลัยอาจมีให้ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยได้ใช้ค าถามปลายเปิดพิจารณาในประเดน็น้ี เช่น 

นักศึกษามองว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม

เพ่ิมข้ึน และควรจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีจิตสาธารณะด้วยการให้ช่วยเหลือเดก็ที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์ควรจัดให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในช้ันเรียน จัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องส่วน ส่วนอีกประเดน็ที่ส าคัญ คือ ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ให้ดีกว่าเดิม 

อีกทั้งควรเปิดรับจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้ น และปรับเวลาในการเข้าเรียน ความรู้ทางด้านการสอน

หลักสตูร และควรมีหลักสตูรและเน้ือหาที่หลากหลาย 

ข้อค้นพบในงานวิจัยคร้ังน้ี 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51-

4.00 ร้อยละ 81.25 จะเหน็ได้ว่านักศึกษามีอายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเป็นกลุ่มที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

อีกส่วนหน่ึงเกี่ยวกับเจตคติแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะเรียนให้ส าเร็จ

ภายในเวลาที่ก  าหนด และคิดว่าการเรียนในสาขาน้ีท าให้มีอนาคตที่ดีได้ มีวิธีการเรียนโดยบันทกึย่อ
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ช่วยให้ทบทวนและจดจ า เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบลอ็กคอร์ส (block course) ซ่ึงมีระยะเวลาในการ

เรียนช่วงสั้น ๆประมาณ 4 สปัดาห์ และวัดผลประเมินผล แล้วเรียนวิชาต่อไป ดังน้ัน ปัจจัยด้านต่าง 

ๆ คือ ด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านการจัดการการศึกษา ด้านครอบครัวและเพ่ือน มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จึงท าให้ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกคร้ังเพ่ือให้มี

ความรู้มากข้ึน ท างานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก  าหนด  นอกจากน้ียังทุ่มเทเวลาและความรู้

ความสามารถเพ่ือให้มีผลงานที่ดีและผลการเรียนที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 

(2559) กล่าวว่า การเรียนแบบ บลอ็กคอร์ส (Block Course)  เน้นเรียนจบเป็นรายวิชา โดยแต่ละ

วิชาใช้ระยะเวลาเฉล่ีย 5 สัปดาห์  ซ่ึงเช่ือว่ามีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนไปท างานไป 

อีกทั้งยังท าให้นักเรียนหันมาโฟกัสกับวิชาเรียนได้ดีย่ิงขึ้ น และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (2559) จัด

การศึกษาระดับปริญญาโทในระบบบลอ็กคอร์ส( Block Course) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย

นานาประเทศทั่วโลก โดยจัดเรียนทลีะวิชา กล่าวคือ เม่ือเรียนจบวิชาแรก จึงเร่ิมเรียนวิชาที่ 2 ที่ 3 

จนเสร็จสิ้นหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจลงลึกในแต่ละวิชาและได้อย่างเตม็ที่ 

โดยไม่ต้องกงัวลหรือสบัสนจากการที่ต้องศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มากที่สุด คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของ

นักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จึงเหน็ได้ว่านักศึกษาที่มีเจตคติ

และแรงจูงใจต่อการเรียน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี มีความต้องการที่จะเรียนให้ส าเร็จ

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะคิดว่าการเรียนสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนท าให้มีอนาคตที่ดีได้ การท างานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

เป็นเร่ืองที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียนทุกคร้ัง และการน่ังหน้าช้ันเรียน ท าให้ต้ังใจเรียนและ

มีความตั้งใจเรียนเพ่ือเป้าหมายของตนเอง  การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งวิทยาลัยครุศาสตร์ คือ ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้  สิ่งเหล่าน้ีอาจมีไม่เพียงพอ สภาพอาจไม่

พร้อมต่อการใช้งาน มีห้องปฏบัิติการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการภาษา 

ห้องฝึกงาน ฯลฯ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และยังไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้องการของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

วิทยาครุศาสตร์มากกว่าน้ี จึงมีทิศทางสวนทางกัน ย่ิงนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเท่าใด 

นักศึกษายิ่งต้องการการสนับสนุนแต่มหาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์อาจมีให้ไม่เพียงพอ 

จะเหน็ได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นข้อค้นพบที่ทางสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถน ามา

เป็นแนวทางในการวางแผน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนให้เกิด

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

1. ควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา โดย

อาจมีแนวปฏิบัติ เช่น การให้นักศึกษาท าแฟ้มสะสมผลงานตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนหลักสูตร เพ่ือให้

นักศึกษาเกบ็รวมรวบองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละรายวิชา วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ สรุปสิ่งที่

ได้เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการเรียน

เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ทนัท่วงที อันจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวินัยให้กับ

นักศึกษา 

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการจัดการศึกษา

แบบ Block course ซ่ึงการจัดการศึกษามีระยะเวลาที่สั้นและมีเน้ือหามากในแต่ละรายวิชา อาจต้อง

ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร

สร้างความม่ันใจให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทางวิชาชีพ หลักสตูรนี้ท  าให้นักศึกษามีศักยภาพ

เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานและสังคมมากขึ้ น  ในลักษณะน้ีอาจารย์ผู้สอน รวมทั้ง

นักศึกษาต้องมีการเตรียมตัว และต้องปรับตัว เพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียน และระบบการสอน

แบบบลอ็กคอร์ส (Block course) น้ี ต้องอาศัยแรงจูงใจอย่างสูงเป็นแรงผลักดัน เน่ืองจากนักศึกษา

ต้องอ่านหนังสอืล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวไปถกประเดน็ปัญหากับอาจารย์และเพ่ือนเรียนในห้อง ซ่ึงแต่

ละวัน วิชาเรียนกส็ลับสับเปล่ียนกันไป บางคร้ังสับสน เหน่ือยและกดดัน แต่เม่ือนักศึกษาเลือกแล้ว 

จึงต้องมุมานะเรียนต่อไปให้จบตามหลักสูตรที่วางไว้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยครุศาสตร์อาจมี

กจิกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาอยู่เป็นระยะ ๆ เพ่ือไม่ให้นักศึกษาหมดก าลังใจ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการวิจัยต่อไปอาจจะขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังสาขา และคณะอื่น 

ๆ ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ หรือศึกษากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ที่

ศึกษาสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน ซ่ึงควรจะใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากแบบทดสอบ

มาตรฐาน เพ่ือให้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมาจากเกณฑเ์ดียวกนั 

2. เ น่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อย จึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มเ พ่ือ

เปรียบเทยีบปัจจัย โดยใช้การเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สูง กลาง ต ่า ได้ 

ดังน้ันในการวิจัยต่อไปอาจจะเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ โดยผ่านนักศึกษากลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา สงู กลาง ต ่า 
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การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนศลีาจารพิพัฒน์ 

อภิรักษ์  กุลชุตินธร 1 

อัญชลี  ทองเอม 2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลา
จารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินโครงงาน 
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1) นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน  
สูงขึ้น  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.66 และ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33 

3) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้
โครงงาน อยู่ในระดับมาก (  =3.77) 

 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน, วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 
1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
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The Development of Silacharaphiphat School Mathayomsuksa 2 
 Students’ Learning of Direct Current Circuits Concepts through 

Project-Based Method 

Apirak Kulchutinthorn 1 

Anchali Thongaime 2 

Abstract 
 The study aims to develop the students’ learning of direct current circuits concepts 
through the use of project-based learning method. It has the following objectives:   1) to develop 
the students’ learning of DC Circuits concepts through the use of project-based instructional 
model  2) to investigate the students’ achievement of their learning of the concept of DC Circuits 
3) to determine the students’ satisfaction regarding their learning of the instruction on CD Circuits 
based on the project-based method. 
 The subjects of the study were 30 Mathayomsuksa -2 students (Grade 8) of 
Silacharaphiphat School, Bang Sue District, Bangkok Metropolis. They were selected based on 
the purposive sampling technique. The research instruments entail the project-based instructional 
plan, the evaluation form, the test of creativity, the achievement test, and the questionnaire asking 
the students’ satisfaction of the instruction received. The statistical techniques employed are 
percentage, mean, and standard deviation (SD).   
 Results: 
1) The majority of the students or eighty percent of them (24) were found to have developed 
better understanding of the concepts of DC Circuits, through the project-based method; 
2) With regard to the students’ learning achievement, it was found that 23 students (76.66%) 
scored no lower than the 70 per cent criteria; only 7 of them (23.33%) scored lower than the set 
standard. 

3) The students’ overall satisfaction of the instructional model was high (  =3.77). 
 
Keywords: Project-based learning, Direct current circuits 

 

863



3 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญ่และมีวิวัฒนาการมาเร่ือยๆ ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานของทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษามีจุดประสงค์คือ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ได้ระบุไว้ในมาตรา 24 (5) มีข้อความส าคัญให้ครูสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ระบุโดยสรุปว่า ให้สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการท างาน การจัดการ 
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีสารสน เทศและ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรัก
การท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เป็น
พื้นฐานได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะท าให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือและ
พึ่งพาตนเองได้ ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 

วิจารณ์ พานิช (2555, น.11) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไทยต้องก้าว
ไปสู่เป้าหมายใน “ยุคความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศทางของความสุขในการ
ท างานอย่างมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อยเรียนมาก” 
(Teach Less, Learn More/TLLM) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับบทเรียน
ให้กับผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่าศิษย์ได้เรียนอะไรและศิษย์ได้อะไรจากการเรียนเมื่อส าเร็จกิจกรรม
การเรียนรู้นั้น ครูต้องท าอะไรหรือไม่ท าอะไร การท าหน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ท าให้ศิษย์เรียนไม่
สนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญคือ “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century 
Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก” ให้
ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้แบบคงทนก็จะเกิดจากภายในใจและสมอง
ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) ในสาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่
ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับสุปรียา ศิริพัฒนกุล
ขจร (2012, น.12) ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และวิธีคิด ให้สอดคล้องและ
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลง
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วิธีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดคร้ังนี้ถือว่าเป็นเร่ืองที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยก
ออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีค าที่ส าคัญที่น่าสนใจคือค าว่า “Teach Less” 
และ “Learn More” โดยความหมายแล้วหมายความว่าการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)” ค าว่า “Teacher” ที่แปลว่า 
“ครู” นั้น ถือว่าเป็นค าเก่าไปแล้วนั้น จะถูกให้ความหมายหรือค าจ ากัดความเสียใหม่ด้วยการเปลี่ยน
มาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุหน้าที่หรือค าจ ากัดความว่าเป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้ (Coach) 
หรือ ผู้ชี้แนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี“ครู” เป็นหลัก ไปเป็น 
“นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จ าเป็นต้อง
สอนผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมา
ให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน 
(Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่
แยกส่วนกันเรียน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจากห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็น
สตูดิโอ (Studio) เป็นที่ท างานเป็นกลุ่มๆ ซึ่ง หมายความว่าการเรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based 
เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียนเป็น “ประธาน” และเป็น 
“กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือท าโครงงาน (project) 

ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning 
by Doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงงาน (Project-
based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์
ตรง ผู้เรียนได้ทดลองท าปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหา
วิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้
ตามหลักประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
ด้วยความมั่นใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอ้ี ดังนี้ 

1.  ผู้ เ รียนมีความสุขกับการเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย และสื่อที่เร้าความสนใจ 

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน 
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3.  กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เกิดกระบวนการท างาน เช่น 
มีการวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่
เป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าจะ
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา ได้รับก าลังใจและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ท าให้เกิดความ
มั่นใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันสิ่งที่ดี
ให้แก่กัน 

4.  ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิจกรรมและการค้นหาค าตอบจากประเด็น
ค าถามของผู้สอนและเพื่อน ๆ สามารถค้นหาค าตอบและวิธีการได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกได้
ชัดเจนมีเหตุผล 

5.  ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้
ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองอยู่ตลอดเวลา 

6.  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละ
คนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตน ไม่น าผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้ผู้เรียนแข่งขัน
กับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป 

7.  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มี
อิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รวบรวมสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขึ้นคือ ประการแรก ผู้สอน
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายซึ่งเป็นการสอนที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
ทักษะ ประการที่สอง นักเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่เอาใจใส่ในการเรียนกลุ่มวิชานี้เพราะ
นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือพัฒนาฝีมือของตนเอง ดังนั้นการที่จะให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน าการเรียนรู้แบบโครงงานมา
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จะท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู้ทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่มดียิ่งขึ้นและเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
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2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ มีพัฒนาการการเรียนรู้สูงขึ้น มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง อยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 30 คน  ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตัวแปรต้น 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
ตัวแปรตาม 
1.  ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 
1.  แผนการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบโครงงาน จ านวน 4 แผน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2.  แบบประเมินโครงงาน 
3.  แบบประเมินผลงาน (ชิ้นงาน) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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5.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
6.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 2 

ชั่วโมง สอนติดต่อกัน 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดย
ด าเนินการดังนี ้

 1.  ปฐมนิเทศชี้แจงข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท า
โครงงาน ซึ่งมีหลายขั้นตอน 

 2.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
      2.1  ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ความรู้ที่มีความหลากหลายและสาระการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีความยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาและ
สร้างสรรค์งานด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 

  1)  ขั้นน าเสนอ 
  2)  ขั้นวางแผน 
  3)  ขั้นปฏิบัต ิ
  4)  ขั้นประเมินผล 
  5)  การเขียนรายงาน 
      2.2  ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ศึกษาค้นคว้าเร่ืองที่

ท าทั้งหมดจากแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดท าโครงงานตามความสนใจโดยก าหนดเวลาของการท างาน
และการส่งงาน 

      2.3  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบประเมินต่างๆ เพื่อน าไปประมวลผล  
  1)  แบบประเมินโครงงาน 
  2)  แบบประเมินผลงาน (ชิ้นงาน)  
  3)  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  4)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) วิชาวงจรไฟฟ้า

กระแสตรง 
  5)  แบบบันทึกการเรียนรู้การท าโครงงานของนักเรียน  
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  6)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

      2.4  น าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์ทางสถิติ อภิปรายโดยใช้ตารางและการ
พรรณนา 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.  น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ,ค่าเฉลี่ย

(Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
2.  แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่มี
พัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ซึ่งมีนักเรียน 4 กลุ่มๆละ 6 คน 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.66 และ นักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33 

3.  ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.77) 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
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1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่มี
พัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ซึ่งมีนักเรียน 4 กลุ่มๆละ 6 คน 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

จะเห็นได้ว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 4 กลุ่ม และไม่
ผ่านเกณฑ์จ านวน 1 กลุ่ม  ผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน  เน้นการท ากิจกรรมกลุ่มโดยมี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้และผลส าเร็จของการท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบโครงงาน คือการจัดให้นักศึกษา
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งตามความสนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความ
กระตือรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อท าโครงงาน
ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงงานการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Project Centered Learning) ซึ่งหมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือ
กันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อัน
น าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น และ 
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1987 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังน้ี การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการท างานร่วมกัน 
ทุกคนมีบทบาท หน้าที่และประสบความส าเร็จร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รับ
ผลประโยชน์ หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ท าให้กลุ่มได้
คะแนน 90% แล้ว สมาชิกแต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวัล เป็นต้น และ
นอกจากนั้นการใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interdependence and Small 
Group Skills) ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการท างานกลุ่มย่อย เป็นทักษะส าคัญที่จะช่วยให้การ
ท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ การฝึกทักษะในการสื่อสาร การเป็นผู้น า การไว้วางใจผู้อ่ืน การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มของผู้เรียนได้ กล่าวคือ พฤติกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น จากคร้ังที่ 1  2  3  4 และ 5 คะแนนพฤติกรรมกลุ่มของผู้เรียนในคร้ังที่ 5 
ของแต่ละกลุ่ม ดีขึ้นกว่าคร้ังที่ 1 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าผู้เรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความสนุกสนานมากขึ้น  การเรียนรู้เชิงโครงงาน (PBL) เป็น
การรวมทักษะที่หลากหลายรวมกันอยู่เป็นทักษะทีมีอยู่ในโลกแห่งความจริง เช่น การตั้งค าถาม 
(Driving Question) กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง (In-Depth Inquiry) การ
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เรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ (Significant Content) การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้า
ทายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยจึงพัฒนาพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มของตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดรู้จักท า รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ตนเองและ
กลุ่มประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา ประทุมพร (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกคน และ
นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จ านวน
ร้อยละ 87 จากนักเรียนทั้งหมด และ มารียะห์ มะเซ็ง (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์อุปภัมภ์ จังหวัดนราธิวาส  
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 

2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.66 และ นักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33 อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีแรงจูงใจจากการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548 ) ให้ความหมายว่า การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงงานที่ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองที่
ตนเองสนใจ วางแผนในการท าโครงงานร่วมกัน คือการศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมือ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางเอาไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและ
น าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดกัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนอกจากสามารถพัฒนาความคิดให้กับผู้เรียนได้แล้ว 
ยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนได้อีกด้วย เห็นจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้
นักเรียนสามารถได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก าหนด จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.66
และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.33 จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการทดลองของผู้วิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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หัสดินทร์  โคทวี (2542) และจินตนา  กิจบ ารุง (2545 : 117) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม
ที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานสัมพันธ์มีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังการใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน Johnson and Johnson (1978 : 53) ได้กล่าวว่า การเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียน
สอน และช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนสนใจ และเอาใจใส่การเรียนมาก
ขึ้น   

3.  ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ านวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจากผู้เรียนได้เกิดความรู้และความเข้าใจในการเรียน จึงท าให้ผลการส ารวจความ
พึงพอใจออกมาในทางที่ดี บลูม (Bloom. 1976) มีความเห็นว่าถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมตามที่ตนต้องการ ก็จะคาดหวังได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่
ตนเองเลือกนั้นด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง
ของความพร้อมทางด้านจิตใจได้ชัดเจน จากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชา
เลือก หรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เช่น เกม ดนตรี การขับรถยนต์ หรืออะไร
บางอย่างที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน มีความกระตือรือร้น มีความพึง
พอใจ และมีความสนใจเมื่อเร่ิมเรียน จะท าให้นักเรียนเรียนได้รวดเร็วและประสบความส าเร็จสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสุนทร หลักค า (2547 : 86-88) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เร่ืองการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนก็อยู่ในระดับมา และดวงพร 
อ่ิมแสงจันทร์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  

ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
1.  นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน 

เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกท างานร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่มด้วยวิธีการปฏิบัติจริง สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้เมื่อ
กลุ่มประสบความส าเร็จด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกขั้นหนึ่ง 
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2.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน (ชิ้นงาน) ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคน แต่นักเรียน
ทั้งหมดได้เรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม ท าให้ตนเองมีพัฒนาการการ
เรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ได้เพราะจากกระบวนการการเรียนรู้ และนักเรียนบางคนที่มีความสามารถ
สูง สามารถที่จะดูแลเพื่อนนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยเก่ง ให้สามารถท างานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆจน
ได้รับประสบการณ์ด้วย 

3.  นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งปกติการสอนวิชานี้ไม่ได้ใช้
โครงงานและการท างานเป็นกลุ่ม จึงท าให้เห็นว่ามีนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จากการที่ไม่
สนใจเรียนก็หันกลับมาสนใจเรียนมากขึ้น เพราะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 

4.  จากการที่นักเรียนบางคนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอนได้ให้โอกาสนักเรียน
เหล่านั้นท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในคร้ังที่ 2 ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีคะแนนน้อย ได้มี
คะแนนสอบเพิ่มขึ้น 

5.  ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพเป็น
รายวิชาแรก วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ครูท่านอ่ืนๆ เข้าใจหลักการ ขั้นตอนการ
สอนในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน และน าไปทดลองในรายวิชาอื่นๆต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการน าผลวิจัยไปใช้ 
1)  การพิจารณาการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรก าหนดให้นักศึกษาคัดเลือกสมาชิก

ในกลุ่มกันเอง  เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนเก่งมักจะจับกลุ่มกับคนเก่งด้วยกัน ท าให้บางกลุ่มมีสมาชิกที่
เรียนค่อนข้างอ่อน ไม่มีผู้น าในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นจะต้อง
เป็นผู้แบ่งกลุ่มให้ โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน 
เช่น เป็นนักศึกษาเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

2)  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ครูและนักเรียนจะต้องท าความเข้าใจ
หลักการ ขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนถึงแม้ว่าการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการท าชิ้นงาน  ครูผู้สอนอาจต้องท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน ากับนักเรียนกลุ่ม
ที่ไม่ค่อยเก่ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มนั้นๆประสบความส าเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และสมาชิกในกลุ่ม ขั้นตอนการเรียนรู้ในกิจกรรมนั้นมุ่งพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน มีความ
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สนุก เชิญชวนให้เกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายท าให้นักเรียนมีอิสระได้สัมผัส คุ้นเคยและเรียนรู้
ความเป็นจริงและได้ลองท าอะไรๆ ด้วยตนเองมากขึ้น  

3)  ครูควรเตรียมสื่อ/แหล่งข้อมูลการเรียนรู้จ านวนมากทั้งที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น 
เอกสาร หรือสื่อออนไลน์ และที่ส าคัญครูต้องเป็นที่ปรึกษา คอยชี้แนะและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างต่อเน่ือง 

4)  การประเมินผลงานโครงงานควรเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากครูผู้สอน
เพียงฝ่ายเดียวร่วมประเมิน เพื่อความเที่ยงตรงของผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้

ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ ความคิดสร้างสรรค์ หรือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเพิ่มขึ้น และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นขอผู้เรียนที่มีต่อการเรียนแบบ PBL 
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การพฒันาการเรียนรูวิ้ชาฟิสิกสโ์ดยใชโ้ครงงาน  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก 

The Development of Physic Learning for Mattayom Wat Nongjok School’s 

Student in Matthayomsuksa 4 by Using Project-Based Learning 

 

อาทิตยา เพญ็ไพบูลย ์
1 

ไพทยา มีสตัย ์
2
 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ก่อนและหลังการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โครงงาน  2) ศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน  3) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มวิชาฟิสิกส์ของ

นักเรียนโดยใช้โครงงาน  4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนโดยใช้

โครงงาน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เคร่ืองมือใน

การวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสกิส ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่แนว

ตรงโดยใช้โครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์   แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

ส าหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  สมุดบันทึก

กิจกรรมโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน   สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test   

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  การทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ที่ผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็   

2)  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
1
 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย         

   ธุรกจิบัณฑติย์ 
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3)  นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี ( x  

= 3.49, S.D. = 0.50)   

4)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียน

เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศที่ดี

ในการเรียนรู้ 

5)  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31)   

6)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62) 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาฟิสกิส,์ การใช้โครงงาน 

 

Abstract 

 This experimental research aims to  1) compare the Matthayomsuksa 4 students’ 

learning outcome on Physic subject before and after the implementation of Project-Based 

Learning;  2) investigate the students’ abilities to do a project work;  3) observe and study the 

students’ development of collaborative skill in their group; and  4) explore the students’ 

satisfactory level towards learning  Physics through Project-based Learning. The participants 

selected by a purposive sampling of this study were 40 students in Matthayomsuksa 4 (Science 

and Mathematics program) at Mattayom Wat Nongjok School.  Tools and equipment used to 

collect the data were 1) lesson plans on Linear Motion with Project-Based Learning for the   

Matthayomsuksa 4 students,  2) learning achievement tests  3) group work - observation 

sheet,  4) project evaluation sheet,  5) students’ project report, and  6) a questionnaire on 

students’ satisfaction towards the learning activities using  Project-Based Learning. The 

collected data were analyzed to arithmetic mean, percentage, standard deviation, and T-test.   

 The research findings found that: 

 1)  Twenty students from 40 or 50% of the group received higher score than 70% 

of the standard score.  

 2)  The average score of the learning achievement post-test was statistically 

significant higher than that of the pretest with p = .000 (p<0.05).    
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 3)  The students’ abilities on doing a project work was in a high level ( x  = 3.49, 

S.D. = 0.50)   

 4)  Using Project based learning could better learning and teaching management and 

enhance relaxing leaning atmosphere. It also promoted science process thinking, collaborative 

skill, and self efficacy to the students  

 5)  The students’ collaborative skill when doing a group work was in a very high 

level ( x  = 3.60, S.D. = 0.31).   

 6)  The students showed a high level of satisfaction towards the learning activities 

based on Project -Based Learning ( x  = 3.58, S.D. = 0.62). 

 

Key word: Development of Physic Learning, Project-Based Learning   

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิง เพราะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันและในการท างาน  ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิด

เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์

พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge Based Society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 

(Scientific literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 1)   

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือการมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเตม็ตามศักยภาพ 

และครูผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนควบคู่ไปการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 29) 

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนหน่ึงที่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
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รูปแบบสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning) ซ่ึงมีข้ันตอนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ

ทกัษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี ยึดหลักการของ 

Constructionism ซ่ึงพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ 

(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert, 1991) เป็นผู้น าเสนอการใช้สื่อทาง

เทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง 

และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมากจ็ะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเองน่ันเอง  ความรู้ที่

สร้างขึ้ นเองน้ีมีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกัน

สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีนอกจากน้ันความรู้ที่สร้างข้ึนเองน้ี ยังจะเป็น

ฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ทศินา แขมมณี, 2547) ส าหรับใน

ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นทกัษะที่ได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลหลายประการที่เช่น มีความหลากหลายในเร่ืองที่ศึกษาค้นคว้าและ

ท าการวิจัย  มีการสื่อสารด้วยการน าเสนอ  มีกระบวนการที่เป็นผลดีในการเรียนรู้ของนักเรียน เม่ือ 

10 ปีผ่านมาแล้ว  มีการสอนด้วยยุทธวิธีสมัยใหม่ คือได้น าการท างานแบบความร่วมมือมาใช้กับการ

เรียนโครงงานซ่ึงเป็นได้ผลมาก  ต่อมาจึงเป็นแบบฉบับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-

Based Learning) และเป็นมีการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายแตกต่างตามสาระการ

เรียนรู้ของผู้สอน ( Bender, 2012) 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการรวมทักษะที่

หลากหลายรวมกันอยู่เป็นทักษะทีมีอยู่ในตัวของนักเรียน เช่น การตั้งค าถาม (Driving Question) 

กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง ( In-Depth Inquiry) การเรียนรู้ที่ให้

ความส าคัญกับเน้ือหาสาระ (Significant Content) การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้าทายได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ได้แก่ ความร่วมมือในสถานที่ที่ท  างาน การท างานเป็นทมีและคณะกรรมการที่มี

ความเข้มแขง็ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงท าให้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) มี

ประสทิธภิาพมากกว่ารูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม (Bender, 2012) 

ดังน้ันการเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมส าหรับการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากเป็นกจิกรรมที่เน้นการปฏบัิติตามความสนใจของนักเรียน เร่ิมจากการเตรียม

ความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน จากน้ันนักเรียนเลือก

ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้ค าปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการท า

โครงงานในรูปแบบของแผนปฏบัิติการหรือเค้าโครงโครงงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน
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ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏบัิติตามแผน โดยเกบ็

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ

ประเมินโครงงาน ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกบัลักษณะของความสนใจของนักเรียนในยุคใหม่การเรียนแบบโครงงาน

จะช่วยพัฒนาสมรรถนะและทกัษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังการเรียนรู้  โดยใช้โครงงาน  

2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โดยใช้โครงงาน 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้โครงงาน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสกิส ์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

2.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสกิส ์จ านวนร้อยละ 

70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

3.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิส ์มีความสามารถในการท าโครงงานอยู่ใน

ระดับดี 

4.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิสข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการ

พัฒนาพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับดี 

5.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิส ์มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่

ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน 

จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

ตวัแปรอิสระ 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน 

ตวัแปรตาม 

1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสกิส ์

2.  การพัฒนาความสามารถในการท าโครงงาน 

3.  การพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้โครงงาน 

4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่

แนวตรงโดยใช้โครงงาน จ านวน 3 แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

3.  สมุดบันทกึกจิกรรมโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4.  แบบประเมินโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มส าหรับการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้โครงงาน   

6.  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนรู้วิชา

ฟิสกิส ์โดยใช้โครงงาน 
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ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 

40 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 

1.1  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียน

เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรงแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4  

1.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง บันทึกผลการทดสอบเพ่ือใช้ในการ

เปรียบเทยีบ และวิเคราะห์ 

2.  ข้ันทดลอง การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผนจัดการเรียนรู้ รวม 12 คาบ สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม

กลุ่มจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และประเมินความสามารถในการท าโครงงานจากสมุด

บันทกึการด าเนินกจิกรรมโครงงานและช้ินงาน 

3.  ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการดังน้ี 

3.1  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาฟิสกิส ์เร่ือง การเคล่ือนที่แนวเส้นตรง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.2  นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส ์

เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.3  ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป ดังน้ี 

  1.  วิเคราะห์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนน

ของ 2 ประชากรแบบจับคู่ (Paired t-test) 
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2.  วิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงานโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการท า

โครงงานของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

3.  วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดย

ใช้ ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากสมุดบันทกึกจิกรรมโครงงานโดยการพรรณนา 

5.  วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชา

ฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวเส้นตรง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

6.  สรุปผลและอภิปรายผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

1.  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

50  ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ และได้คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 

66.38 ของคะแนนเตม็ 

2.  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียน

ลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้น ลักษณะน้ีแสดงให้

เหน็ว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้ 

3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุก

ด้านอยู่ในระดับดี ( x  = 3.49, S.D. = 0.50) 

4.  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียน

เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง สร้างบรรยากาศที่ดีใน

การเรียนรู้ 

5.  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31) 

6.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

วิชาฟิสกิส ์โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62)  
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อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคล่ือนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยใช้โครงงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวนร้อยละ 50 ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ที่นักเรียนจ านวนร้อยละ 70 ผ่าน

เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ โดยการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนรวม

เฉล่ียที่ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของคะแนนเตม็  

จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน

มีคะแนนรวมเฉล่ียที่ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของคะแนนเตม็ ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ

คะแนนเตม็ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประการแรก การวัดผลสัมฤทธิ์จะวัดตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ

หน่วยการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นกระบวนการท าโครงงาน  วิธีการ

สบืค้นหาความรู้โดยนักเรียนจะออกแบบการทดลอง หรือการส ารวจด้วยตนเอง จึงอาจท าให้นักเรียน

มุ่งสนใจช้ินงานโครงงานมากกว่าการสืบค้นหาความรู้ที่นอกเหนือจากหัวข้อของกลุ่มตนเอง จึงท าให้

วิธีการวัดผลการเรียนไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะของโนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker ,2007) ที่ว่า การวัดผล

แบบทดสอบเขียนตอบ (paper and pencil test) ที่ใช้ความจ าอาจไม่เหมาะกับการวัดผลที่ ใช้โครงงาน

เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานไม่ได้เน้นการท่อง

จ าเป็นหลัก  

ประการที่สอง กิจกรรมโครงงานมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ทักษะกระบวนการ

ทางการคิด การวางแผน การลงมือปฏบัิติ การสร้างช้ินงาน น าเสนอผลงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

โดยการสืบค้น รวบรวมและน าเสนอข้อมูล ความร่วมมือกันของสมาชิกเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน ในการ

ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นการประเมินคุณลักษณะทักษะต่าง ๆ ผลงาน และการน าไปใช้

ประโยชน์ ดังน้ัน ทักษะความรู้ที่ได้รับจากโครงงานอาจไม่ครอบคลุมกับเน้ือหาสาระ จุดประสงค์

รายวิชาได้ทั้งหมด สอดคล้องกับ สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า การปฏบัิติโครงงานถือว่าเป็น

การเรียนรู้ ด้วยการปฏบัิติจริงของนักเรียน แนวทางการประเมินผลการปฏบัิติโครงงานของนักเรียนจึง

ถือได้ว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่

แท้จริงของนักเรียน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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หลังการเรียนลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้ น 

ลักษณะน้ีแสดงให้เหน็ว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน เน่ืองจากการ

เรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีกระบวนการและข้ันตอนที่ฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา รู้จักการวาง

แผนการท างาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก และเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้  (John Dewey, 1976) ที่เช่ือว่า การเรียนรู้เกิด

จากการปฏบัิติจริง  (Learning by doing) จะประกอบด้วย การรู้  (Knowing) และการลงมือกระท า  

(Doing) ความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้น้ัน  ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้โดยใช้

โครงงาน ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา  พัฒนาทกัษะ

ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลศรี 

สวุรรณรัตน์ (2550) นักเรียนที่เรียนด้วยการท าโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกหน่วยการเรียน และผลการวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการท าโครงงาน มีค่าเฉล่ียร้อย

ละ 80.0 สอดคล้องกบัการศึกษาของ กนิษฐา ตวงจิตต์ (2557) ได้ศึกษาการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และนักเรียนที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ

ทางการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ

ท างานกลุ่ม มีโอกาสศึกษาจากใบความรู้ ใบกิจกรรม มีสื่อการสอนและการวัดผลที่หลากหลายในแต่

ละแผนการจัดการเรียนรู้  จนสามารถสร้างช้ินงานของตนเองขึ้นมาได้  

3 .  ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   พบว่าโดย

ภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี ( x  = 3.49, S.D. = 0.50) สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นกระบวนการที่นักเรียนมีโอกาสด าเนินการ

ศึกษา วางแผนการศึกษา ออกแบบการทดลองหรือวิธีการทดลอง ลงมือทดลองเพ่ือตรวจสอบ

สมมติฐานตลอดจนสรุปผลการศึกษาได้ด้วยตนเอง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวนักเรียนได้ฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเองในด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความ

887



11 

 

คิดเหน็และค าติชมของผู้อื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์ มีความระเอียดรอบคอบในการ

ท างาน สร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในตนเอง สอดคล้องกับส านักเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2550 ) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ ใช้เทคนิคที่หลากหลายรูปแบบมา

ผสมผสานกนั ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ  การสอนแบบ

ปริศนาความคิด การสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งน้ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความ

สนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีวิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือ

ปฏบัิติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองต้นผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองซ่ึงความรู้ที่ผู้เรียน

ได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต าราแต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จากแหล่ง

เรียนรู้และปรับปรุงความรู้ให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับเชน็ (Chen , 2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน

การสอนโดยโครงงานเป็นหลัก คือการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในบริบทของโครงงานที่ถูกกระตุ้น

ด้วยข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงหรือปัญหาที่เป็นจุดศูนย์กลางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของผู้เรียน และที่สุดของโครงงานคือการน าเสนอ

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง หรือเอกสารรายงาน สอดคล้องกับ จรรยา เจริญรัตน์ (2555)  ที่กล่าวว่า 

กิจกรรมโครงงาน คือ นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้ ใบงาน และเอกสารที่ครู

จัดหาให้ ภายใต้วิธีการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้เป็นผู้คิดและเลือกเร่ืองที่จะท า

โครงงาน การวางแผนในการท าโครงงาน การลงมือท าโครงงาน การเขียนรายงานโครงการ และการจัด

แสดงโครงงาน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ ใกล้ตัว โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเหน็ในสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานการ การ

เรียนรู้ โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้   

ประการแรก การท าโครงงานด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสมมติฐานของการศึกษา และ

กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ ได้ดีกว่าการเรียนผ่านครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว   ซ่ึง

สอดคล้องกับความเหน็ของ โคลอดเนอร์ (Kolodner, et al., 2003) และ ชาชเวล และโลเอป 

(Sachwell & Loepp, 2002) ที่ว่า การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนใน

สถานการณ์จริง และได้รู้หลักกระบวนการคิดหาค าตอบด้วยวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

ประการที่สอง ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทกัษะการท างานกลุ่ม ได้แก่ การแบ่งหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้น าและผู้ตาม เป็น ต้น สอดคล้องกับ  ไบร์ซัน (Bryson, 

1994) เวอร์นอนและเบลก็ (Vernon & Blake, 1993) และ รอยซินและมาเรียน (Roisin & 

Marian, 2005)  
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ประการที่สาม การท าโครงงานด้วยตนเองยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรู้จักการประเมินตนเอง

ผ่านกระบวนการการท าโครงงาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฟอร์ตัส และคณะ (Fortus, et al, 2005) 

ที่กล่าวว่า การท าโครงงานคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานจริง แก้ปัญหาจริง การที่ต้องอยู่ใน

สถานการณ์จริงน้ี ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้  และประเมินวิธกีารท างาน การคิดของตนเองว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้หรือไม่ และวิธกีารที่คิดจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

ประการที่สี่ การท าโครงงานด้วยตนเองช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนาน กระตุ้น

ความอยากรู้อยากเหน็ อันท าให้ผู้เรียนมีทศันคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน และสนใจที่จะ

เรียน ดังที่ แอลไคนด์ (Elkind, 1999) และ ชาชเวลและโลเอป (Sachwell & Loepp, 2002) ได้

กล่าวว่า การใช้โครงงานเป็นฐานเหมาะกบัวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีเพราะเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้สึก

อยากรู้อยากเหน็และอยากน าความสามารถที่มีมาค้นหาค าตอบ สิ่งน้ีถึงเป็นวิธีการสอนที่จูงใจผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี  

5.  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน

โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31) สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้   

เน่ืองจากการกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท ากิจกรรมการ

เรียนรู้โดยนักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายที่งานส าเร็จไปด้วยกัน โดยจะมีการแบ่งหน้าที่และ

ความรับผิดชอบไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ ยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น และด าเนินการท างานตรงตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ดัน (Dunn,1972) ที่กล่าวว่า การสร้างกลุ่มเลก็ ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน การท างาน

ร่วมกันต่างฝ่ายต่างรับฟังความคิดเหน็ของกันและกัน และช่วยกันรับผิดชอบในการเรียนด้วยความ

เช่ือมั่นในตนเอง นอกจากน้ีการเรียนโดยการท างานเป็นกลุ่มยังท าให้รู้สึกสนุกสนานและสร้างความ

สามัคคีภายในกลุ่ม ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้เกิดความส าเรจ็ของการท างาน สอดคล้องแนวคิดของ วราภรณ์  

ตระกูลสฤษด์ิ (2551) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดให้นักศึกษารวมกลุ่มกันท า

กิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตามความ

สนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความกระตือรือร้นและความ

ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือท าโครงงานร่วมกันให้ประสบ

ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของโครงงานการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  (Project 

Centered Learning) ซ่ึงหมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

ภายในกลุ่ม ด้วยวิธกีารปฏบัิติจริง เพ่ือการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น สอดคล้องกับเฮอร์ลีย์ (Hurley, 1994) 

ได้กล่าวว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้กว้างย่ิงขึ้น โดยไม่อาศัย

การลอกเลียนแบบผู้สอนตลอดเวลา จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะวิชา
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วิทยาศาสตร์เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีผู้เรียนได้ปรึกษาหารือกัน ได้แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ร่วมกันกเ็ท่ากับว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วย่ิงข้ึน จากสิ่งเหล่าน้ีท าให้เห็นได้ว่าทัศนคติ 

ค่านิยมของแต่ละบุคคลน้ันมีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโอกาสได้ศึกษา หรือแลกเปล่ียนกับบุคคลอื่นหลาย ๆ 

คน บุคคลผู้น้ันกจ็ะได้ประสบการณ์ที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ีในวิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนจึงควร

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มของผู้เรียนด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของของ ดวงพร 

อิ่มแสงจันทร์ (2554)  พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นการน าระบบการท างานกลุ่มมาใช้

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน สมาชิกภายในกลุ่มจะมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ทุกคนร่วมมือกัน

ท างานอย่างมีล าดับขั้นตอน มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัในกลุ่ม  

6.  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62) เมื่อ

พิจารณาเรียงล าดับเป็นรายด้านต่างจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่

ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้  เป็นล าดับสดุท้าย  

สอดคล้องกบัแนวคิดของส านักเลขาธกิารสภาการศึกษา (2548) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ

โครงงานมุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค าตอบด้วย

ตนเอง เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองต้น ผู้เรียน

สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงความรู้ที่ ผู้เรียนได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต ารา แต่ผู้สอน

สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ให้แล้วปรับปรุงความรู้ให้สมบูรณ์ 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้

หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์ 

(2554) เร่ือง พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานโดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สุด ( x  = 4.63, S.D. = 0.13)   

 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานท าให้นักเรียนเกดิการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (Self –Efficacy) เหน็จากการพิจารณาสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงาน และการสังเกตการ

ท างานของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินและตัดสินใจวิธีการหาค าตอบที่ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

คิดว่า มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลส าเร็จ กล่าวคือ นักเรียนร่วมกันศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล วาง

แผนการด าเนินงาน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองเพ่ือให้ด าเนินการลุล่วงไปได้ นักเรียนกระตือรือร้นที่

จะด าเนินกจิกรรมโครงงานให้ประสบความส าเรจ็ และสร้างสรรค์ผลงานออกมาในระดับที่ดี  

2.  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทกัษะใน

การแก้ปัญหา เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเผชิญกับ

ปัญหา คิดหาทางแก้ไขปัญหา แสวงหาสาเหตุ หาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้ น จากสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานของนักเรียน เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานแล้ว นักเรียนกลุ่มหน่ึงท ากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคล่ือนที่ของรถเดก็เล่น

จากแรงลมของลูกโป่ง พบว่า ลูกโป่งขนาดใหญ่ที่น ามาติดต้ังกับตัวรถเดก็เล่นท าให้รถทรงตัวได้ไม่ดี 

โคลงเครง จึงแก้ไขปัญหาโดยน าไม้ 2 แผ่นประกอบเป็นรางเพ่ือบังคับทศิทางการเคล่ือนที่ของรถเดก็

เล่นให้เคล่ือนที่ได้ในแนวตรง และนักเรียนที่ท  ากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคล่ือนที่ของ

เรือจากแรงลม พบว่า  การใช้เสากระโดงเรืออนัเดียวท าให้ใบเรือจากกระดาษลู่ลม ไม่ปะทะลม เรือจึง

แล่นไม่ตรง จึงต้องท าการเพ่ิมเสากระโดงเรือเป็น 3 อัน หรือน าด้ายมายึดใบเรือเข้ากับตัวเรือ จะเหน็

ได้ว่านักเรียนมีการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ การค้นหาข้อมูล และความรู้มาใช้ในการค้นหาวิธีในการ

แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน  

3.  พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่ได้ท าการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากสมุด

บันทึกกิจกรรมโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมโครงงาน มีการ

ปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อกนัในการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ นักเรียนมีเป้าหมายที่งานส าเรจ็ไปด้วยกัน มี

การเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การท างานตามแผน

ที่วางไว้ มีการร่วมกนัแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เจอ สร้างสรรค์ช้ินงาน และร่วมกนัน าเสนอผลงาน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ครูจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักการ  

ขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นเป็นอย่างดี จัดการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการท ากิจกรรม

โครงงาน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ขั้นตอนการ

เรียนรู้  บทบาทของนักเรียนและครูในการท ากจิกรรม การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่าย

เข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน  

2.  ถึงแม้ว่าการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการท าช้ินงาน แต่เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนเป็นไปตาม
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บทเรียน และวัตถุประสงค์ของสาระการเรียนรู้ ครูควรเพ่ิมบทบาทจากผู้อ านวยความสะดวก 

(Facilitator) เป็นผู้วิจารณ์ (Commentator) ด้วย โดยท าหน้าที่ประเมินวิธีการท างาน และผลงานของ

นักเรียน  

3.  ครูควรเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษา

ค้นคว้าและเป็นที่ปรึกษา คอยช้ีแนะและแก้ปัญหาที่อาจเกดิข้ึนได้  

4.  การประเมินผลงานโครงงานควรเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินนอกเหนือจาก

ครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว เพ่ือความเที่ยงตรงของผลการประเมิน และลดความเป็นอัตวิสัยของ

ครูผู้สอนตามที่โนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker, 2002) ได้เสนอแนะไว้ว่าการประเมินผล

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้สอนเพ่ือร่วมประเมินผลงานของ

นักเรียนเพ่ือความเที่ยงตรงและท าให้ผลงานมีคุณค่า   

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานกับ

คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค์ทาง หรือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทกัษะการคิดข้ันสูง โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัความมีวินยัใน

ตนเองของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัพะเยา 

   

ชาญยุทธ  พิริยะสิทธกิาร
1
 

              รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
2 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา 1) การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 

และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 2) กับความสัมพันธ์

ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ครู จ านวน 285 คน นักเรียนจ านวน 377 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 662 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เกบ็ข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดยใช้วิธีของ เพียร์

สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติในระดับมาก และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม

พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน

โรงเรียนกบัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่าในภาพรวม

มีความสมัพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงสุด รองลงมา

คือกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามล าดับ ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมสภานักเรียน มี

ความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนน้อยที่สุด มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่า 

ปัญหาเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาคือ นักเรียนไม่

สนใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้ และครูขาดความเข้าใจการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน แนวทางการแก้ปัญหาคือ โรงเรียนควรมีการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วม

กจิกรรมด้วยใจรัก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ในการจัดกจิกรรม 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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Abstract 

This study aims to 1) the activities of the school. And the self-discipline of a 

high school student in Phayao. 2) the relationship between the activities of the school in the 

self-discipline of students. The samples used in the study of 285 people, including 

teachers, 377 students who were selected by simple random sampling. The total sample 

included 662 people. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 

statistics used in this study were using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

            The research found that 1) the development activities in school. The overall 

performance level. And the self-discipline of students in secondary schools. Overall found 

Has performed at a high level. 2)A relationship between the activities of the school in the 

self-discipline of students in secondary schools in the province found that overall the 

relationship is moderate.  

Considering that it was found. The development activities to the assembly activities. 

Relationship with the self-discipline of students maximum. Followed by sports activities 

And cooperative activities And promoting democratic order The relationship is moderate. 

The student activities, student council activities. Relationship with the self-discipline of 

students minimum. Correlation is low. Problems related to the activities of students in 

secondary schools is Phayao. Students do activities the students at the school provides. 

Teachers and lack of understanding of the activities of the students. The solution is Schools 

should encourage students interested and actively involved with love. And allow students to 

express their opinions in the event. 

 

1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551 ที่จัดท าข้ึนส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทศิทางใน

การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยทุกคนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน

สงัคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้ช้ีให้เหน็ถึงความ

จ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความ

รบรู้อย่างเท่าทนั   ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าว

ทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง

เตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ และ

ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน หลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เตม็ตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน

เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา   

อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล

ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงเป็น

การบูรณาการองค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏบัิติเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้

และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏบัิติกจิกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

วินัย   และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญหา ในการใช้ทกัษะชีวิต การคิด การสื่อสาร 

การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสขุในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงปัจจุบันสังคมไทยมีสัญญาณบ่งช้ีว่ามีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน อันมีผลมาจากการขาดวินัยและจริยธรรม การขาดความรู้ความเข้าใจในสาระสังคม

ประชาธปิไตย การขาดความรับผิดชอบในทางการเมือง เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การฝ่าฝืนกฎ

จราจร การท าลายสาธารณสมบัติ ฝ่าฝืนกฎหมาย มีอภิสิทธิ์ชน สิ่งเหล่าน้ีย่อมเป็นที่บ่งช้ีว่าควรมี

การส่งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้มีวินัยมากข้ึน ไม่มีที่ใดจะปลูกฝังความมีวินัยใน

ตนเองได้ดีเทา่กบัโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ให้การอบรมสั่งสอนเดก็ต้ังแต่วัย

เยาว์ และสิ่งส าคัญที่ควรปลูกฝังให้กบันักเรียนควบคู่ไปกบัการสอนความรู้ทางวิชาการน้ันสามารถ

ท าได้ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ

จุดเร่ิมต้นของการมีวินัยในตนเอง รู้จักเคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น ดังน้ันการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธปิไตยในโรงเรียน จึงเป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องให้ความส าคัญอย่างจริงจัง 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยาพบว่า เดก็นักเรียนมีแนวโน้มขาดความมีวินัยในตนเองมากขึ้น สงัเกตได้จากพฤติกรรมการ

มาสาย การแต่งกาย รวมถึงการย้ายที่เรียนหรือลาออก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น 

ปัญหาทะเลาะวิวาทเพราะไม่เคารพตัวเองและผู้อื่น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
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ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและคิดค้นงานวิจัยน้ีขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 2. เพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนกบัความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. สมมติฐานการวิจยั 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรใน

การศึกษา คือ ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

จ านวน 20 โรงเรียน แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 6 โรงเรียน ขนาดกลาง 12 โรง และขนาด

ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1057 คน นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่ มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวนทั้งสิ้ น 19,292 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวน  285  คน นักเรียนใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จ านวน  377  คน รวม 662 

คน  ซ่ึงได้มาโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)และก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเกบ็และรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหา

คุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อ

ค าถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 การเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 662 ฉบับ 

ได้รับกลับคืนมา 610  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 92.15 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉล่ีย 

( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความสมัพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดย

ใช้วิธขีอง เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n = 

264) 

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1ชาย 

1.2 หญิง 

2. อายุ 

2.1 18 – 30 ปี 

2.2 31 – 40 ปี 

2.3 41 – 50 ปี 

2.4 51 – 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตรี 

3.2 ปริญญาโท 

 

113 

151 

 

35 

112 

77 

40 

 

167 

97 

 

42.80 

57.20 

 

13.26 

42.42 

29.17 

15.15 

 

63.26 

36.74 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.20) โดยอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี (ร้อยละ42.42) และมีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับช้ันปริญญาตรี (ร้อยละ 63.26) 

 

ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n 

= 346) 

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

164 

182 

 

52 

49 

55 

66 

65 

59 

 

47.40 

52.60 

 

15.03 

14.16 

15.90 

19.08 

18.79 

17.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.60) และก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อย

ละ 19.08) รองลงมาคือนักเรียนช้ันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 18.79) และมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 (ร้อยละ 17.05) ตามล าดับ 

ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (X)  ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  (n = 610) 

การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) X̄ S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (X1) 

2. กจิกรรมสภานักเรียน (X2) 

3. กจิกรรมกฬีา (X3) 

4. กจิกรรมสหกรณ์ (X4)  

5. กจิกรรมชุมนุม (X5) 

3.52 

3.67 

3.67 

3.49 

3.56 

0.88 

0.91 

0.88 

0.97 

0.94 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

4 

2 

1 

5 

3 

เฉล่ียรวม 3.58 0.69 มาก  

 จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก (X̄ = 

3.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ กจิกรรมกฬีา (X̄ = 3.67) 

รองลงมาได้แก่ กจิกรรมสภานักเรียน (X̄ = 3.67)  และ กิจกรรมชุมนุม (X̄ = 3.56) ตามล าดับ 

ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ กจิกรรมสหกรณ์ (X̄ = 3.49) ซ่ึงอยู่ในอยู่

ระดับปานกลาง 

ตาราง 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (Y)โรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา (n = 610) 

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ( ) X̄ S.D. ความหมาย อนัดับ 

1. การปฏบัิติตามกฎของโรงเรียน (Y1) 

2. การเคารพสทิธผู้ิอื่น (Y2) 

3. ความซ่ือสตัย์ (Y3) 

4. ความรับผิดชอบ (Y4) 

5. การตรงต่อเวลา (Y5) 

3.36 

3.40 

3.50 

3.74 

3.49 

0.73 

0.67 

0.69 

0.61 

0.76 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

5 

4 

2 

1 

3 

เฉล่ียรวม 3.50 0.69 มาก  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน

จังหวัดพะเยา นักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.50)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรับผิดชอบ  (X̄ = 3.74) รองลงมาคือ ความซ่ือสัตย์ (X̄ = 3.50) 

มีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีการปฏบัิติปานกลางและค่าเฉล่ียของคะแนนต ่าที่สุด คือ 
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การปฏบัิติตามกฎของโรงเรียน (X̄ = 3.36) การเคารพสิทธิผู้อื่น (X̄ = 3.40)  และ การตรงต่อ

เวลา (X̄ = 3.49)  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

ความสมัพันธ ์ ความมีวินัยในตนเอง 

( ) 
ความหมาย อนัดับ 

1. กจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย (X1) 

2. กจิกรรมสภานักเรียน (X2) 

3. กจิกรรมกฬีา (X3) 

4. กจิกรรมสหกรณ์ (X4) 

5. กจิกรรมชุมนุม (X5) 

.302** 

.279** 

.403** 

.401** 

.412** 

ปานกลาง 

ต ่า 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

4 

5 

2 

3 

1 

การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) .460** ปานกลาง  

 

จากตารางที ่5 พบว่า การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา (Y) อยู่ในระดับปานกลาง (r= .460) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนด้านกิจกรรมชุมนุม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงสุด (r=.412) 

รองลงมาคือกิจกรรมกีฬา ( r=.403) กิจกรรมสหกรณ์ ( r=.401) และกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย (r=.302) ตามล าดับ ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมสภานักเรียน มี

ความสมัพันธก์บัความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในระดับต ่า (r=.279) 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่า นักเรียนไม่สนใจกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในการจัดกิจกรรมหรือการ

ก าหนดกฎระเบียบบางอย่างเช่น การสร้างข้อตกลง รวมถึงกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ทางโรงเรียน

จัดข้ึนเป็นการบังคับให้นักเรียนท าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

มองว่า วิธกีารแก้ปัญหาคือ ควรมีการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกจิกรรมด้วยใจรัก 

อธิบายถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทราบ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแสดง

ความคิดเหน็ในการจัดกจิกรรมหรือการก าหนดข้อตกลงกฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง 

ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมก าหนดกิจกรรมที่จะจัดว่าอยากให้จัดกิจกรรมออกมารูปแบบใด เพ่ือ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิข้ึน 
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6.การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยาสภาพทปีรากฏมีระดับปฏบัิติอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ัน

เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการด าเนินการตามหลักสูตร โดยที่หลักสูตรน้ันได้มีการก าหนดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนไว้อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่

หลักสูตรก าหนดไว้ด้วยเพราะว่ามีผลต่อการจบหลักสูตรของนักเรียนด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

พะเยา อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความ

รับผิดชอบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีวินัยใน

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย และผู้ที่มีวินัยในตนเองจะรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ

ตนให้แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยความสมัครใจ ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ณัฐรดี 

โพธิ์ทิพย์ (2547 : 12) กล่าวว่า การมีวินัยในตนเอง เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถ

ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน ให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวังไว้ แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่กระท าการ

ใด ๆ อนัเป็นผลให้เกดิความยุ่งยากแก่ตนในอนาคต และจะต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญแก่

ตนและผู้อื่น โดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและไม่ขัดกับสิทธิของผู้อื่น และยังสอดคล้องกับ

อัมพร ถกลประจักษ์ (2543 :43) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองคือเป็นผู้ที่มีความ

รับผิดชอบ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนกับความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ กิจกรรมชุมนุม ซ่ึงผลการวิจัย

ดังกล่าวสอดคล้องกบั ทวีบุญ รัตนะ (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทกัษะด้านการท างาน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าแดง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม

วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนและกลุ่มเพ่ือนท างานมีวินัยในตนเองสูงขึ้ น มีความรับผิดชอบ ขยัน 

ประหยัด อดทน ละเอียดรอบครอบมากขึ้น สามารถท างานเสรจ็ตามก าหนดเวลา ผลงานมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงขณะปฏบัิติงาน รองลงมาคือกิจกรรม

กฬีา กจิกรรมสหกรณ์ กจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย และกจิกรรมสภานักเรียน ตามล าดับ ซ่ึงทุก

กิจกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีวินัยในตนเอง ตนเอง และยังสอดคล้องกับ อัญชิสา 

สุรีย์แสง (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้กิจกรรมชุมนุมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองมีความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง กิจกรรมการพัฒนาความมีวินัย

ในตนเองมีผลในการพัฒนาบุคคลให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รู้จักและเข้าใจตนเองมากข้ึน 

และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้ สอดคล้องแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรม

นักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เ รียนรวมกลุ่มกันจัดข้ันตามความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเตม็ศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
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ของตนเอง และปลูกจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้เรียนจะต้องร่วมกัน

ท างานเป็นทมี ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้

เกดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย จะเหน็ได้

ว่ากจิกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยทุกกจิกรรมมีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ในทางบวกทุกกิจกรรม แสดงให้เหน็ว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

 หากส านักงานเขตพ้ืนที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนให้สงูขึ้น ควรมีนโยบายให้โรงเรียนในสงักดัส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เข้มข้นและมี

ความหลากหลายมากขึ้น 

        7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 หากส านักงานเขตพ้ืนที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนให้สงูขึ้น ควรมีนโยบายให้โรงเรียนในสงักดัส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมให้เข้มข้นและมี

ความหลากหลายมากขึ้น 

        7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ  

1. โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรมชุมนุมเพ่ือส่งเสริมให้มีการ

จัดกจิกรรมชุมนุมที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

 2. ในการจัดตั้งกจิกรรมชุมนุม ควรเปิดให้นักเรียนได้รวมกลุ่มจัดตั้งกันเองตามความ

สนใจของนักเรียน ไม่ใช่จัดตั้งตามความต้องการของครูผู้สอน แต่ในการเสนอจัดตั้งชุมนุมแต่ละ

ชุมนุมของนักเรียน ต้องมีจุดประสงค์และเหตุผลที่สมควรแก่การจัดต้ัง ต้องเป็นชุมนุมที่

ส ร้ า งสรรค์และ เกิดประ โยช น์  และ ต้องอ ยู่ ในกฎเกณฑ์ของการ จัด ต้ั ง ชุม นุมตามที่

กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด       

 7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเจาะลึกเพียงกิจกรรมเดียว 

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจะได้ผลการวิจัยที่ลึกซ้ึงและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนากจิกรรมต่อไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านอื่น ๆ เพ่ือหาตัว

แปรพยากรณ์ที่ดีที่จะน ามาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
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การจดัการเรียนร่วมส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน 

สงักดัส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา

สภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเสนอแนวทาง

ในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เกบ็

รวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1 )การศึกษาเอกสารและ 2) การศึกษาภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์

และการสมัภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้หาโดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่จัดการเรียน

ร่วมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 6 โรง แบ่งเป็น 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 3 

โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 คน ดังน้ี 1) ผู้บริหารของ โรงเรียน จ านวน 6 คน 2) 

ครูผู้สอน จ านวน 6 คนและ 3) ผู้ปกครองของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 6 คน การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและ

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงท าการวิเคราะห์ตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยแล้วจัดท ารายงาน

ผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดท าข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1) ด้านนักเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนและมีความ

ต้องการในการค้นหานักเรียนที่มีลักษณะเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้การดูแล 

ช่วยเหลือ 2) ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ในการรับนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน มีความต้องการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

                                  
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความพิการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ

ปรับหลักสตูร เกณฑก์ารวัดประเมินผลและลดภาระงานในการเรียนการสอนและ มีความต้องการ

การสนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 4) 

ด้านเคร่ืองมือ โรงเรียนมีการจัดหาสื่อให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามสิทธิ์และครูท าสื่อ

การเรียนการสอนอีกด้วยและมีความต้องการน าสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้และ5) ด้านครู 

โรงเรียนมีการท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการพัฒนาครูในเร่ืองการจัดการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและมีความต้องการให้ครูการศึกษาพิเศษ

ช่วยเหลือแนะน าแก่ครูในโรงเรียน 

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 1) ด้านนักเรียน 

โรงเรียนควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การ

ประเมินศักยภาพนักเรียน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท าความเข้าใจ ให้

ความรู้แก่นักเรียนทั่วไปและผู้ปกครองและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

ด าเนินการส่งต่อ 2) ด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนควรจัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้ นเป็นการ

เฉพาะ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนโรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ  ควรมีหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นการเฉพาะและ 

เกณฑ์การวัดผลควรเป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4) ด้านเคร่ืองมือ 

หน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้องควรจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัย 

โรงเรียนควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ5) ด้านครู

โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ครูและโรงเรียนและมีการก าหนดเปิดต าแหน่งครู

การศึกษาพิเศษเป็นครูประจ าการของโรงเรียน 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนร่วม เดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 

 

Abstract 

The purposes of this research, Integrated education for children with special needs 

in school in the secondary educational service area in Bangkok are 1) to study current 

conditions and the needs of integrated education for children with special needs in the 

mainstream schools in the Secondary Education Service Area in Bangkok 2) to recommend 

practical guidelines for inclusive educational management for students with disabilities in 

the mainstream schools in the Secondary Education Service Areas in Bangkok. This is a 

quantitative research with two data collection techniques: narrative data study and field 

study which are observation and interview.  The sample of this study comprised a group of 
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eighteen people (six school administrators, six regular class teachers, and six of students 

with disabilities’ parents) who are from one of the small-sized schools, two of the 

medium-sized schools, three of the large and extra large-sized schools in the Secondary 

Education Service 1 and 2 in Bangkok.  

Discussions and findings 

According to the current conditions and the needs of integrated education for 

children with special needs in the mainstream schools in the Secondary Education Service 

Area in Bangkok, the results of this study can possibly be explained in the following parts:   

1. Students: The schools provide special students many opportunities as possible to 

be integrated in the regular classroom with their peers, regardless of what special needs they 

may have while still receiving support for their particular need. Also, they are trying to 

provide another related support service which is paying special attention to the child with 

suspected learning difficulties which place them behind their peers.  

2. Environment: The schools are more equipped with accessible building elements and other 

facilities designed for use by children with a particular disability. However, they are in need 

of building supportive environments for students with complex needs. 3. Learning 

activities: the schools provide learning programs for students with special education who 

need participation in the regular learning activities and assessment tasks with additional 

support if required, such as the adjustment of assessment tasks. The schools are still in the 

need of support from additional outside agencies relevant to special education. 4. Tools: 

The schools provide teaching materials and resources for special education. Nevertheless, 

they are still inadequate and in need of use of technology at all levels. 5. Teachers: The 

schools provide trainings, and support to teachers in order for students to remain and make 

progress in the general education setting. They are still in need of continuously close 

attention from special education teachers. 

Based up on the findings of this study, the recommendations for special education 

department in the mainstream schools in the Secondary Education Service Area in Bangkok 

were formulated as follows:  

1. Students: The schools should have clear policies for special education in order to 

provide a full service support and utilize an interagency process of collaborative 

consultation with community agencies and parents to problem solve ways of educating 

difficult to service children in the least restrictive environment.  
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2. Environment: In addition to regular classrooms, there should be a special 

education room for students with disabilities. This service includes offering a teacher 

assistant one to one lessons and help with study skills outside the normal curriculum and 

working closely with the children and their parents to help them to overcome the barriers 

that their difficulties present. 3. Learning activities: The schools should focus more on 

individualizing each child's educational program with authentic assessment in the least 

restrictive environment to best meet their needs, and allowing them to reach their greatest 

learning potential. Students with disabilities should be provided as many opportunities as 

possible to be integrated in the regular classroom with their peers, regardless of what 

special needs they may have while still receiving support for their particular need. 4. Tools: 

Apart from teaching materials and resources, the schools should pay more attention on 

providing enough technological devices. 5. Teachers: The schools should provide more 

professional development for regular class teachers on special education and a full range of 

services from full-time special education to itinerant special education. This is with an 

emphasis to help regular education teachers build capacity to include students in the least 

restrictive setting.  

Keywords: INTEGRATED EDUCATION, CHILDREN WITH SPACIAL NEEDS 

 

บทน า 

 สภาพสังคมปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง ท าให้มนุษย์เราต้องปรับตัว ต้องพัฒนา

ศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งหน่ึงที่ท  าให้มนุษย์เราปรับตัวได้ คือ การศึกษา ซ่ึงทุกประเทศ

ต่างพัฒนาการศึกษาของตนเอง เพ่ือให้ประชากรมีความรู้ความสามารถเป็นก าลังในการพัฒนา

ประเทศ ทั้งน้ีพบว่าบุคคลพิการยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งที่บุคคลพิการกเ็ป็นประชากรของ

ประเทศ เพียงแต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าบุคคลพิการเหล่าน้ีได้รับ

การศึกษากส็ามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ันการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการจะต้อง

จัดให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการและความสามารถของบุคคลพิการเหล่านั้น  

 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 มีบุคคลพิการที่ไม่ได้

เรียนหรือไม่เคยเรียน เน่ืองมาจาก ไม่มีโรงเรียนพิเศษส าหรับคนพิการ โรงเรียนปกติไม่มี

บุคลากรที่พร้อมจะสอนหรือรับคนพิการเข้าเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้ อต่อการ

เรียน จ านวน 156,843 คน(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และจากการส ารวจของส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เก็บรวบรวมสถิติจ านวนบุคคลพิการที่

ลงทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2537- 2556 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวน

บุคคลพิการมากที่สดุ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 2557) นอกจากน้ี จาก
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รายงานการเกบ็รวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนนักเรียนพิการเป็น

จ านวนมากที่สุด โดยมีสถานศึกษาประเภทการศึกษาพิเศษจ านวน 51 แห่งและมีครู/อาจารย์ 

ประเภทการศึกษาพิเศษ จ านวน 1,635 คน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 

2557)  ซ่ึงเหน็ได้ว่าจ านานครู/อาจารย์ประเภทการศึกษาพิเศษมีจ านวนน้อยเป็นสาเหตุที่ท  าให้

บุคคลพิการดังกล่าวขาดโอกาสได้รับการศึกษา 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับบุคคลพิการเปล่ียนไป บุคคลพิการมีสิทธิ

และโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ

ความพิการ อีกทั้งนักการศึกษามีแนวความคิดทัศนคติความเช่ือว่า บุคคลพิการสามารถเรียน

ร่วมกับบุคคลปกติได้ แต่ในสภาพความเป็นจริงการจัดการเรียนการสอนน้ันยังเกิดปัญหาต่างๆ

อย่างต่อเน่ือง 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับ

เด็กที่ มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร มีปัญหา ข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิ เศษในโรงเ รียนสังกัดส า นักงานเขต พ้ืนที่ ก าร ศึกษา มัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษและการ

จัดการเรียนร่วม พร้อมความคิดเห็นผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองของเดก็พิเศษ โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 โรงเรียน ตามตัวแปร 5 

ด้าน คือ นักเรียน (Students), ครู (Teacher), กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities), 

เคร่ืองมือ (Tool) และสภาพแวดล้อม (Environment) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี

กระบวนการโดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT)และมุ่นเน้น

ความส าคัญในเร่ืองครู มีกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนร่วมตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจร

เดมม่ิงโดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี  

 1. การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน ด้านนักเรียน ด้าน

ครู ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านสภาพแวดล้อม 

 2. กระบวนการการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ 

(Do) ขั้นตรวจสอบ(Check)และขั้นปรับปรุง (Act)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โ ร ง เ รี ยนสั งกั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่

ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น

กรุงเทพมหานคร 

1. ขนาดโรงเรียน 

 

การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

1. นักเรียน 

2. สภาพแวดล้อม 

3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

4. เคร่ืองมือ 

5. ครู 

 

วงจรคุณภาพ 

1.วางแผน (Plan)     2.ปฏบัิติ (Do) 

3.ตรวจสอบ(Check) 4.ปรับปรุง (Act)   

 

สภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

1. นโยบาย 

2. นักเรียน 

3. หลักสตูร 

4. กจิกรรมการเรียนการสอน 

5. สื่อการสอน 

6. การวัดผลและประเมินผล 

7. อาคารสถานที่ 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการตามขั้นตอน

ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาภาคสนามทั้งการสังเกตการณ์และการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 6 คน ครูผู้ปฏบัิติการสอน 6 คนและผู้ปกครองเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 6 

คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 3) วิเคราะห์ข้อมูลเน้ือหาที่ได้จากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)แบบสังเกต (Observation) แบบสังเกตการจัดการ

เรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน

กจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านครูและ 2)แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้แบบ

สัมภาษณ์เร่ืองการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนด้านนักเรียน 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านครู 

 

วิธีการการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 วิธีการการเกบ็รวบรวมข้อมูลมี ดังน้ี 1)ศึกษาเอกสาร (Documentary research) เป็น

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ การจัดการเรียนร่วม อันเป็น

ข้อมูลช้ันปฐมภมูิ (Primary Data) และช้ันทุติยภูมิ (Secondary Data)และ 2)ศึกษาภาคสนาม 

(Field  research) ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ

อุปถัมภ์ฯ โรงเรียนราชวินิตบางเขนและโรงเรียนเทพลีลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีข้ันตอนการสงัเกตและการสมัภาษณ์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงใช้วิธีพรรณนา โดยท าการวิเคราะห์ตามกรอบ

แนวความคิดในการวิจัยแล้วจัดท ารายงานผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดท าข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

 1. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรบัเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต  

1.1.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติและขั้นตรวจสอบ ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนจ านวนหน่ึงใน

สองมีการเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน โดยเป็น

โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 2 โรงเรียนและขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจ านวน 1 โรงเรียน 

ด าเนินการอยู่ในลักษณะการประชาสัมพันธ์ แนะแนวและท าการประเมินความสามารถในด้าน

ต่างๆ ขณะที่โรงเรียนที่ไม่ได้มีการด าเนินการจัดการเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเลก็

จ านวน 1 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจ านวน 2 โรงเรียน เน่ืองจากทาง

โรงเรียนมิได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเป็นทางการ นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเข้ามาแบบนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนค้นพบภายหลังหรือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษมีจ านวนน้อย มีความคุ้ยเคยกับการเรียนในโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้ว นอกจากน้ี

โรงเรียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ยอมรับและพร้อมช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งในลักษณะของ

ภาพรวมทั้งโรงเรียนหรือการปฐมนิเทศเป็นการเฉพาะห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เรียนร่วมอยู่ด้วย 2) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการด าเนินการ

แนะน าหรือฝึกความคุ้นเคยในสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนทั่วไปและ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ขั้นตรวจสอบ ทุกโรงเรียนมีการประเมินนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษในการเข้ามาอยู่ร่วมกับนักเรียนทั่วไปในทุกๆด้าน เพ่ือจัดช้ันเรียน เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือ 

1.1.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติและขั้นปรับปรุง ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน ทุกโรงเรียนมีการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนร่วมในรูปของการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

2) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ มีทกัษะในการจัดกจิกรรมการเรียน รวมถึงการเลือกใช้ สื่อ อุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียน ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โรงเรียนมีครูการศึกษาพิเศษที่มีคุณวุฒิที่

ได้จากการเข้ารับการอบรม 3) ขั้นปรับปรุง โรงเรียนส่วนใหญ่ ทุกขนาดโรงเรียนไม่ได้มีการท า

วิจัยในช้ันเรียนในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเลย ส่วนโรงเรียนที่มีงานวิจัยในช้ันเรียนใน
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เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม อันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษเป็นวิจัย

ของครูการศึกษาพิเศษในเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็น

ส่วนมาก 

1.1.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติ ขั้นตรวจสอบและขั้นปรับปรุง ดังน้ี 

1) ขั้นวางแผน ทุกโรงเรียน มีการประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ

หน่วยงานภายนอก จัดให้มีการส ารวจ ประเมินความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

เพ่ือวางแผนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 2) ขั้น

ปฏบัิติ โรงเรียนจ านวน 4 โรงเรียน มีการปรับหลักสูตรให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน

ลักษณะของการปรับเกณฑ์ การปรับลดภาระงานต่างๆให้มีความเหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มิได้

ปรับหลักสูตรซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษเน่ืองจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ของโรงเรียนมีลักษณะประเภทความพิการทางสายตาเทา่นั้น ท าให้สติปัญญา ความสามารถในการ

เรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป ทุกโรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โรงเรียน

จ านวน 5 โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ค านึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 3) ขั้นตรวจสอบ โรงเรียนทั้งหมดมีการปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) ขั้นปรับปรุง โรงเรียน จ านวน 4 

โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการการน าผลการประเมินและ

ปัญหาที่พบไปส่งต่อหรือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งยังแจ้งผู้ปกครอง 

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณให้เพ่ือด าเนินการจัดการเรียน

ร่วม 

1.1.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติเท่าน้ัน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน 

ทุกขนาดโรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยส่วนใหญ่เป็น

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูผู้สอนหรือครูการศึกษาเป็นผู้จัดท าขึ้ น ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ จ านวน 1 โรงเรียนที่มิได้จัดเตรียมสื่อที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

เพราะว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นนักเรียนเรียนร่วมเตม็เวลาจึงใช้สื่อเช่นเดียวกับ

นักเรียนทั่วไป 2) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรียน มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและโรงเรียนทุกขนาดโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน มีการจัดหาสื่อ

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามความแตกต่างของบุคคล 

1.1.5 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นตอนปฏบัิติ เพียงอย่างเดียว ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียน

จ านวน 4 โรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีการปรับปรุง

913



 

สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความปลอดภัย  พยายามหลีกเล่ียงสิ่งเร้า แต่

โรงเรียนที่ไม่ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เน่ืองจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีจ านวน

น้อย มีพฤติกรรมไม่รุนแรงและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถใช้บริการต่างๆของ

โรงเรียนได้เหมือนนักเรียนทั่วไป 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 

1.2.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการ

เตรียมความพร้อม ท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้า

มาเรียนร่วมในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนอยู่  เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไป แนะน านักเรียนทั่วไปให้รู้จักนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รู้จัก

วิธกีารในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 

1.2.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติ  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน มีการประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน สร้างความตระหนักและความเข้าใจอันดีในการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จัดให้มีการอบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) ข้ัน

ปฏิบัติ ทุกโรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน

รูปแบบการส่งครูเข้ารับการอบรมหรืออบรมที่โรงเรียนด าเนินการจัดเองทั้งให้ครูการศึกษาพิเศษ

ของโรงเรียนเป็นวิทยากรหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากร เป็นประจ าทุก

ปี 

1.2.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏิบัติ การปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัด

ประเมินผล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษน้ัน ทุกโรงเรียนให้เป็นดุลพินิจ เป็นสิทธิของ

ครูผู้สอนรวมถึงการลดภาระงานด้วย บางโรงเรียนยังเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในแนว

ทางการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ทุกโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.2.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะด าเนินการในการ

จัดหา จัดท าสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ เอง เบิกสื่อการเรียนการ

สอน สิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นไปตามสิทธิทางราชการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทุกโรงเรียนจัดให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ระบบ

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ให้บริการ 
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1.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมม่ิงอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในระดับหน่ึงใน

การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมโดยได้มี

การจัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือใช้เป็นห้องในการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ

ของงานการศึกษาพิเศษ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอน 

1.3.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน มีการท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปในการรับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนด้วยน้ันซ่ึงบางโรงเรียนด าเนินการอย่าง

เป็นทางการ ในภาพรวมทั้งโรงเรียนตอนปฐมนิเทศ ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะให้ครูการศึกษา

พิเศษเข้าไปท าความเข้าใจ ให้ความรู้ แนะน าแนวทางการปฏบัิติ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้กับนักเรียนทั่วไปในห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู่ด้วย

เทา่น้ัน ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีการด าเนินการเน่ืองมาจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเลก็มีจ านวนนักเรียน

ที่มีความต้องการพิเศษจ านวนไม่มากและอาณาบริเวณโรงเรียนมีขนาดไม่กว้างขวางท าให้ครู

สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนักเรียนทั่วไปมีความคุ้นเคยกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความพิการประเภททางสายตาเท่าน้ันซ่ึงสามารถดูแลตัวเองได้ 

บางโรงเรียนยังด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่

นักเรียนทั่วไปผ่านทางการจัดนิทรรศการ 

1.3.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน การเตรียมความพร้อม ท าความเข้ าใจกับครูและ

บุคลากรในโรงเรียน จัดประชุม อบรม สัมมนา เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นอกจากน้ีครู

การศึกษาพิเศษกม็ีการประสานท าความเข้าใจกับครู เพ่ือหาแนวทางในการดูแล แก้ไขปัญหา

ต่างๆ แต่กมี็ครูบางโรงเรียนจ านวนประมาณร้อยละ 10 ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและเปิดใจ

ยอมรับในการมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนในโรงเรียน ซ่ึงครูเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น

ครูที่มีอาวุโส 

1.3.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมม่ิงอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียนส่วนใหญ่มีการปรับการปรับ

หลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่เป็นสิทธิ์ขาดของ

ครูผู้สอน โดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเข้าไปท าความเข้าใจ แนะน า แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับลด

ภาระงานให้โดยมีครูการศึกษาพิเศษเข้าไปช่วยดูแล ก ากับ ติดตาม ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษในเร่ืองภาระงานต่างๆให้ ส่วนโรงเรียนกไ็ม่ได้มีการด าเนินการ เพราะ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของทางโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มีความพิการทางสายตา สติปัญญา
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สามารถเรียนได้แต่กม็ีการช่วยในเร่ืองการอ่านข้อสอบ อีกทั้งทุกโรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็น

รายบุคคลประจ าทุกปี 

1.3.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ทางโรงเรียนจะเบิกสื่อตามสิทธิ์ทางราชการแต่สื่อ

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหมาะสมกบันักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันครูการศึกษาพิเศษบางโรงเรียน

ด าเนินการจัดท าสื่อเอง บางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานภายนอก ในขณะที่บางโรงเรียนกไ็ม่ได้มีการด าเนินการเป็นพิเศษนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษสามารถใช้บริการสื่อเหมือนนักเรียนทั่วไปได้ ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน

โรงเรียนทั้งหมดมีการจัดน าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ มาให้บริการนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 

1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง 

1.4.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน การเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจกับนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษในการเข้ามาเรียนร่วมด้วยของผู้ปกครองน้ันเป็นการเตรียมความพร้อมให้

นักเรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ ด้านวิชาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาด้านพฤติกรรมก็มีการสอน ฝึก ให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตัวเอง 

ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันได้และฝึกให้ปรับตัวรู้จักการเข้าสังคม แต่กม็ีผู้ปกครองบางคนก็

มิได้มีการเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพราะนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษจะมีความคุ้นเคยกบัการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาบ้าง

เลก็น้อย ซ่ึงได้ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหากบัครูการศึกษาพิเศษอย่างใกล้ชิด 

1.4.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน ผู้ปกครองมีความเข้าใจครูและบุคลากรของทาง

โรงเรียนเป็นอย่างดี ครูการศึกษาพิเศษมีการแจ้งพัฒนาการ แจ้งอาการต่างๆ เป็นระยะ      

1.4.3 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ข้ันปฏบัิติ ทางโรงเรียนยังไม่ค่อยมีการน าสื่อมาใช้เท่าที่ควร 

สื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อตามสิทธ์ที่ราชการก าหนดซ่ึงเป็นสื่อที่ไม่ค่อยเหมาะสม สื่อกค็วร

เป็นไปในทศิทางที่เหมาะสมกับประเภทความพิการแต่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนได้มีการ

ด าเนินการเป็นอย่างดี 

1.4.4 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบว่าทางโรงเรียน

ได้ด าเนินการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน 
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ให้มีความปลอดภัยสะดวกสบาย สะอาด สวยงาม มีความพร้อมในทุกๆด้านด้านและมีความเข้าใจ

ว่า ตัวอาคารสถานที่น้ันมีมาก่อนที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน      

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2.1 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสงัเกต 

จากการสังเกตสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 โรงเรียน 

พบว่ามีโรงเรียนที่ควรปรับแนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วม ดังน้ี 1)โรงเรียนควรมีการ

ประเมินศักยภาพในด้านต่างๆของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2)โรงเรียนควรจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการเดินทางภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมตามประเภทความพิการของ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 3) โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ

ห้องเรียนให้เอื้ อต่อการเรียนรู้ 4) โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 5) โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมหรือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษและ6) โรงเรียนควรได้รับการจัดสรรอัตราต าแหน่งครูมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ

โดยตรงมาเป็นครูประจ าการ 

2.2 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสมัภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 6 คน ครู จ านวน 6 คนและผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 6 คน ของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน สามารถสรุปได้ว่า 

โรงเรียนควรด าเนินการ ดังน้ี 1) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวในการรับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 2) ท าความเข้าใจ ให้ความรู้ให้รู้จักวิธีการในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันแก่นักเรียน

ทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทั่วไปใน

การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน 4) จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกับ

นักเรียนทั่วไปท ากิจกรรมร่วมกัน 5) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรเตรียมความ

พร้อมในการน านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วม 6) จัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษ

เป็นการเฉพาะ 7) ครูการศึกษาพิเศษควรแนะน าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกๆต้นปีการศึกษา 8) การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนควรค านึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 9) ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้มีการปรับหลักสูตร ปรับเกณฑ์การวัดประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 10) ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีการ

ปรับลดภาระงานต่างๆให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 11) น าผลการประเมินนักเรียนที่มี
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ความต้องการพิเศษมาวางแผนก าหนดแนวทางในการกิจกรรมการเรียนการสอน 12) สนับสนุน

ให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้เป็นการเฉพาะ 13) 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน

พิการมีสทิธไิด้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 

2550 ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 14) โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับครู

เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 15) โรงเรียนควร

สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 16) จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ

ประจ าโรงเรียนหรือขอความช่วยเหลือครูการศึกษาพิเศษจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

17) โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ิมเติม 18) มีการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกโรงเรียนและ19) ฝึกทกัษะในการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดแก่นักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษ 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ด้านนักเรียน โรงเรียนมีความตระหนักให้ความส าคัญในการรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียน มีการค้นหานักเรียนที่มีลักษณะน่าสงสัยมาท าการคัด

กรอง เพ่ือจะให้การช่วยเหลือและโรงเรียนควรท าความเข้าใจให้ความรู้แก่นักเรียนทั่วไปและ

ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป ทั้งน้ีควรประชาสัมพันธ์ว่าจะรับนักเรียนพิการประเภทใด มีระดับ

ความสามารถในด้านต่างๆเท่าใดบ้างทางด้านผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการ

เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้ามาเรียนร่วมในด้านต่างๆ โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการ

ตามขั้นตอนการปรับปรุง ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมมิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการ

ด าเนินการในลักษณะซ า้เดิมเป็นประจ าทุกปี  

 2. ด้านครู โรงเรียนมีการท าความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากร มีการพัฒนาครูให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีครู

การศึกษาพิเศษเป็นพ่ีเล้ียงค่อยช่วยเหลือแนะน าในเร่ืองต่างๆและเป็นผู้ประสานติดต่อท าความ

เข้าใจ แจ้งข่าวสาร พัฒนาการผลการเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการขั้นตอน

การตรวจสอบ เน่ืองจากโรงเรียนมุ่งท าความเข้าใจ พัฒนาครู ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นส าคัญ จึงขาดซ่ึงการตรวจสอบ ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมม่ิง 

 3. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน การปรับหลักสตูร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลด

ภาระงาน ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นดุลพินิจของครูผู้สอนแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี

การปรับเกณฑก์ารวัดประเมินผล ลดภาระงานให้  โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ

ส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าร่วม

918



 

กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในโรงเรียน

และหน่วยงานภายนอก 

 4. ด้านเคร่ืองมือ ทุกโรงเรียนเบิกสื่อตามสิทธิ์ของนักเรียนตามที่ราชการก าหนดตาม

คูปองการศึกษาที่ได้รับ สื่อบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกภายนอก แต่สื่อ

ส่วนใหญ่ตามสิทธ์ทางราชการก าหนดน้ันไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาดังน้ัน 

ครูการศึกษาพิเศษจึงด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเองหรือประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว  

 5. ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีความพร้อมในระดับหน่ึงในการรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม จัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษข้ึนเป็น

การเฉพาะ โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการขั้นตอนการวางแผน ขั้นตรวจสอบและขั้นปรับปรุง 

ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมม่ิง เน่ืองจากอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนอยู่ในสภาพเดิม 

ท าให้ไม่สามารถวางแผน ตรวจสอบและปรับปรุงได้ครบวงจร 

 

อภิปรายผล 

ด้านนักเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความตระหนักให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา

ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปและผู้ปกครอง 

ทางด้านผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกมี็การเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับ สุธิดา มูลทะสิน (2554)พบว่าสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม

โครงสร้างซีท ด้านนักเรียนมีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมให้เดก็ปกติและนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความ

พร้อมในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทลันีย์ ปู่เคิง (2553)พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้ อต่อการเรียนรู้ลดสิ่งเร้าที่จะ

กระตุ้นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน การปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลดภาระงานของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ทุกโรงเรียนจะให้เป็นดุลพินิจครูผู้สอนซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการปรับเกณฑ์การวัด

ประเมินผล ลดภาระงานให้ ทุกโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการ

ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ซ่ึงสอดคล้องกับ ปวริศา จอมศรี (2551)พบว่า การจัดการ

เรียนการสอนต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน  ด้านเคร่ืองมือ ทุกโรงเรียน

ด าเนินการเบิกสื่อตามสิทธิ์ที่ราชการก าหนด บางสื่อบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก โดยสื่อที่ราชการก าหนดน้ันไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึง

สอดคล้องกับ ส่องแสง สารบรรณ (2542) พบว่า ข้อที่มีปัญหามากในโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาด

กลางคือ ขาดสื่อการเรียนการสอน ไม่มีสื่อเฉพาะส าหรับเดก็พิเศษและด้านครู โรงเรียนมีท าความ

เข้าใจกบัครูและบุคลากรในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มี
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การพัฒนาครู ซ่ึงสอดคล้องกับ ทัลนีย์ ปู่เคิง (2553) พบว่าครูมีความเข้าใจในหลักการ

ด าเนินงานตามโครงสร้างซีท ได้รับการฝึกฝนอบรมการจัดกจิกรรมให้กบัเดก็ที่มีความบกพร่อง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะนโยบาย 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้นิสิต นักศึกษา สาขาทางการศึกษาได้รับ

การศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้มีความเหมาะสมกบัระดับการศึกษา 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรที่จะบรรจุครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษประจ าแต่ละ

โรงเรียนหรือควรให้ครูในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม  

1.4 กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการจัดอบรม พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาควรจัดให้มีศึกษานิเทศก์ในเร่ืองการจัดการ

เรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นการเฉพาะ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 

2.1 โรงเรียนควรประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามา

เรียนร่วมในโรงเรียนให้ชัดเจน 

2.2 โรงเรียนควรมีการประเมินศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการรับเข้ามา

เรียนร่วม 

2.3 โรงเรียนควรจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษของทางโรงเรียน 

2.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นไปในด้านการพัฒนาการ ฝึก

ทกัษะในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ    

2.5 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไปมี

กจิกรรมร่วมกนั 

2.6 โรงเรียนควรเร่งการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติให้กับครูในเร่ืองการจัดการเรียน

การสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ    

2.7โรงเรียนควรบรรจุครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษเป็นครูประจ าการของทางโรงเรียน 

3.ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเรียนร่วม 

3.1 การบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนควรที่จะด าเนินการจัดหา

เครือข่าย (Network) เข้ามาเพ่ิมเติม 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยั 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัอื่นๆ 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการใช้เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาในเร่ืองทศันคติของครูในการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่

มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ

ประเภทความพิการ 
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การประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือคุณภาพเพือ่ลดปริมาณฟิลม์เสียในงานห่อ 

แพ็คโหล กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน ้าดืม่บรรจุขวด การประปานครหลวง 

(The Application of Quality Control Tools for Waste Reduction 

in the Shrink Film Packaging Process 

Case Study : Drinking Water Production Plant) 

 

วิทวสั พลวิบูลย์
1
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภรชัชยั วรรตัน์
2
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลใน

กระบวนการผลิตน า้ดื่มบรรจุขวด โดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools) มาใช้

ในการวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข มีการก าหนดเป้าหมายในการลด

สัดส่วนฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลให้ได้อย่างน้อย 10เปอร์เซ็นต์ มีการใช้เคร่ืองมือ

คุณภาพในงานวิจัยน้ีทั้งหมด 4 ชนิด คือ ใบบันทกึข้อมูล กราฟ แผนภมูิพาเรโตและผังก้างปลา

ช่วยในการรวบรวมข้อมูล แสดงผล ค้นหาจุดปัญหาหลักและค้นหาสาเหตุของปัญหาตามล าดับ 

ซ่ึงพบว่า ปัญหาแพค็บิดเบ้ียวเป็นปัญหาใหญ่อันดับที่หน่ึง ปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไป

ในงานห่อแพ็คโหลเป็นปัญหาใหญ่อันดับรองลงมา ส าหรับปัญหาแพ็คบิดเบ้ียวท าการปรับปรุง 

แก้ไขโดยใช้อุปกรณ์เข้าช่วยในการปรับตั้งระยะและเพ่ิมการตรวจเชค็พร้อมทั้งจัดหาที่ถ่วงน า้หนัก

ท าการถ่วงน ้าหนักบนฟรีโรลเลอร์ล าเลียงฟิล์มของเคร่ืองห่อแพ็คโหล ส่วนปัญหาขวดไม่ได้

มาตรฐานหลุดเข้าไปในงานห่อแพ็คโหลท าการปรับปรุงแก้ไขโดยเซตค่าพารามิเตอร์มาตรฐาน

ให้กับเคร่ืองสวมฟิล์มคอขวดพร้อมทั้งดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ท าการช่วยกดฟิล์มแก้ไขในกรณีขวด

ไม่มีการสวมฟิล์มหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล และท าการปรับเปล่ียนวิธีการขนขวดเปล่าก่อน

เข้าห้องผลิต จากเดิมใช้คนยกแพ็คขวดเปล่าเปล่ียนเป็นใช้รถยกท าการขนขวดเปล่าแทนเพ่ือ

แก้ไขในกรณีขวดผิดรูปหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล สรุปผลการศึกษาพบว่า สามารถลดสัดส่วน

ฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลลงได้ 13.51เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 17.32 เปอร์เซ็นต์ ลดลง

เหลือ 3.81 เปอร์เซน็ต์ คิดเป็นมูลค่า 83,631.36 บาทต่อปี  

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรการจัดการทางวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ABSTRACT 

The objective of this research was to reduce the waste of shrink film in bottled 

water production process. The Seven Quality Control Tools were applied for quality 

improvement of production process. In this research, four Quality Control Tools were used 

for collecting data, analyzing data, identifying causes, and measuring results. They were 

check sheet, graph, Pareto diagram, and Cause and effect diagram. The problems were 

found that distorted packages and wrong bottle sizes in packing machine. The solution of 

distorted package problem were measuring distances by Digital Vernier Caliper and Ruler, 

and counterweight the Free Roller. And the solution of wrong bottle sizes in packing 

machine were setting the parameter of Shrink Sleeve Machine, and using lift trucks to lift 

and move packs of plastic bottle to production plant. 

The result revealed that before the improvement the average amount of waste  

was 17.32%, and after adjustment the amount of waste reduced to 3.81%. The implement 

of the Quality Control Tools can reduce the waste 13.51%, or in term of cost, 83,631.36 

baht per year. 

 

บทน า 

การประปานครหลวง ด าเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตน า้ดื่มบรรจุขวดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคม น าร่องการรณรงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยน าไป

จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมเพ่ือเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซ้ือน า้ด่ืมบรรจุขวดในราคาที่ถูก อีกทั้ง

ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการประปานครหลวงได้  

ในปี พ.ศ. 2555 มีการลงทุนขยายโรงงาน และจัดหาระบบผลิตน ้าด่ืมบรรจุขวดที่

ทนัสมัย มีก าลังการผลิตสงูมาใช้งาน โดยเคร่ืองจักรมีก าลังการผลิตสงูสุดอยู่ที่ 150 ขวดต่อนาท ี

ในช่วง 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (มกราคม 2558– ธันวาคม2558) พบปริมาณ

ฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพค็โหลมีสัดส่วนของเสียเท่ากับ 17.32 เปอร์เซน็ต์ ซ่ึงมีค่ามากสุดเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัสดัส่วนของเสยีอื่นๆ แสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงสดัส่วนของเสยีที่เกดิจากกระบวนการผลิตน า้ด่ืมบรรจุขวด 

 

ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับปริมาณฟิล์มเสียที่มาจาก

งานห่อแพค็โหลเพ่ือท าการปรับปรุงและแก้ไขให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

สามารถลดสัดส่วนฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลในกระบวนการผลิตน ้าดื่ม 

โรงงานผลิตน า้ดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซน็ต์  

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากรายการที่มีสัดส่วนของ

เสยีมากที่สดุเป็นส าคัญ (ฟิล์มห่อแพค็โหล) 

 

ประโยชนที์จ่ะไดร้บั 

1. สามารถลดสดัส่วนฟิล์มเสยีที่มาจากงานห่อแพค็โหลได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสญูเสียจากงานห่อแพค็โหล 

 

ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทฤษฎี 

เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC tools) เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการควบคุม

บริหารคุณภาพงาน ในงานวิจัยน้ีมีการน าเคร่ืองมือคุณภาพมาประยุกต์ใช้ทั้งหมด 4 ชนิด 

1. ใบบันทกึข้อมูลหรือใบตรวจสอบ คือ ใบที่มีไว้ใช้บันทกึข้อมูล มีการออกแบบให้มี

ช่องว่างต่าง ๆ ไว้เพ่ือใช้บันทกึข้อมูลได้ง่าย และสะดวก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นตาราง  

สดัส่วนของเสีย (%) 

0.75 
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2. กราฟ เป็นเคร่ืองมือคุณภาพที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่มาจากใบบันทึกหรือใบ

ตรวจสอบในรูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น แบบแท่ง แบบวงกลม แบบเส้นตรง แสดงถึง

ความสมัพันธข์องแต่ละข้อมูลในกราฟน้ันๆ 

3. แผนผังพาเรโตหรือแผนภมูิพาเรโต เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นหาปัญหาหลักใน

กระบวนการ  แสดงถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุกับปริมาณของปัญหาแต่ละรายการ  มีการ

เรียงล าดับข้อมูลของปัญหาจากมากไปน้อย ท าให้เห็นปัญหาหลักที่เป็นปัญหาใหญ่และปัญหา

อื่นๆในอนัดับที่รองลงไปตามล าดับ  

4.  แผนภูมิเหตุและผล หรือ ผังก้างปลา คือ แผนภาพที่มีการรวบรวมข้อมูลใน

ลักษณะคล้ายก้างปลา แสดงให้เหน็ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  ผัง

ก้างปลา   

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) วิจัยเพ่ือลดของเสียประเภทจุดด าที่เกิดข้ึนในกระบวนการ

ฉีดพลาสติก โดยมีการน าเคร่ืองมือคุณภาพ คือ ใบตรวจสอบ แผนภมูิพาเรโต และผังก้างปลา มา

ใช้ในการหาสาเหตุเพ่ือท าการปรับปรุง มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน เมษายน 2556 ถึงเดือน 

มิถุนายน 2556 แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข พบว่า สามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดด าจาก

เดิม 0.23 เปอร์เซน็ต์ ลดลงเป็น 0.07 เปอร์เซน็ต์  และคิดเป็นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16 

บาทต่อปี 

  

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

มีวิธกีารด าเนินการศึกษา โดยอธบิายเป็นล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ก าหนดหัวข้อปัญหาจากสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตที่มีค่ามากสุด ซ่ึงพบว่า

รายการฟิล์มห่อแพค็โหลมีสัดส่วนของเสียอยู่ที่ 17.32 เปอร์เซน็ต์ และมีค่ามากสดุดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ตารางสดัส่วนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน า้ด่ืมบรรจุขวด  

รายการ ปริมาณการเบิกใช ้ ของเสีย สดัส่วนของเสีย (รอ้ยละ) 

ขวด (หน่วย : ขวด) 341,279 6,787 1.99 

ฝา (หน่วย : ฝา) 337,902 3,409 1.01 

ฟิล์มคอขวด (หน่วย : ช้ิน) 337,004 2,511 0.75 

ฟิล์มห่อแพค็โหล (หน่วย : กรัม) 741,667 128,431 17.32 

(ข้อมูล : มกราคม 2558 – ธนัวาคม 2558) 

 

2. เกบ็รวบรวมข้อมูลรายการฟิล์มเสยีต่างๆ มาจัดท าแผนผังพาเรโตเพ่ือค้นหาปัญหา

หลัก พบว่า ปัญหาแพค็ห่อโหลบิดเบ้ียวเป็นปัญหาใหญ่อันดับที่หน่ึง ปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐาน
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หลุดเข้าไปในงานห่อแพ็คโหลเป็นปัญหาใหญ่อันดับที่สอง ปัญหาการเปล่ียนม้วนฟิล์มและเป็น

ปัญหาเซนเซอร์เสยีเป็นปัญหาใหญ่อนัดับที่สามและสี่ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนผังพาเรโตแสดงสัดส่วนฟิล์มเสยีจากงานห่อแพค็โหลแยกตามรายการ 

3. วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงโดยก าหนดกรอบระยะเวลาการท างาน มีการ

ก าหนดหัวข้อปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามผล และสรุปผล ตามตารางแนวทางปฏบัิติงาน ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ตารางแนวทางปฏบัิติงาน (Gantt chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. น าปัญหาหลักสองอันดับแรกที่ได้จากแผนผังพาเรโต(ภาพที่ 2) คือ ปัญหาแพ็ค

ห่อโหลบิดเบ้ียวและปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไปในงานห่อแพ็คโหล มาท าการระดม

สมองเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยที่ก่อให้เกิดปัญหาหลัก แสดงรายละเอียดได้ตามแผนภูมิเหตุ

และผลหรือผังก้างปลา ดังภาพที่ 3-4  

 

 

 

 

 

ล ำดับ หัวข้อกำรด ำเนินงำน กิจกรรมก่อนหน้ำ เริม่ต้น สิ้นสุด ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59

A ก ำหนดหัวขอ้ปญัหำ - 1 ต.ค. 58 30 พ.ย. 58

B กำรศกึษำและเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เพ่ือท ำกำรศกึษำและปรับปรุง

A 1 ต.ค. 58 31 ธ.ค. 58

C กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน A,B 1 ม.ค. 59 5 ม.ค. 59

D กำรวิเครำะห์สำเหตุและแนวทำงแกไ้ข A,B,C 6 ม.ค. 59 15 ม.ค. 59

E กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน A,B,C,D 16 ม.ค. 59 30 ม.ค. 59

F กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน A,B,C,D 1 ก.พ. 59 31 ม.ีค. 59

G สรุปผลกำรด ำเนินงำน A,B,C,D,E,F 1 เม.ย. 59 15 เม.ย. 59
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ภาพที่ 3 แผนภมูิเหตุและผลปัญหาแพค็บิดเบ้ียว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภมูิเหตุและผลปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล 

 

5. คัดเลือกสาเหตุย่อยแต่ละรายการที่ก่อให้เกิดปัญหาหลักจากแผนภูมิเหตุและผล

หรือผังก้างปลา (ภาพที่ 3-4) ก าหนดหาแนวทางแก้ไขได้ตามรายละเอยีดข้อ 5.1-5.2 

5.1 ปัญหาแพค็บิดเบ้ียว มีสาเหตุย่อยที่ต้องท าการแก้ไข คือ 

5.1.1 ไม่มีการก าหนดระยะปรับตั้งฟิล์มบนเคร่ืองห่อแพค็โหล แนวทางแก้ไข 

คือ จัดหาอุปกรณ์ตัวช่วยเพ่ือก าหนดระยะปรับตั้งบนเคร่ืองห่อแพค็โหลทุกจุดที่ส าคัญ 

5.1.2 ฟรีโรลเลอร์ส าหรับล าเลียงฟิล์มบนเคร่ืองห่อแพค็โหลค้าง เน่ืองจากมี

น า้หนักเบา แนวทางแก้ไขคือ จัดหาที่ถ่วงน า้หนักป้องกนัฟรีโรลเลอร์ค้างขณะล าเลียงฟิล์ม 

5.2 ปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไปในงานห่อแพ็คโหล มีสาเหตุย่อยที่ต้อง

ท าการแก้ไข คือ 

5.2.1 เคร่ืองจักรสวมฟิล์มคอขวดไม่ตรง เน่ืองจากไม่มีระยะมาตรฐานในการ

ปรับตั้งเคร่ืองจักร ส่งผลให้ขวดน ้าดื่มที่ไม่มีฟิล์มคอขวดหลุดเข้าไปในงานห่อแพ็คโหลซ่ึงเป็น

ขั้นตอนงานในล าดับถัดมา ก่อให้เกิดฟิล์มสูญเสียเน่ืองจากต้องท าการร้ือแก้ไข แนวทางปรับปรุง

คือท าการเซตค่าพารามิเตอร์และก าหนดค่ามาตรฐานให้กบัเคร่ืองสวมฟิล์มคอขวดพร้อมจัดหาชุด

มอเตอร์ตบฟิล์มคอขวดหรือวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้มาดัดแปลงเพ่ือกดฟิล์มให้ตรง ในกรณีเคร่ือง

สวมฟิล์มคอขวดมีการสวมฟิล์มแล้วแต่คลาดเคล่ือนเลก็น้อย 
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5.2.2 ขวดน า้ดื่มผิดรูปหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล เกิดจากวิธีการท างาน 

การขนส่งขวด การขนขวดเปล่าเข้าไปห้องผลิตโดยท าการโยนหรือวางบนพ้ืนแบบกระแทก ท าให้

ขวดมีรอยยุบ บิด หรือผิดรูป  แนวทางแก้ไขคือ ปรับเปล่ียนวิธีการขนขวดเปล่าก่อนเข้าห้องผลิต 

จากเดิมใช้คนแบกแพค็ขวดเปล่าเปล่ียนมาเป็นใช้รถยกท าการขนขวดเปล่าแทน 

5.2.3 ฝาปิดขวดน า้ดื่มไม่สนิท เกิดจากสกรูหัวขันฝาขวดมีการคลายตัว จาก

การท างานปกติ ท าให้ขวดที่มีฝาปิดไม่สนิทหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล เมื่อมีการห่อแพค็โหล 

ต้องท าการร้ือแก้ไข แนวทางแก้ไขคือ ก าหนดความถี่ในการเชค็สกรูหัวขันฝาขวด เพ่ือป้องกันการ

คลายตัวจากการท างานปกติของเคร่ืองจักร เน่ืองจากเดิมไม่มีการตรวจเชค็ 

6. ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ก  าหนดไว้ใน ข้อ 5  

6.1 การแก้ไขปัญหาแพค็บิดเบ้ียว 

6.1.1 น าไม้บรรทดัสแตนเลสมาติดบนฐานวางม้วนฟิล์มของเคร่ืองห่อแพ็ค

โหล ก าหนดค่ามาตรฐานในการปรับตั้งระยะฐานวางม้วนฟิล์มโดยนับจากกึ่งกลางฐานออกไปทาง

ด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกันด้านละ 200 มิลลิเมตร มีการติดตั้งโอริงกับฟรีโรลเลอร์ช่วงขาออก

ของเคร่ืองห่อแพ็คโหลเพ่ือป้องกันไม่ให้ฟิล์มหลุดหรือมีการคลาดเคล่ือนจากระยะการแพ็ค 

ก าหนดระยะติดตั้งนับจากกึ่งกลางของท่อนฟรีโรลเลอร์ออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกัน

ด้านละ 200 มิลลิเมตร มีการใช้เวอร์เนียดิจิตอลในการปรับตั้งระยะที่จุดก้านปรับระยะขวดของ

เคร่ืองห่อแพค็โหล โดยขวดขนาด 350 มิลลิลิตร ระยะก้านปรับฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีระยะห่างจาก

ขอบด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันคือ 155 มิลลิเมตร ขวดขนาด 600 มิลลิลิตร มีระยะห่างก้าน

ปรับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจากขอบด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากับ 145 มิลลิเมตร ขณะที่ขวดขนาด 

1,500 มิลลิลิตร ระยะก้านปรับฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีระยะห่างจากขอบด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากับ 

143 มิลลิเมตร มีการก าหนดความถี่ในการตรวจเชค็ระยะคลาดเคล่ือนของก้านปรับระยะขวด

ทุกๆ 4 ช่ัวโมงของวันที่มีการผลิต จากเดิมไม่เคยมีการตรวจเชค็ (ตามแนวทางแก้ไขข้อ 5.1.1) 

6.1.2 ใช้ขวดเปล่าที่มีการคัดแยกทิ้ งแล้วมาดัดแปลงใส่น ้าท าเป็นที่ ถ่วง

น ้าหนัก เพ่ือช่วยไม่ให้ฟิล์มย่นขณะท าการห่อแพ็ค และเป็นการป้องกันฟรีโรลเลอร์ค้างขณะ

ล าเลียงฟิล์ม (ตามแนวทางแก้ไขข้อ 5.1.2)  

6.2 การแก้ไขปัญหาขวดไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไปในงานห่อแพค็โหล 

6.2.1 ท าการเซตค่าพารามิเตอร์ของเคร่ืองสวมฟิล์มคอขวดเพ่ือจัดท าค่า

มาตรฐาน โดยก าหนดค่ามาตรฐานการปรับความเร็วใบมีดเท่ากับ 3,000 ความเรว็การส่งฟิล์ม

เท่ากับ 15,000 เวลาส่งฟิล์มเท่ากับ 1 ความยาวฟิล์มเท่ากับ 14 เวลาชุดหยุดขวดเท่ากับ 25 

นอกจากน้ัน มีการน าวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานมาดัดแปลงเพ่ือกดฟิล์มให้เกิดความเที่ยงตรง 

มากขึ้น (ตามแนวทางแก้ไขข้อ 5.2.1) 

6.2.2 ปรับเปล่ียนวิธกีารขนขวดเปล่าเข้าห้องผลิต จากเดิมใช้คนขนขวดเปล่า

เปล่ียนมาเป็นใช้รถยกในการขนขวดเปล่าแทน (ตามแนวทางแก้ไขข้อ 5.2.2) 
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6.2.3 ก าหนดความถี่ในการตรวจเชค็หัวขันฝาให้มีการตรวจเชค็เป็นประจ า

ทุกๆ 4 ช่ัวโมงของวันที่มีการผลิต จากเดิมที่ไม่เคยมีการตรวจเชค็ (ตามแนวทางแก้ไขข้อ 5.2.3) 

 

ผลการศึกษา 

จากการปรับปรุงแก้ไข  มีการเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการวัดผลการศึกษา (วันที่ 15 

มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559) พบว่าสามารถลดสัดส่วนฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อ

แพ็คโหลได้ 13.65 เปอร์เซน็ต์ จากเดิม 17.32 เปอร์เซน็ต์ ลดลงเหลือ 3.67 เปอร์เซน็ต์  ดัง

ตารางที่ 5 และภาพที่ 5 โดยมีปริมาณฟิล์มเสยีเฉล่ียลดลง 116,695 กรัมต่อเดือน  

ตารางที่ 5 ตารางสดัส่วนฟิล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง (ข้อมูล : 15-31 ม.ค.2559) 

รายการ ปริมาณฟิลม์ท่ีใชห่้อแพค็ (กรมั) ปริมาณฟิลม์เสีย (กรมั) สดัส่วนฟิลม์เสีย 

ก่อนปรับปรงุ 741,667 128,431 17.32% 

หลังปรับปรงุ 320,000 11,736 3.67% 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สดัส่วนฟิล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง 

 

 

ในการติดตามผลการศึกษาเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 15 

มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559) พบว่า สัดส่วนฟิล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหล

ลดลง 13.51 เปอร์เซน็ต์ จากเดิม 17.32 เปอร์เซน็ต์ ลดลงเหลือ 3.81 เปอร์เซน็ต์  ดังตารางที่ 

6 และภาพที่ 6 โดยมีปริมาณฟิล์มเสยีเฉล่ียลดลง 108,895 กรัมต่อเดือน  

ตารางที่ 6 ตารางสดัส่วนฟิล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง (ข้อมูล : 15 ม.ค.-31 ม.ีค. 2559) 

รายการ 
ปริมาณฟิลม์ท่ีใชห่้อแพค็ 

(กรมั) 
ปริมาณฟิลม์เสีย (กรมั) สดัส่วนฟิลม์เสีย 

ก่อนปรับปรงุ 741,667 128,431 17.32% 

หลังปรับปรงุ 513,333 19,536 3.81% 
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ภาพที่ 6 สดัส่วนฟิล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง 

สรุปผลการศึกษา 

จากการด าเนินการตามรายการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด มีการเปรียบเทยีบผลก่อนและ

หลังท าการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ว่า มีปริมาณฟิล์มสูญเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลโดยเฉล่ีย

ลดลง 108,895 กรัมต่อเดือน และมีสัดส่วนฟิล์มเสียลดลง 13.51 เปอร์เซน็ต์ ดีกว่าเป้าหมาย

เดิมที่ต้ังไว้ 10 เปอร์เซน็ต์ อยู่ 3.51 เปอร์เซน็ต์ (เดิมสัดส่วนของเสีย 17.32 เปอร์เซน็ต์  ลดลง

เหลือ 3.81 เปอร์เซน็ต์)   

จากปริมาณสดัส่วนของเสยีที่สามารถลดได้ คิดเป็นมูลค่าต่อปีโดยที่  

มูลค่าของเสยี  

=  (ปริมาณฟิล์มเสยีเฉล่ียก่อนปรับปรุง – ปริมาณฟิล์มเสยีเฉล่ียหลังปรับปรุง) 

 x ราคาซ้ือฟิล์มต่อกโิลกรัม 

=  (128.431 -19.536) x 64 

=  6,969.28 บาทต่อเดือน 

=  83,631.36 บาทต่อปี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือคุณภาพ (7 QC tools) ในการแก้ไขปัญหา ท าให้

สามารถลดปริมาณฟิล์มเสียในงานห่อแพค็โหลได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน ยังมีของเสียประเภท

อื่นๆ ที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลิตน า้ด่ืมบรรจุขวดอกีมากมายที่ยังไม่ได้ท าการศึกษา  
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ฉะน้ัน เคร่ืองมือคุณภาพ (7 QC tools) ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่สามารถ

ประยุกต์ใช้เพ่ือลดความสญูเสยีที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได้ และพิสูจน์แล้วว่าประยุกต์ใช้แล้ว

ส่งผลให้การท างานมีประสทิธภิาพที่ดีข้ึนได้อย่างแท้จริง 
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แหล่งข้อมูลที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งทอ่งเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

Information Sources Influencing the Satisfaction of the Tourists’ Visiting  
Cultural Tourism Sites1 

                                                                                                                                                                                                                               
ฐานียา บุญทวงษ์* 

รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล** 
 

บทคัดย่อ      
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มี

ความส าคัญต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  2) วิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3) วิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และ 4) อิทธิพลของแหล่งข้อมูลและมิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อความพึง
พอใจโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

การวิจัย เ ร่ืองนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่ก าลังท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพระที่นั่งวิมานเมฆ 
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ สื่อที่เป็นทางการ รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทบุคคล ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มิติ
ของการรับรู้ข้อมูลที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ และ
ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมิติด้านโอกาสที่ได้เรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 
ความพึงพอใจต่อมิติด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจต่อมิติด้านความโดดเด่นและ
                                                           

*นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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ความสวยงาม และในด้านของอิทธิพลของแหล่งข้อมูลและอิทธิพลของมิติของการรับรู้ที่มีต่อความ
พึงพอใจรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อ
ประเภทบุคคล ในส่วนของมิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ด้าน
ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 4  ด้าน ได้แก่ 
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านความ
คุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก และมิติของการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the importance of the information sources 

that influenced  the decision to visit this cultural tourism site, 2) the perception of images of 
cultural tourism sites, 3) the satisfaction towards the dimensions of the cultural tourism sites, 4) 
the influences of the information sources, and the perception of dimensions on the overall 
satisfaction towards cultural tourism sites.  

This quantitative research used questionnaires as tools for gathering data from the 
samples consisting of 400 foreign tourists during their visit to the cultural tourism sites were the 
temple of the Emerald Buddha, the temple of the Reclining Buddha, the temple of Dawn and the 
Vimanmek Mansion. The research findings revealed that the importance of the information 
sources that influenced the decision to visit this cultural tourism site, the most information 
sources was the formal source and the important and then the online source, the printed source 
and the personal source. The perception of images of the cultural tourism sites, the most 
dimension of perceptions was the perceived image of safety, and then the perceived image of 
souvenir, the perceived image of pride and the perceived image of history. The satisfaction 
towards the dimensions of cultural tourism sites, the most satisfaction was the satisfaction with 
the knowledge and then the satisfaction with the management and the satisfaction with the beauty.  

The overall satisfaction was influenced by the perceived image of history, the perceived 
image of pride bestowed to visitors, the perceived image of souvenir and the perceived image of 
safety, respectively. The overall satisfaction was also influenced by the online source, the 
personal source, and the printed material source. 
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บทน า 
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เมืองที่มีเสน่ห์และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

เป็นศูนย์กลางการค้า การเดินทางและการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม
มาเยือนเพื่อชมวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และการสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของคนไทย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ ปัจจุบันเกาะ
รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของปราสาทราชวังและวัดวาอารามที่ส าคัญและเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ชาวต่างชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.) 

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
และพระที่นั่งวิมานเมฆ  เนื่องจากแต่ละสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และมี
ความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งในปี 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จัดแคมเปญ “Amazing Thailand Always Amazes You” เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย สร้างการรับรู้ถึงจุดขายของประเทศที่โดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่งขันในด้าน 
Thainess–Thai Touch รวมถึงการเป็น Quality Leisure Destination  อาทิ การเผยแพร่สปอตโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สารคดีสั้น (Vignette) การลงโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นน า 
จัดท า Supplement ในนิตยสารยอดนิยม เพื่อเน้นย้ าสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยว การเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ใน Social Network การจัด Media 
Fam Trip มาทัศนศึกษาในประเทศไทย (กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย [ททท.], 2555)  

แม้ว่ามีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว แต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีจุดอ่อน
ที่ส าคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือ ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งป้ายบอกทาง
และป้ายสื่อความหมายขาดความชัดเจน และสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทุกกลุ่ม (กองการท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร , 2555 : 
44-45) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความส าคัญของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อมิติด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งข้อมูลต่างๆ กับมิติของการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งข้อมูล มิติของการรับรู้ และความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้
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ในการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมส าหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

2.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
3.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
4.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของแหล่งข้อมูลและมิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อความพึงพอใจ

โดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ซึ่งวัฒนธรรม
เป็นรากฐานของการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือแรงจูงใจให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยว (Ap, 1999; 
McIntosh & Goeldner, 1990; Zeppel, 1992 as cited in McKercher and du Cros, 2002) ในบริบท
ของระบบธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน 
สถานที่และมรดกทางวัฒนธรรม (Zeppel and Hall, 1991) หรือในบริบทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ชั่วคราวของผู้คน (Richards, 1996c; McKercher & du Cros, 2002) The World Tourism 
Organization  (WTO, 1985 as cited in McKercher and du Cros, 2002) ได้ให้นิยามว่า การท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเป็นการเคลื่อนที่ของบุคคลต่างๆ ที่ส าคัญในแรงจูงใจทางวัฒนธรรม ได้แก่การ
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวงานแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวงานเทศกาล
และกิจกรรมต่างๆ เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีและอนุสรณ์สถาน ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ 
ประเพณีพื้นบ้านหรืองานศิลปะและการจาริกแสวงบุญ  

ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวจะส่งผลให้นักท่องเที่ ยวมีความต้องการเดินทางไป
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารส าหรับคนในท้องถิ่น เช่น ข่าวสารด้านการตระหนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ข่าวสารด้านความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว ข่าวสารด้านการปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะท าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะไปเยือน
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ผ่านทางแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ส่วนบุคคลและ
แหล่งข้อมูลด้านการค้าหรือไม่ใช่การค้า ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้การแสวงหาข้อมูล (Reisinger, 2009) เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคใช้ในการค้นหาข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1 แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ส่วน
บุคคลประกอบด้วย การรับรองจากตัวแทนขาย ตัวแทนจ าหน่ายหรือเจ้าหน้าที่ และ 2 แหล่งข้อมูล
ด้านการค้าหรือไม่ใช่การค้าประกอบด้วย การรับรองจากครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน คน
คุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน  แหล่งข้อมูลด้านการค้าที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลประกอบด้วย การโฆษณาทาง
การค้า จดหมายขายตรง การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน และ
แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่การค้าและไม่เกี่ยวกับบุคคลประกอบด้วย หนังสือพิมพ์และบทความใน
นิตยสาร รายงานการท่องเที่ยว บทวิจารณ์ร้านอาหาร บทบรรณาธิการในส่วนของการท่องเที่ยว 
และองค์กรการจัดอันดับผู้บริโภค รวมถึงแหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคลและสื่อกลางที่
ท าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้บริโภค ที่เรียกว่า ผู้เลือกสรรข่าวสาร (Gatekeepers) แบ่งเป็น 9 
ประเภท ได้แก่ มัคคุเทศก์ประจ าแหล่งท่องเที่ยวหรือล่าม  เพื่อนและครอบครัว  สื่อเชิงพาณิชย์  สื่อ
ท่องเที่ยว  บริษัทน าเที่ยวท้องถิ่น  มัคคุเทศก์  บริษัทน าเที่ยวภายในประเทศ  ผู้ขายส่งบริการการ
ท่องเที่ยวและตัวแทนจัดการเดินทาง  

เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเกิดความพึง
พอใจ ทั้งในระหว่างที่ก าลังท่องเที่ยวและภายหลังการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว  ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละ
คนเกิดความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยความพึงพอใจหมายถึง ความคาดหวังต่างๆ 
ที่คนเรามีก่อนการเดินทางจะเกิดขึ้น (pre-travel expectations) และประสบการณ์ที่ได้รับภาย
หลังจากการเดินทาง (Moutinho, 1987; Whipple and Thach,1988) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการ
ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน 
(Pizam & Calantone, 1987) เมื่อเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่างๆ ที่
นักท่องเที่ยวได้ตั้งเอาไว้ ส่งผลออกมาเป็นความรู้สึกของการบรรลุความตั้งใจ (gratification) 
หมายถึงว่านักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลออกมาเป็นความรู้สึกไม่เพลิดเพลิน ไม่สบ
อารมณ์ จะหมายความว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ (Pizam, 1978; เลิศพร ภาระสกุล, 2555) (Hughes, 
1991; Pizam, Milman&Jafari, 1991) ความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
เขาเป็นความพึงพอใจที่มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ เป็นด้านๆ 
เช่น สิ่งต่างๆ ที่เขาได้รับ ประสบการณ์ในระหว่างการท่องเที่ยว เช่น ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ (ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม ฯลฯ) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ (ทิวทัศน์ ความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ความสะอาด บริสุทธิ์ ฯลฯ) หรือความพึง
พอใจต่อการบริการต่างๆ (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
 
วิธีการศึกษา  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2555 พบว่ามีจ านวน 22,303,065 คน (กรมการท่องเที่ยว, 
2556) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ จ านวน 400 คน 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือไม่ทราบความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหารและพระที่นั่งวิมานเมฆ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple regression) จากค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 

ตารางท่ี 1  ค่าความถี่และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เพศ จ านวน ร้อยละ ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ชาย 217 54.3 มัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

36 9.0 

หญิง 183 45.8 ปวช.หรือปวส. 36 9.0 
รวม 400 100.0 ปริญญาตรี 187 46.8 
กลุ่มอาย ุ จ านวน ร้อยละ ปริญญาโทหรือสูงกว่า 140 35.0 
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16 – 24 ปี 134 33.5 รวม 399 99.8 
25 – 34 ปี 172 43.0 จ านวนครั้งในการเดินทาง

มาเที่ยว 
จ านวน  ร้อยละ  

35 – 44 ปี 43 10.8 คร้ังแรก 289 72.3 
45 – 54 ปี 32 8.0 คร้ังที่ 2 49 12.3 
55 – 64 ปี 17 4.3 มากกว่า 2 คร้ังขึ้นไป 62 15.5 
65 ปีขึ้นไป 2 0.5 รวม 400 100.0 
รวม 400 100.0 ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ ยุโรป 257 64.3 
ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ 140 35.0 อเมริกาเหนือ 49 12.3 
ช่างฝีมือระดับกลาง 
และระดับสูง/ผู้ใช้แรงงาน 

27 6.8 อเมริกาใต้ 5 1.3 

ผู้ท างานในส านักงาน 85 21.3 กลุ่มประเทศและหมู่เกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

15 3.8 

ผู้บริหารและผู้จัดการ 38 9.5 เอเชียตะวันออก 57 14.3 
นักวิชาชีพระดับสูง 109 27.3 เอเชียใต้ 6 1.5 
รวม 399 99.8 ตะวันออกกลาง 4 1.0 
ผู้ร่วมเดินทาง จ านวน  ร้อยละ  แอฟริกา 6 1.5 
เดินทางคนเดียว 70 17.5 รวม 399 99.8 
ครอบครัว (สามี ภรรยา 
ไม่มีบุตร) 

106 26.5 ลักษณะการเดินทางมา
เท่ียว 

จ านวน ร้อยละ 

ครอบครัว (สามี ภรรยา
และบุตร) 

29 7.3 จัดการเดินทางด้วยตัวเอง 311 77.8 

เพื่อน 169 42.3 กรุ๊ปทัวร์ 37 9.3 
อ่ืน ๆ 25 6.3 จัดการเดินทางด้วยตัวเอง

และกรุ๊ปทัวร์ 
52 13.0 

รวม 399 99.8 รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี 
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อิตาลีและเบลเยี่ยม โดยเป็นนักท่องเที่ยวเพศชายมากกว่าเพศหญิงและเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปีมากที่สุด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
มากที่สุดคือ เป็นกลุ่มนักเรียน ผู้เกษียณอายุ และผู้ว่างงาน ทั้งนี้ในด้านของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
เดินทางมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นคร้ังแรกมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมา
กับเพื่อน รองลงมาคือเดินทางมากับครอบครัว (สามี ภรรยาและไม่มีบุตร) และมีการจัดการเดินทาง
ด้วยตัวเอง 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของแหล่งข้อมูลท่ีมีอิทธิพลต่อการมา
ท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแสดงอยู่ในตารางที่ 2 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัว
แปรที่คล้ายคลึงกันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ใน
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลทั้ง 24 แหล่ง สามารถสรุปออกมาเป็น 4 กลุ่มปัจจัย เรียง
ตามล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 สื่อกระจายเสียง
และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 2 สื่อสังคมออนไลน์ 3 สื่อสิ่งพิมพ์ และ4 สื่อประเภทบุคคล  

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

รายละเอียดขององค์ประกอบ 

แหล่งข้อมูลทางการท่องเท่ียว 

สื่อกระจายเสียงและ
สื่อประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว 

สื่อสังคม
ออนไลน์ 

สื่อ
สิ่งพิมพ์ 

สื่อ
ประเภท
บุคคล 

จดหมายขายตรง .779    
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ .743    

 
 

โฆษณาทางโทรทัศน์ .722 
ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวใน
ประเทศของนักท่องเที่ยว 

.679 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน
ประเทศของนักท่องเที่ยว 

.666    
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การจัดแสดงหรือนิทรรศการ
ทางการท่องเที่ยว 

.636    

เว็บไซต์ของททท. .557    
โบรชัวร์ท่องเที่ยว .501 
Expedia.com  .777   
Twitter  .745   
Yahoo.com  .737   
Myspace  .705   
Wikipedia.com  .674   
YouTube  .651   
Facebook  .629    
Google.com  .473   
บทความท่องเที่ยวในนิตยสาร   .759  
วารสารการท่องเที่ยว   .743  
หนังสือคู่มือท่องเที่ยว   .695  
ภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยว   .676  
หนังสือพิมพ์และบทความใน
หนังสือพิมพ์ 

  .605  

เพื่อนและญาติ    .843 
สมาชิกในครอบครัว    .750 
คนคุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน    .718 
Initial eigenvalues 8.617 2.299 1.934 1.603 

จากตารางที่ 2 พบว่า แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ สื่อกระจายเสียงและสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยจดหมายขายตรง โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
โฆษณาทางโทรทัศน์ ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยในประเทศของนักท่องเที่ยว การจัดแสดงหรือนิทรรศการทางการท่องเที่ยว เว็บไซต์
ของททท.และโบรชัวร์ท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญอันดับที่ 2 ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ 
ซึ่งประกอบไปด้วย Expedia.com Twitter Yahoo.com Myspace Wikipedia.com YouTube 
Facebook และGoogle.com แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญอันดับที่ 3 ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบไป
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ด้วย บทความท่องเที่ยวในนิตยสาร วารสารการท่องเที่ยว หนังสือคู่มือท่องเที่ยว ภาพยนตร์สารคดี
ท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์และบทความในหนังสือพิมพ์ แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญอันดับที่ 4 ได้แก่ 
สื่อประเภทบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพื่อนและญาติ สมาชิกในครอบครัว คนคุ้นเคยหรือเพื่อน
ร่วมงาน  

โดยสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากที่สุดต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การที่สื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมากที่สุด เป็นเพราะว่าสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์เป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวใช้ในชีวิตประจ าวันและมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ช่องทางนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นทางผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีการจัดกิจกรรม แคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจัด
โปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อท าให้เกิดความสนใจและการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

แหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญรองลงมาที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมคือ สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูลที่สามารถ
ให้ทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ภาพ วีดีโอ รวมถึงข้อมูลจากประสบการณ์จริงของ
ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนี้มาก่อน นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
การเดินทาง ที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในการวางแผนเดินทาง
ท่องเที่ยว  
 สื่อที่มีความส าคัญรองลงมาจากสื่อสังคมออนไลน์คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ข้อมูล
รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวได้ดี ให้เห็นทั้งภาพและเสียงผ่านทางสารคดีท่องเที่ยว ในการ
น าเสนอข้อมูลจะเห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวในบางส่วนเท่านั้น อาจไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่ง
แตกต่างจากสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์  

สื่อประเภทบุคคล มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด เนื่องจากข้อมูล
ที่ได้รับเป็นข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลไม่สามารถเก็บรายละเอียดของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนมาได้ทั้งหมด จะรู้แค่ในส่วนที่บุคคลนั้นมีความสนใจ ประทับใจเป็น
พิเศษ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะไม่ตรงกับที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจ จึงท าให้สื่อประเภทบุคคลมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวน้อยกว่าสื่อประเภทอื่น  

3. การวิเคราะห์ปัจจัยมิติการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แสดงอยู่

ในตารางที่ 3 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัวแปรที่คล้ายคลึงกันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
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เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 18 
ด้าน สามารถสรุปออกมาเป็น 4 กลุ่มปัจจัย เรียงตามล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากค่า 
Eigenvalue จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย 2 ภาพลักษณ์
ด้านของที่ระลึก 3 ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจและ 4 ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยมิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

รายละเอียดขององค์ประกอบ 

มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

การเข้าถึงและ
ความปลอดภัย 

ของท่ี
ระลึก 

ภาพลักษณ์
ความคุ้มค่า 
น่าภาคภูมิใจ 

คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ค่าโดยสารยานพาหนะที่เหมาะสม .807    
ยานพาหนะเข้าถึงได้หลากหลาย .774    
ความปลอดภัยในการเดินทาง .759    
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว .723    
ความสะดวกในการเข้าถึง .673    
ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก  .883   
ของที่ระลึกมีความหลากหลาย  .874   
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
ททท. 

 .596   

การให้ความรู้ความเข้าในแก่
นักท่องเที่ยว 

 .496   

ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่   .744  
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมที่
เหมาะสม 

  .736  

ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่
นักท่องเที่ยว 

  .625  

มาตรฐานการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

  .588  
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การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว   .418  
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์    .706 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่    .691 
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม    .645 
ความมีชื่อเสียงในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว 

   .444 

Initial eigenvalues 5.451 1.988 1.684 1.211 

จากตารางที่ 3  พบว่า การรับรู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและ
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าโดยสารยานพาหนะที่เหมาะสม ยานพาหนะ
เข้าถึงได้หลากหลาย ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และความ
สะดวกในการเข้าถึง การรับรู้ที่มีความส าคัญอันดับที่ 2 ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก  ของที่ ระลึกมีความหลากหลาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของททท. และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว การรับรู้ที่มีความส าคัญ
อันดับที่ 3 ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถานที่ ค่าธรรมเนียมการเข้าชมที่เหมาะสม ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่นักท่องเที่ยว 
มาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้ที่มีความส าคัญ
อันดับที่ 4 ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และความมี
ชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยว   

มิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยก่อนปัจจัยอ่ืน จึงหมายความว่า
ถ้าจะท าให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมจะต้องท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมเร่ืองการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว มีเจา้หน้าที่ดูแลเร่ืองทรัพย์สินและความปลอดภัยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว รองลงมานักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก การซื้อของที่ระลึกเก็บไว้เพื่อให้
เกิดการจดจ า นึกถึงสถานที่ที่ได้ไปเยือนและยังเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ดังนั้นผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรจัดท าของที่ระลึกให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย และให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แมกเนต พวงกุญแจ กรอบรูป ของที่ระลึกที่มีความสวยงาม
และคุ้มค่าที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก  
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ภาพลักษณ์ที่มีความส าคัญรองลงมาจากภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึกได้แก่ ภาพลักษณ์ด้าน
ความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ ดังนั้นผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรมีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่โดยจัดโซนพักผ่อน ห้องน้ าที่สะอาด ความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว การดูแลเร่ือง
ของขยะ การให้บริการในการจ าหน่ายตั๋ว การเข้าคิว การจัดระเบียบร้านค้า ร้านขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  

นักท่องเที่ยวรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็นล าดับสุดท้าย การที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น ทางผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม โบรชัวร์ แผ่นพับ สมุดแนะน าสถานที่ แจกให้กับนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านข้อมูลประกอบการเดินท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งจัดท า
บอร์ดอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรม  

4. การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อมิติต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อมิติต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แสดงอยู่ในตารางที่ 4 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัวแปรที่คล้ายคลึง
กันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 แสดงให้
เห็นถึงความพึงพอใจต่อมิติ 10 ด้านของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 4 แห่งใน 10 ด้าน 
สามารถสรุปออกมาเป็น 3 กลุ่มปัจจัย เรียงตามล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue 
จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 ความพึงพอใจต่อโอกาสที่ได้เรียนรู้และการสื่อความหมาย 2 ความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ 3 ความพึงพอใจต่อความโดดเด่นและความสวยงาม 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อมิติด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

รายละเอียดขององค์ประกอบ 

ความพึงพอใจต่อมิติของแหล่งท่องเท่ียว 

โอกาสที่ได้เรียนรู้
และการสื่อ
ความหมาย 

การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ความโดดเด่น
และความ
สวยงาม 

มัคคุเทศก์ผู้น าชม .837   
หนังสือคู่มือท่องเที่ยว .813 
เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ .776 
สัญลักษณ์และป้ายแนะน า .588   
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สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า พื้นที่
พักผ่อน 

 .840 
 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  .765  
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว  .531  
ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  .447  
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม   .883 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่   .859 
Initial eigenvalues 3.587 1.583 1.139 

จากตารางที่ 4  พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมิติด้านโอกาสที่ได้เรียนรู้และการสื่อ
ความหมายมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย มัคคุเทศก์ผู้น าชม หนังสือคู่มือท่องเที่ยว การเกิดการ
เรียนรู้และความเข้าใจ และสัญลักษณ์และป้ายแนะน า อันดับที่ 2 นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อมิติด้าน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า พื้นที่
พักผ่อน ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว และความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว อันดับที่ 3 นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อมิติด้านความโดดเด่นและความ
สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วย ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่  

มิติด้านโอกาสในการเรียนรู้เป็นมิติที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นผู้ดูแล
แหล่งท่องเที่ยวควรจัดอบรมแก่มัคคุเทศก์ที่มาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในเร่ืองของการให้
ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
มีการเตรียมป้ายแนะน าที่สามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามจุดที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ภายใน
แหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัยเร่ืองนี้สอดคล้องกับนารี ศิษย์ธานนท์ (2554) เร่ืองความต้องการการ
บริการด้านมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม พบว่าการ
บริการด้านมัคคุเทศก์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดา
รามในระดับมาก นอกจากนี้ความส าคัญของสถานที่ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม ความ
ศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ก็เป็นเหตุผลประการ
หนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา ความส าคัญของสถานที่ ดังนั้นมัคคุเทศก์จะต้องมีการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริงแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลของสถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติ
เมื่อเข้ามาเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มัคคุเทศก์ต้องคอยบริการให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย
ขณะเดินทางและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวชมอีกด้วย  
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รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมิติด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้นผู้ดูแลแหล่งมีการจัดการเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวก การดูแลเร่ืองความสะอาดของห้องน้ า 
การจัดโซนพักผ่อน โซนร้านค้าร้านขายของที่ระลึก จัดพักผ่อน พัดลมไว้บริการตามจัดนั่งพัก การ
จัดระเบียบเร่ืองของถังขยะ ความสะอาดภายในพื้นที่ มีเจ้าหน้าดูแลเร่ืองความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล (2554) เร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง จังหวัดตราดอยู่ในระดับสูง ได้แก่ (1) สถานที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยว (2) การเก็บ
ค่าธรรมเนียม มีความรวดเร็ว  

ความพึงพอใจต่อมิติสุดท้ายได้แก่ มิติด้านความโดดเด่นและความสวยงาม ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวควรมีการดูแลรักษา ท านุบ ารุงโบราณสถาน ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 
เน่ืองจากเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในแหล่งมีอายุเก่าแก่มายาวนาน อาจมีการช ารุดหรือ
แตกหัก และมีป้ายหรือกันพื้นที่ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส หรือจับต้องในส่วนของวัตถุที่
สามารถแตกหักได้ง่าย  

5. อิทธิพลของแหล่งข้อมูล มิติของการรับรู้ และความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว  
5.1 ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลและปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจโดยรวม พบว่า แหล่งข้อมูลทั้ง 4 และการรับรู้ภาพลักษณ์ทั้ง 4 กลุ่มอธิบายการเกิดความพึง
พอใจโดยรวม ซึ่งท าโดยการหาค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติ 10 ด้านของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ร้อยละ 40 โดยมีแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 3 แหล่งคือ สื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อประเภทบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และมิติของการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ 4 ด้านคือ ด้าน
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ ด้านของที่ระลึก ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย มีเพียงสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงแหล่งเดียวที่ไม่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจโดยรวม 
 
ตารางท่ี 5 ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลและปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
โดยรวม 

Dependent variable ความพึงพอใจโดยรวม  
Independent variables แหล่งข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มประกอบด้วย สื่อกระจายเสียงและสื่อ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อประเภทบุคคล  
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การรับรู้ภาพลักษณ์ทั้ง 4 กลุ่มประกอบด้วย ด้านการเข้าถึง
และความปลอดภัย ด้านของที่ระลึก ด้านความคุ้มค่าน่า
ภาคภูมิใจ ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

Prediction: Goodness-of-Fit  
Multiple R .643    
R Square .413  
Adjusted R Square .403  
Standard Error .363  
Analysis of Variance Degree of Freedom Sum of Squares Mean Square 
Regression 7 36.440 5.206 
Residual 392 51.697 .132 
F = 39.473 Sig. F = .000  
Explanation : Variables in the Equation 
Independent Variable Unstandardized 

Coefficients (B) 
Standardized 
Coefficient (Beta) 

T-value Sig. 

ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ .268 .310 6.824 .000 
ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ .160 .228 4.704 .000 
ด้านของที่ระลึก .103 .179 3.722 .000 
ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย .071 .114 2.545 .011 
สื่อสังคมออนไลน์ -.068 -.146 -3.144 .002 
สื่อประเภทบุคคล  .040 .088 2.118 .035 
สื่อสิ่งพิมพ์ .043 .088 1.978 .049 
(Constant) 1.579 .162 9.730 .000 

 
 

 
 
 
 
 

948



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที่ 1  อิทธิพลของปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลและปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนของอิทธิพลของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ มิติของ
การรับรู้ด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวม ในแผนภูมิที่ 1 พบว่ามีปัจจัยด้านมิติของ
การรับรู้ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .000,.000,.000 และระดับ .011 
ทั้ง 4 ปัจจัยเรียงตามล าดับของความส าคัญดังนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ มิติของการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Beta .310) และปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่ มิติของ
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ (Beta .228)  มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้าน
ของที่ระลึก (Beta .179) และมิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย (Beta 
-.146) และปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .002, .035 และระดับ .049 ทั้ง 

สื่อประเภทบุคคล 

 
สื่อสังคมออนไลน์ 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

 

ความพึงพอใจโดยรวม  
 

.310 

 .228 

 .179 

มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 
ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย 

มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 
ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 
ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ 

.088 

มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 
ด้านของที่ระลึก 

 .088 

 .162 

 -.146 
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3 ปัจจัย เรียงตามล าดับของความส าคัญดังนี้   ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์(Beta 
.162) และปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่ สื่อประเภทบุคคล (Beta .088) และสื่อสังคมออนไลน์ 
(Beta .088)  

ในส่วนของมิติของการรับรู้ข้อมูล ปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมี 4  ด้าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดได้แก่  มิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ มิติของ
การรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ มิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้าน
ของที่ระลึกและมิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย และปัจจัย
ด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมี 3 ปัจจัย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ รองลงมาคือ สื่อประเภทบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์  

ความพึงพอใจรวมต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานประเภทวัดเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (B = .310) ผู้จัดการแหล่งโบราณสถานที่ต้องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภาคการท่องเที่ยว จึงควรชูประเด็นในด้านของการเป็นสถานที่ที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมในเร่ืองของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวประวัติศาสตร์ของ
โบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยมายาวนาน โดยน าเสนอผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสารการท่องเที่ยว หนังสือคู่มือ
ท่องเที่ยว ภาพยนตร์สารคดี หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุด เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวท างวัฒนธรรม 
รองลงมาคือการชูประเด็นในด้านของการเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจที่ เข้า
ไปเยือน (B = .228) ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทางการท่องเที่ยว 
ควรส่งเสริมในเร่ืองของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการน าเสนอผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่ง นอกจากนั้ นยังส่งเสริม
ภาพลักษณ์นี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Expedia.com Twitter Yahoo.com Myspace 
Wikipedia.com YouTube Facebook และGoogle.com โดยจัดล าดับสถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่ใน 10 
อันดับแรกของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เพื่อท าให้นักท่องเที่ย วเกิดความรู้สึก
ประทับใจ ภาคภูมิใจที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

ในส่วนของการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก (B = .179) ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควร
ส่งเสริมโดยการจัดท าของที่ระลึกอย่าง หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวฉบับมินิ และของที่ระลึกที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ขนาด
พกพาที่มีความแข็งแรง ทนทาน เก็บไว้ได้นาน ให้นักท่องเที่ยวสามารถน ากลับไปยังประเทศของ
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นักท่องเที่ยวได้สะดวก จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้มาท านุบ ารุงแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึกผ่านทางสื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อนและญาติ สมาชิกในครอบครัว และคน
คุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ให้ได้ซื้อสินค้ากลับไป
อวดเพื่อนและฝากญาติพี่น้อง เมื่อได้เห็นก็เกิดความรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย (B = -.146) 
เป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นในการสร้างความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
ทางผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานทางการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมในเร่ืองของความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพิ่มข้อมูลในเร่ืองของการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ขนส่ง
สาธารณะ การเดินทางทางเรือ BTS. MRT. สถานีบริการนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน
การเข้าถึงและความปลอดภัยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์  
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การศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้าร Botulinum Toxin 

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

     

ชฎาธญักต์ิิ บุญเกดิ
1
 

มาศ ไม้ประเสริฐ
2
  

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกทั้งเพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 โดยท าการรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามจากก ลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 380 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้วท าการ

สุ่มแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

จากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของเพศหญิง(68.2%) มากกว่าเพศชาย (31.8 %)ส่วนใหญ่

ผู้เข้าร่วมการศึกษามีอายุ 21-30ปี(54.5%) ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นปริญญาโท (52.4%) 

ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด(53.2%) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 

20,000 บาท(59.5%)  

ในการศึกษานี้พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความงามโดยใช้สาร Botulinum Toxin ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า

ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin และได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจ

ใช้สาร Botulinum Toxin จากเพ่ือน นอกจากน้ียังเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ที่มีคุณภาพปลอดภัย 

และทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายย่ีห้อ โดยจากการสอบถามแพทย์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทาง

การแพทย์ ย่ีห้อที่ส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้คือ BOTOX (Allergan) ผู้เข้าร่วมการศึกษามีการใช้สาร 

Botulinum Toxin ซ า้หลังจากใช้ไปแล้วในคร้ังแรกมากกว่าไม่ใช้ซ า้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระยะเวลาใน

การฉีดสาร Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 4-6 เดือน/คร้ัง และส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วย

กับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจ าเป็นในใช้สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี สาเหตุเพราะ

คิดว่าช้าไปในการ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ดูแลตัวเอง ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum Toxin ในต าแหน่งเดิมมากกว่า 

2 คร้ัง ภายใน 3-6 เดือน จะเกิดการดื้ อสารชนิดน้ีเพราะร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้ บอดี้  

(antibody) มาต่อต้านสาร Botulinum Toxin ได้  จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ยังคงนิยมเลือกใช้

คลินิกเวชกรรมเป็นสถานเข้ารับบริการเพ่ือฉีดสาร Botulinum Toxin และส่วนใหญ่กท็ราบว่าผู้ที่ฉีดสาร 

Botulinum Toxin ให้ตนน้ันเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการเข้ารับบริการสถานบริการที่ไม่

ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสขุอาจจะท าให้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยไปใช้บริการ

สถานที่ดังกล่าว นอกจากน้ีส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้สาร 

Botulinum Toxin และไม่มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin  ในการเสริม

ความงาม 

 

ค าส าคญั: Botulinum Toxin,พฤติกรรมการตัดสนิใจ,ปัจจัยทางด้านการตลาด 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the personal factors, the marketing factors, and the 

behaviors affecting the use of Botulinum Toxin among Dhurakij Pundit University’s students. 

Data were collected through the questionnaires. The sample consisted of 380 Dhurakij 

Pundit University’s students at undergraduate and post-graduate levels. The sample was selected 

based on purposive sampling and accidental sampling in Dhurakij Pundit University.   

The results of this study showed as follows: 68.2% of the samples were females; 

31.8% of them were males; 54.5% of them were those aged 21-30 years; 52.4% of them were 

those graduated with a master’s degree; 53.2% of them were students; and 59.5% of them earned 

monthly income of less than 20,000 baht.   

The sample with different age, education, occupation, average monthly income had 

statistically significant difference in responses on factors affecting the use of Botulinum Toxin in 

terms of Product and Service, Price, Place, and Promotion.   

Moreover, most of the sample had exposure to Botulinum Toxin injection information 

and their friends influenced their decision to use Botulinum Toxin. Besides, most of the sample 

selected quality and safe Botulinum Toxin products. They found that Botulinum Toxin contained in 

several brands. Their knowledge about Botulinum Toxin came from doctors or medical staffs. Most 

of them selected BOTOX (Allergan).  

The results indicated that the sample' re-injection of Botulinum Toxin was greater than 

one time injection at statistical significance. The sample’s frequency of having Botulinum Toxin 

injection was around 4-6 months. Besides, the sample disagreed about not recommend to use of 
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Botulinum Toxin in those aged below 40 years because they thought that the age of 40 is too late 

for take care of their beauty. Most of them did not realize that Botulinum Toxin injection in the 

same position for more than two times within 3-4 months may cause resistance to the Botulinum 

Toxin action due to antibody creation. Most of them selected medical clinics for Botulinum Toxin 

injection and realized that professional doctors were those injected Botulinum Toxin for the clients. 

Most of the sample knew and never selected illegal medical services which were not approved by 

Ministry of Public Health due to their harm.  Lastly, those who never used Botulinum Toxin had no 

idea to try Botulinum Toxin and they had no influential person affecting their decision to improve 

their beauty through Botulinum Toxin. 

 

บทน า 

จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ มีการแข่งขันกันเป็นอย่างสูง ประชาชนในเมืองใหญ่ 

โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ภายใต้มลภาวะแวดล้อมและพบว่า 

วิถีชีวิตของผู้คนที่เปล่ียนไปคือ การรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะ ผิดเวลา ได้รับสารอาหารที่ไม่

ครบถ้วน หรือนิยมรับประทานอาหารจานด่วน อีกทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และขาดการออกก าลังกาย 

ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างของผู้บริโภค ด้วยเหตุน้ีผู้บริโภคทั้งผู้ชายและผู้หญิง

จึงหันมาห่วงใยในเร่ืองสขุภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างเพ่ิมมากขึ้น (ศศิธร สภุวรรณ, 2554)  

จากการศึกษาสถิติการเสริมความงามและการท าศัลยกรรม ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 

22 ของโลกเป็นอันดับที่5 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 

ซ่ึงแนวโน้มของไทย เป็นไปในทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทั้งสิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน จีน 

(Women Mthai,ออนไลน์, 2558)  

 การใช้สาร Botulinum Toxin ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การฉีด Botulinum Toxin จึง

เหมาะกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 30 ปีข้ึนไป เน่ืองจากในช่วงวัยน้ีเป็นช่วงที่เร่ิมมีปัญหา เช่น ปัญหาร้ิวรอย 

ร่องลึก หย่อนคล้อย รอยตีนกา เป็นต้น แต่ในปัจจุบันช่วงอายุที่ฉีด Botulinum Toxin มีแนวโน้มลดลง 

จากสถิติจ านวนผู้เข้ารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง ยังพบว่ามีผู้ใช้บริการมากข้ึนเร่ือยๆ จากเดิมมี

ผู้รับบริการเฉล่ียเดือนละ 10 คน กลับเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละ100คน ที่ส าคัญอายุเฉล่ียของผู้ใช้บริการกลับ

ต ่าลงเร่ือยๆ อยู่ที่อายุ 19-20 ปี จากแนวโน้มของอายุผู้ใช้บริการลดลง ท าให้ทราบว่าผู้หญิงในช่วงอายุ

ระดับน้ีมีความกังวลในเร่ืองของร้ิวรอยและการปรับรูปหน้าตั้งแต่อายุยังน้อย มีความสนใจในเร่ืองของ

ความงามเพ่ิมมากข้ึน  จากแนวโน้มที่มีผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึนท าให้สถานบริการต้องศึกษาและวิจัยปัจจัยที่

จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฉีด Botulinum Toxin เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภค (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2556) 

 ดังน้ันผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่ มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอยู่ในช่วงอายุที่
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มีแนวโน้มที่จะฉีด Botulinum Toxin และสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งสถานบริการ อาท ิห้าง

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือแม้กระทั่งสถานบริการที่ใกล้กบัมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ผู้วิจัยคาดว่าข้อมูลการวิจัย

ในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการทางการตลาดส าหรับการพัฒนาบริการดูแล

ความงามโดยใช้สาร Botulinum Toxin ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ข้อมูลทั่วไปที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร 

BotulinumToxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

   2. ข้อมูลทั่วไปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 เพศ 

 อายุ 

 รายได้ 

 อาชีพ 

 การศกึษา 

 สถานภาพ 

ปัจจัยทางการตลาด 

 ด้านผลิตภณัฑ ์

 ด้านราคา 

 ด้านสถานเสริมความงาม 

 ด้านการส่งเสริมการขาย 

 ด้านกระบวนการ 

 ด้านเจ้าหน้าหรือบุคลากรที่ให้บริการ 

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้าร Botulinum Toxin 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ธีระวัฒน์  คมรัตน์นนท์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทู

ลิน่ัม ท๊อกซิน ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบ ว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 34-41 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

รายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ทศันคติการฉีดโบทอ๊กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า มีทัศนคติดีทุกด้าน ได้แก่ทัศนคติด้านการจูงใจทางร่างกายและด้านลักษณะท่าทาง 

รองลงมาได้แก่ ทัศนคติด้านการเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ทัศนคติด้านข่าวสารข้อมูล และทัศนคติด้าน

ประสบการณ์อยู่ในระดับดี   พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอล Social Media ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ประเภทของ social media ที่ควรใช้ใน

ล าดับแรก ได้แก่ YouTube วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ เพ่ือลดร้ิวรอยเห่ียวย่น 

บริเวณใบหน้าที่ฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ   บริเวณหน้าผาก   สถานที่ฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ ที่

คลินิกเสริมความงาม ผู้ที่มีอทิธพิลมากที่สดุในการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ จาก เพ่ือน/คนรัก จ านวน

คร้ังในการฉีดโบทูลิน่ัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ (คร้ังต่อปี) พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 2 คร้ังต่อปี ค่าใช้จ่ายในการ

ฉีดโบทูลิน่ัมทอ็กซิน ไทป์ เอ (บาทต่อคร้ัง) พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 9,225 บาทต่อคร้ัง 

กนกวรรณ  ทองร่ืน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความ

งามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี สถานภาพ

สมรส การศึกษาต ่ากว่าหรือเทา่กบัมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้ 10,001-20,000 บาท ปัจจัยที่มีผลกับ

การเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับภาพพจน์และช่ือเสียงของคลินิก ด้านราคาให้

ความส าคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญกับ

ความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับมีการโฆษณาผ่านสื่ออย่าง

สม ่าเสมอ ด้านพนักงานให้ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือและช านาญของแพทย์ ด้านกระบวนการ

ให้บริการให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ความสะอาดของ

คลินิก   พฤติกรรมการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้บริการเพ่ือดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้

มีสุขภาพดีอยู่เสมอ โปรแกรมที่ใช้บริการ คือ ขัดและพอกผิว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ

ตัวเอง 

ศิริมล  วัดศรี และไกรชิต  สุตะเมือง (2556) ศึกษาปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามในระดับมาก 

โดยมีผลในด้านด้านกระบวนการขายมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริม

ความงามในระดับมากมีการตัดสนิใจสงูสดุคือ มีความเตม็ใจที่จะเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงาม 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 380 

คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา: แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป ปัจจัยทาง

การตลาด พฤติกรรมการใช้สาร Botulinum Toxin ส าหรับผู้ที่เคยใช้ และพฤติกรรมการใช้สาร Botulinum 

Toxin ส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล: ผู้วิจัยได้ใช้การแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มบังเอิญ (Accidental 

sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธกีารกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามแก่

นักศึกษาที่เคยใช้บริการสาร Botulinum Toxin และไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin เพ่ือให้มีความเข้าใจ

ตรงกนั และได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

การวิเคราะหข์อ้มูล: ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS version 19 น าเสนอ

ข้อมูลเป็นสัดส่วนของจ านวนคน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความส าคัญใน

ปัจจัยการตลาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Independent-Sample t-test, F-test การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทยีบรายคู่โดยใช้ Scheffe' ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ p<0.05 

 

ผลการวิจยั 

ผู้เข้าร่วมการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 380 คน แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.2 และเพศชายร้อย

ละ 31.8จากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้านราคา มีระดับความส าคัญมากที่สุด ร้อยละ

35.5 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ ร้อยละ30.0 ด้านสถานที่ ร้อยละ16.6 และด้านการส่งเสริม

การขายร้อยละ 14.7 ตามล าดับเพศหญิงมีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Product) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความงาม โดยใช้สาร Botulinum Toxinคือ 4.1±0.8 มากกว่า

ค่าเฉล่ียของเพศชาย3.7±0.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านสถานที่ 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 

ตารางที่ 1 พบว่าอาสาสมัครในกลุ่มอายุ 31- 40 ปีให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

มากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) และยังให้ความส าคัญกับปัจจัย

ทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 21 -30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.009) กลุ่มอายุ 41- 50 ปีให้

ความส าคัญกบัปัจจัยทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.015) 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างช่วงอายุ ในปัจจัยทาง

การตลาด 

 

 

อาย ุ

 

 

ปัจจยัทางการตลาด 

ต ่ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึ้นไป 

 ค่าเฉลีย่ 3.5 3.7 4.0 4.4 3.9 

ต ่ากว่า 20 ปี 3.5 - -0.171 

(p=0.666) 

-0.519* 

(p=0.002) 

-0.826* 

(p=0.015) 

-0.355 

(p=0.981) 

21-30 ปี 3.7 - - -0.348* 

(p=0.009) 

-0.655 

(p=0.063) 

-0.184 

(p=0.998) 

31-40 ปี 4.0 - - - -0.307 

(p=0.763) 

0.164 

(p=0.999) 

41-50 ปี 4.4 - - - - 0.471 

(p=0.956) 

51 ปี ขึ้นไป 3.9 - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 
 

ตารางที่ 2 พบว่าระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่า

ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างระดับการศึกษา  

ในปัจจัยทางการตลาด 

ระดบัการศึกษา  

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจยัทางการตลาด 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.3 3.7 4.1 

ปริญญาตร ี 3.3 - -0.326*  

(p<0.001) 

-0.533  

(p=0.163) 

ปริญญาโท 3.7 - - -0.207  

(p=0.759) 

ปริญญาเอก 4.1 - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

ตารางที่ 3 พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

มากกว่านักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างอาชีพ ในปัจจัยทาง

การตลาด 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจัยทางการตลาด  

นักเรียน/

นักศกึษา 

ข้าราชการ ธุรกจิส่วนตัว / 

เจ้าของกจิการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

พนักงาน

ราชการ/ 

รัฐวิสาหกจิ 

อื่นๆ 

3.7 4.0 4.6 4.1 4.0 4.3 

นักเรียน/

นักศกึษา 

3.7 - -0.112 

(p=0.991) 

-0.630* 

(p<0.001) 

-0.306 

(p=0.137) 

-0.177 

(p=0.915) 

-0.13 

(p=1.00) 

ข้าราชการ 4.0 - - -0.518 

(p=0.167) 

-0.194 

(p=0.935) 

-0.065 

(p=1.00) 

-0.018 

(p=1.00) 

ธุรกจิส่วนตัว /

เจ้าของกจิการ 

4.6 - - - 0.324 

(p=0.432) 

0.453 

(p=0.262) 

0.5 

(p=0.944) 

 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

4.1 - - - - 0.129 

(p=0.986) 

0.176 

(p=1.00) 

พนักงาน

ราชการ/ 

รัฐวิสาหกจิ 

4.0 - - - - - 0.047 

(p=1.00) 

อื่นๆ 4.3 - - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

 

จากตารางที่ 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 30,001 – 40,000 บาทให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p= 0.04) 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 50,001 บาทขึ้ นไป ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้

เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) นอกจากน้ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ช่วง 30,001 – 40,000 บาทข้ึนไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p=0.038) และรายได้เฉล่ียต่อเดือนช่วง 50,001 บาท 

ข้ึนไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพรวมมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ(p<0.001) 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคัญระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนใน

ปัจจัยทางการตลาด 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

ปัจจัยทางการตลาด 

ต ่ากว่า 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 บาท 

30,001 – 

40,000 บาท 

40,001 – 

50,000 บาท 

50,001 บาท  

ขึ้นไป 

3.7 3.6 4.1 4.5 4.3 

       

ต ่ากว่า 20,000 บาท 3.7 - 0.06  

(p=0.987) 

-0.465* 

(p=0.04) 

-0.84 

(p=0.451) 

-0.609* 

(p<0.001) 

20,001 – 30,000 บาท 3.6 - - -0.525*  

(p=0.038) 

-0.9 

(p=0.392) 

-0.670* 

(p<0.001) 

30,001 – 40,000 บาท 4.1 - - - -0.375 

(p=0.954) 

-0.145 

(p=0.951) 

40,001 – 50,000 บาท 4.5 - - - - 0.23 

(p=0.992) 

50,001 บาท ขึ้นไป 4.3 - - - - - 

หมายเหตุ.* ข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทยีบรายคู่ด้วย

วิธกีารของ Scheffe Anova 

 

ผลการศึกษาบุคคลที่มีอทิธพิลในการตัดสินใจใช้สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม 

พบว่า บุคคลที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจมากที่สุดคือ เพ่ือน ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือแพทย์/บุคลากรใน

สถานเสริมความ ร้อยละ 20.0 และ Social Network ร้อยละ 13.8 ตามล าดับอาสาสมัครเลือกใช้สาร 

Botulinum Toxin ที่คุณภาพปลอดภัย ร้อยละ 34.8 และทราบย่ีห้อ Botulinum Toxin มาจากการ

สอบถามแพทย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากร ร้อยละ 59.4 ย่ีห้อที่นิยมใช้คือ BOTOX (Allergan) ร้อยละ 51.2 

ช่วงอายุที่เร่ิมใช้บริการฉีดสาร Botulinum มากที่สุดคือ 21-25 ปีร้อยละ 39.1 พฤติกรรมการใช้สาร 

Botulinum Toxin หลังจากที่เคยใช้ไปแล้วพบว่า มีการใช้ซ า้ คิดเป็นร้อยละ 71.0 เหตุผลในการใช้ซ า้ส่วน

ใหญ่อยากให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีได้ผลดีและต้องการเห็นผลต่อเน่ือง โดยระยะเวลาในการฉีดสาร 

Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิม คือ 4-6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.4 ผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่เหน็

ด้วยกับแนวคิดที่ว่าไม่ควรใช้สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่อายุต ่ากว่า 40 ปี ร้อยละ84.1 สาเหตุ

เพราะพบว่าตัวเองมีร้ิวรอยก่อนวัยอนัควรและมีจุดบกพร่องบนใบหน้าที่ต้องการแก้ไขเพ่ือปรับบุคลิกภาพ 

คิดว่าอายุ 40 ปีช้าไปในการดูแลความงามของตัวเอง พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum 

Toxin  ที่ต าแหน่งเดิม มากกว่า 2 คร้ัง  ภายใน 3 - 6 เดือน อาจท าให้เกิดการดื้อสารชนิดน้ี ร้อยละ 

65.2 ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเป็นสถานเข้ารับบริการเพ่ือฉีดสาร Botulinum Toxin คิดเป็น

ร้อยละ34.8 เหตุผลเพราะ มีแพทย์คอยดูแล สะดวก มีหลากหลายคลินิก มั่นใจความปลอดภัย นอกจากน้ี

ทราบว่าผู้ที่ฉีดสาร Botulinum Toxin ให้ตนน้ันเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 76.8 เพราะมีใบ

ประกอบการที่มีอยู่ภายในคลินิก ดูประวัติแพทย์ก่อนไปใช้บริการ สังเกต สอบถามและหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

เป็นต้น ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีว่าการใช้บริการสถานที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
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อาจจะท าให้ได้รับอนัตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยใช้บริการสถานที่ดังกล่าวร้อยละ 75.4 แต่ยังมีผู้

ที่ทราบและยังใช้บริการอยู่ ร้อยละ 13.0 เหตุผลเพราะเน่ืองจากพิจารณาจากผลงาน และฝีมือของผู้ฉีด

และราคาถูกกว่า และเป็นที่แนะน า เพ่ือนยังใช้บริการต่อคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เป็นต้น ผู้เข้าร่วม

การศึกษาส่วนใหญ่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฉีดสาร Botulinum Toxin ในแต่ละคร้ังคือ ต ่ากว่า 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการศึกษาในคนที่ไม่เคยใช้ Botulinum Toxinพบว่าไม่

เคยมีความคิดที่จะลองใช้สาร Botulinum Toxin ร้อยละ73.0 และส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่ม่ีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ32.7 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่ผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์มีประเดน็ให้อภิปรายผลดังน้ี 

ในการศึกษาน้ีด้านประชากรศาสตร์ของผู้เข้าร่วมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ประกอบด้วย สัดส่วนของเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ ต ่ากว่า 
20,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงพบว่าเพศมีผลกบัปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ โดยเพศหญิงให้ระดับความส าคัญมากกว่าเพศชายอย่างมีในนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2538:41-42) กล่าวว่า เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่ง

ส่วนตลาดที่ส าคัญ  

ในการศึกษาน้ีพบว่าช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ดูแลความงาม โดยใช้สาร Botulinum Toxin ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสถานที่ และด้านการ

ส่งเสริมการขายมากกว่าอายุช่วงอื่นๆ อาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการให้ความส าคัญ ในปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการและด้านสถานที่มากกว่าอาชีพอื่นๆ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการดูแลความ ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ  จิตติ เหมินทร์ (2549) ซ่ึงได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือความงามของผู้บริโภคในภาคใต้ พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ

ความงามโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจากการศึกษายังพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลความ ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคาและ 

ด้านสถานที่ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

จากผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin 

จากเพ่ือน ซ่ึงแนวโน้มของการได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สาร Botulinum Toxin จากเพ่ือนในเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์ (2557) พบว่าผู้มีอิทธิพลมาก

ที่สุดในการฉีดโบทูลินัมทอ๊กซิน ไทป์ เอ คือ เพ่ือน อีกทั้งส่วนใหญ่เลือกใช้สาร Botulinum Toxin ที่มี
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คุณภาพปลอดภัยและยังทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายย่ีห้อ โดยส่วนใหญ่ทราบมาจากการ

สอบถามแพทย์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ ย่ีห้อที่นิยมเลือกใช้คือ BOTOX (Allergan)  

ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้สาร Botulinum Toxin ซ า้หลังจากใช้ไปแล้วในคร้ังแรกมากกว่าไม่

ใช้ซ า้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระยะเวลาในการฉีดสาร Botulinum Toxin ซ า้ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 

4-6 เดือน/คร้ัง และมีผู้ที่ไม่เหน็ด้วยกับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจ าเป็นในการใช้สาร Botulinum Toxin ใน

บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี โดยให้ความเห็นว่าใช้ได้ทุกวัยแต่ไม่ควรต ่ากว่า 18 ปี เน่ืองจากสาร 

Botulinum Toxin น้ัน ส่วนมากใช้กับผู้ที่มีปัญหาในเร่ืองของร้ิวรอย แก้ไขปัญหาในส่วนที่บกพร่องของ

ใบหน้า ซ่ึงในปัจจุบันบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี บางคนกพ็บว่าตนเองน้ันมีร้ิวรอยก่อนวัยอันควรและมี

จุดบกพร่องบนใบหน้าที่ต้องการแก้ไขเพ่ือปรับบุคลิกภาพ เสริมสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แต่ทั้งน้ีควร

ศึกษาสถานบริการที่มีความน่าเช่ือถือก่อนเข้ารับบริการ นอกจากน้ียังมีความเช่ือว่า การใช้บริการสาร 

Botulinum Toxin ก่อนอายุ 40 ปีน้ัน เป็นการป้องกันการเกิดร้ิวรอยในช่วงเวลาที่เร่ิมมีร้ิวรอย  ควรมีการ

ดูแลตัวเองตั้งแต่เน่ิน ๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยการดูแลตนเอง  การฉีดในบางต าแหน่ง เช่น น่อง  กราม 

เป็นจุดที่ไม่อันตราย วัยรุ่นสามารถท าได้และก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก และการฉีดสารBotulinum 

Toxin เป็นเร่ืองส่วนบุคคล มองว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (Jankovic& 

Schwartz,1995; Stengel & Bee, 2011) ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum 

Toxin ซ า้ในต าแหน่งมากกว่า 2 คร้ัง ภายใน 3-6 เดือน อาจเกิดการดื้อสารชนิดน้ี อันเกิดจากร่างกาย

สร้างภมูิคุ้มกนัหรือแอนตี้บอดี้  (antibody) มาต่อต้านสาร Botulinum Toxin ได้ (The Consulting Room, 

2555) ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้คลินิกเวชกรรมเป็นสถานที่เข้ารับบริการในการฉีดสาร Botulinum Toxin 

และทราบว่าผู้ที่ฉีดให้ตนนั้นเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการใช้บริการสถานบริการที่ไม่ถูกต้อง

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขอาจจะท าให้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการได้และไม่เคยใช้บริการสถานที่

ดังกล่าว นอกจากน้ีส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สาร Botulinum Toxin พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้

สาร Botulinum Toxinและไม่มีบุคคลที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจให้ใช้สาร Botulinum Toxin  ในการเสริม
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การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใตล้ิ้นต่อการรกัษาสิวในผูป่้วยท่ี 

ไม่ตอบสนองต่อการรกัษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี 

 

นพ.ชนทัพงษ ์ ชนทันาวา
*
 

นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ
**
 

 

บทคดัย่อ 

 สิว พบได้บ่อยในวัยรุ่น และสามารถเป็นต่อเน่ืองในผู้ใหญ่ ส่งผลต่อจิตใจ คุณภาพ

ชีวิต และการเข้าสังคม ของผู้ป่วยสิว ปัจจัยที่ส าคัญของการเกิดสิวคือ ความเครียด คุณภาพการ

นอนที่ไม่ดี ฮอร์โมน และการอักเสบ ปัจจุบันเมลาโทนินมีบทบาทต่อการรักษาสิว โดยควบคุม

สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นของสิวดังกล่าวโดยตรง ซ่ึงการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ  

เมลาโทนินต่อการรักษาสวิระยะปานกลาง 

 การศึกษาน้ีศึกษาในผู้ป่วยเป็นสิวระยะปานกลางตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ไม่ตอบสนองต่อ

การรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบัน อายุ 20-50ปี ที่เข้ารับบริการณ.ทวีชัยคลินิกทั้ง 6 สาขา  

ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 ให้เมลาโทนินอมใต้ล้ินขนาด 1 มิลลิกรัม อมคร้ังละ 1 เมด็  

ก่อนนอน 30 นาท ีทุกคืน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ นัดติดตามเกบ็ข้อมูลทุก 2 สัปดาห์เพ่ือนับ

จ านวนสวิ คะแนนการนอนและคะแนนคุณภาพชีวิต 

  ผลการศึกษาพบว่า จ านวนสิวรวมทุกชนิด สิวอุดตันและสิวอักเสบลดลงต่อเน่ือง  

8 สัปดาห์ ส่วนคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้ นตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซ่ึงสรุปว่าเมลาโทนินอมใต้ล้ินขนาดดังกล่าวช่วยลดปริมาณสิวได้ ท าให้

การนอนและคุณภาพชีวิตดีขึ้ นด้วย แต่ควรศึกษาในระยะเวลาที่นานข้ึนและใช้เมลาโทนินใน

รูปแบบอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นยารักษาสวิที่มีประสทิธภิาพต่อไป 

 

บทน า 

 สิวพบได้บ่อยในวัยรุ่น และสามารถเป็นต่อเน่ืองในผู้ใหญ่ โดยช่วงอายุ 20-30 ปี ทั้ง

เพศชายและหญิงพบได้มากถึงร้อยละ 40-50 และกว่าร้อยละ 80 ของประชากร 5-6 ล้านคน 

เข้ารับการรักษาสิวในเวลา 1 ปี (Stern, 2004) ซ่ึงบ่งช้ีว่า เป็นโรคที่มีผลต่อประชากรในสังคม

เป็นอย่างมาก ส่งผลต่อจิตใจ คุณภาพชีวิต และการเข้าสังคม ของผู้ป่วยสิว สองปัจจัยหลักที่

ส าคัญของการเกิดสิวคือ ความเครียด (Emotional Stress) และการนอนดึก-นอนน้อย (Sleep 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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Deprivation) หน่ึงในค าแนะน าการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยสิวคือการนอนหัวค ่ า  และการลด

ความเครียด ซ่ึงการแข่งขันทางสงัคมที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบันน าไปสู่ความเครียด และภาวะนอนน้อย-

นอนไม่หลับเพ่ิมมากขึ้ น ในบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยสิวที่มีภาวะเครียดนอนไม่หลับ นิยมใช้ยา

นอนหลับ เช่นยาในกลุ่มของเบนโซไดอะเซปีน ช่วยลดความเครียด แก้ปัญหาหลับยาก โดย 

กดประสาทส่วนกลาง แต่กดระดับธรรมชาติของฮอร์โมนในร่างกาย ต่อมามีการใช้เมลาโทนิน 

(Melatonin) แก้ปัญหาเร่ืองการนอนไม่หลับ โดยรับประทานเมลาโทนินดังกล่าว จะออกฤทธิ์ช่วย

ปรับการนอน ท าให้หลับง่าย ควบคุมคุณภาพการนอนหลับ ลดความเครียดทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ ช่วยลดภาวะความเครียดทาง ร่างกายหรืออ็อกซิเดทีฟ-สเทส (Oxidative Stress)  

ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidative Effect) ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ ลดปฏิกิริยาการอักเสบ 

ลดการอกัเสบของสวิ ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาผลของเมลาโทนินชนิดรับประทานโดยอมใต้ล้ิน ต่อการ

รักษาสวิบริเวณใบหน้าที่ดีข้ึน หรือไม่ อย่างไร 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 เพ่ือศึกษาผลของเมลาโทนิน (Melatonin) ต่อการรักษาสวิ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สิว คือโรคของการอักเสบของหน่วยรูขุมขนและต่อมไขมัน บริเวณผิวหนังของหน้า 

คอ หน้าอก หรือหลัง  กลไกการเกิดสิว จากฮอร์โมนแอนโดเจน (Androgenic Hormone) 

(Collier et al. 2007) หรือความเครียดทางจิตใจ กระตุ้นการสร้างน า้มันของต่อมไขมัน มีการ

สร้างเคราตินเพ่ิมข้ึน (Fisher et al., 2010) ร่วมกบัปฏกิริิยาการอกัเสบจากสารการอักเสบที่สร้าง

จากไซโตคายน์ (Cytokine) จากสภาวะรูขุมขนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน และรูขุมขนอุดตัน  

(Evgenia et al., 2011) ร่วมกับเ ช้ือแบคทีเ รียบางชนิด  เ ช่นเ ช้ือสิวพีแอคเน่  (P.acnes; 

Propionibacterium acnes) ท าให้เกดิสวิ (Toyoda M. & Morohashi, 2001)  

 การศึกษาที่มีอยู่ของ Laura Redwine และคณะเมื่อปีค.ศ. 2000 พบว่า การนอนดึก 

และระยะเวลานอนน้อย (Late Sleep and Sleep Deprivation) สัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้ นของ 

อินเตอร์ลิวคิน-ซิกซ์ (Interleukin-6 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ท  าให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบของเซลล์ 

ผิวหนังท าให้เกดิโรคผิวหนังอกัเสบได้ทุกชนิด และการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ 

 สิวที่ เกิดจากความเครียดจะสัมพันธ์กับสิวอักเสบ (Inflammative acne) ส่วน

ความเครียดสัมพันธ์กับการเกิดโคมิโดน  (Comedone) น้ัน ณ.ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงาน

ความสมัพันธด์ังกล่าว (Kligman’s, 2014) 

 การศึกษาของ Timothy F.G. ในปีค.ศ. 2006 พบว่า การออกฤทธ์ของเมลาโทนินที่

ผิวหนังผ่านกลไกการยับย้ังเอนไซม์ไซโคออกซิเจเนส-ทู (Cyclooxygenase; COX2) ที่ท  าให้

อักเสบ โดยเมลาโทนินออกฤทธิ์เป็นตัวต้านออกซิเดช่ัน (Anti-Oxidant) ยับย้ังการท าลายของ
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เซลล์โดยตรงจากอนุมูลอิสระ(Free  Radical) และสารพิษ (Toxin) ลดการอักเสบของผิวหนัง

และสวิโดยตรง  

 การศึกษาทดลองของ Novaera S.R.L. ในปีค.ศ. 2012 พบว่า ผู้ป่วยที่มีสิวอยู่ใน

ระดับปานกลาง (Moderate Acne)ได้รับเมลาโทนินเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สิวจะดีขึ้ น (Mild 

Improvement) ใน 4 สปัดาห์ และดีขึ้นอกี (Modest Improvement) อย่างสงัเกตได้ชัด ในสปัดาห์ที่ 8 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลองเชิงน าร่อง (Experimental Research; Pilot 

Study) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการรับประทานเมลาโทนิน ต่อการรักษาสิว ตรวจคัดเลือก

ผู้ป่วยเข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) วัดก่อนและหลังการทดลอง (Pre-

Post Test Design) ให้อาสาสมัครอมเมลาโทนินใต้ ล้ิน  (Sublingual Melatonin) ขนาด 1 

มิลลิกรัม ทุกคืน ก่อนนอน 30 นาท ีในระยะเวลา 8 สัปดาห์ นัดตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ โดย

ศึกษาวิจัยใน ผู้ป่วยที่มีอายุ 20-50 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสิวอยู่ในระดับความรุนแรง   

ปานกลาง (Moderate acne) เข้ารับการรักษาสิวมานานกว่า 1 ปีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธี

แพทย์แผนปัจจุบัน คุณภาพการนอนหลับน้อย คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี  จากน้ันนัดติดตามอาการทุก 

2 สัปดาห์ เพ่ือนับจ านวนสิวรวม สิวอุดตัน และสิวอักเสบ วัดคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก 

เครื่องมือช้ีวัดคุณภาพการนอนหลบัมาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; T-

PSQI) และวัดคะแนนคุณภาพชีวิตจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF –

THAI) ทั้งหมด 5 คร้ัง เป็นเวลาทั้งสิ้น 8 สปัดาห์ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 

ตารางที ่1 ลกัษณะทัว่ไป 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 4 26.67 

หญิง 11 73.33 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 

21-30 5 33.33 

31-40 7 46.67 

41-50 3 20.00 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

โสด 8 53.33 

สมรส 7 46.67 

967



4 

   การศึกษาน้ีมีตัวอย่าง 15  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.33 มีอายุตั้งแต่ 27 ถึง 43 ปี โดยตัวอย่างช่วงอายุ 21 ถึง 30 ปี มี 5 คน คิดเป็นร้อยละ

33.33 ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี มี 3 คน  

คิดเป็น ร้อยละ  20 อา ยุ เฉ ล่ียของตัวอย่างเท่ากับ  33.93 ปี  (SD. = 4.86) โสด 8 คน  

สมรส 7 คน 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทยีบจ านวนสวิรวมของตัวอย่าง ในช่วงสปัดาห์ต่าง ๆ  ขณะศึกษาวิจัย 

 

จ านวนสวิรวม 

สปัดาห์ที่ 

Mean S.D. p-value  

(เปรียบเทยีบกบัก่อน

การศกึษา) 

เร่ิมต้นศึกษา 125.53 19.93 - 

2 109.33 16.07  0.010 

4 77.13 19.14 < 0.001 

6 51.53 16.48 < 0.001 

8 30.00 17.28 < 0.001 

    

 

   จากการ เป รียบ เทียบจ า นวนสิ วรวมของตั วอ ย่า ง โดยใ ช้สถิติ  paired-t test  

ในสัปดาห์ต่าง ๆ ตามนัดเม่ือวิเคราะห์จ านวนสิวรวมของตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ  

8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับเร่ิมต้นการศึกษาวิจัย พบว่า จ านวนสิวรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2  เป็นต้นไป สอดคล้องกับค่าเฉล่ียของสิว

รวมของตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละสปัดาห์ 

 

ตารางที ่3  เปรียบเทยีบจ านวนสวิอุดตันของตัวอย่าง ในช่วงสปัดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย 

 

จ านวนสวิอุดตัน 

สปัดาห์ที่ 

Mean S.D. p-value 

(เปรียบเทยีบกบัก่อน

การศกึษา) 

เร่ิมต้นศึกษา 103.33 20.26 - 

2 90.87 14.62 0.003 

4 65.07 15.66 < 0.001 

6 44.27 13.84 < 0.001 

8 26.47 15.54 < 0.001 
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    จากการเปรียบเทียบจ านวนสิวรวมของตัวอย่างโดยใช้สถิติ  paired-t test ในสัปดาห์

ต่าง ๆ ตามนัดเม่ือวิเคราะห์จ านวนสิวอุดตันของตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ 

เปรียบเทียบกับเร่ิมต้นการศึกษาวิจัย พบว่า จ านวนสิวอุดตันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ต้ังแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป สอดคล้องกับค่าเฉล่ียของสิวอุดตันของ

ตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละสปัดาห์ 

 

ตารางที ่4  เปรียบเทยีบจ านวนสวิอกัเสบของตัวอย่าง ในช่วงสปัดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย 

 

จ านวนสวิอกัเสบ 

สปัดาห์ที่ 

Mean S.D. p-value 

(เปรียบเทยีบกบัก่อน

การศกึษา) 

เร่ิมต้นศึกษา 22.86 4.66 - 

2 18.47 3.98  0.002 

4 12.07 5.23 < 0.001 

6 7.27 4.77 < 0.001 

8 3.93 3.33 < 0.001 

 

   จากการเปรียบเทยีบจ านวนสวิอกัเสบของตัวอย่างโดยใช้สถิติ paired-t test ในสัปดาห์

ต่าง ๆ ตามนัด เม่ือวิเคราะห์จ านวนสิวอักเสบของตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ 

เปรียบเทียบกับเร่ิมต้นการศึกษาวิจัย พบว่า จ านวนสิวอักเสบลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (p < 0.05) ต้ังแต่สัปดาห์ที่ 2  เป็นต้นไป  สอดคล้องกับค่าเฉล่ียของสิวอักเสบของ

ตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละสปัดาห์ 
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จ านวนสวิเฉล่ียของตวัอย่าง 

 

สปัดาห์ที่ 

  ภาพที ่1  แสดงจ านวนสวิรวม สวิอุดตันและสวิอกัเสบในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย 

 

  จากกราฟ พบว่าจ านวนสวิรวม สวิอุดตันและสิวอักเสบเฉล่ียของตัวอย่างต้ังแต่เร่ิมต้น

การศึกษาวิจัยจนถึงสิ้นสุดการศึกษาพบว่า มีจ านวนสิวรวม สิวอุดตันและสิวอักเสบเฉล่ียลดลง

อย่างต่อเน่ือง 

 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก เครือ่งมือชี้วดัคณุภาพการนอนหลบั

มาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; T-PSQI)ของตัวอย่าง ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ 

ขณะศึกษาวิจัย 

 

คะแนนการนอน 

การศึกษาวิจัย 

Mean S.D. p-value 

(เปรียบเทยีบกบัก่อน

การศกึษา) 

เร่ิมต้นศึกษา 12.13 2.00 - 

2 4.93 1.58  0.020 

4 4.06 0.88 < 0.001 

6 4.20 1.78 < 0.001 

8 3.60 1.45 < 0.001 
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   จากการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับของตัวอย่างโดยใช้สถิติ paired-t 

test ในสัปดาห์ต่าง ๆ ตามนัด เมื่อวิเคราะห์คะแนนคุณภาพการนอนหลับของตัวอย่างในสัปดาห์

ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ เปรียบเทยีบกับเร่ิมต้นการศึกษาวิจัย พบว่า คะแนนคุณภาพการนอน

หลับลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ต้ังแต่สัปดาห์ที่  2 เป็นต้นไป  

สอดคล้องกบัค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการนอนหลับของตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละ

สปัดาห์ 

 

คะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉล่ียของตวัอย่าง 

 

สปัดาหท่ี์ 

   ภาพที ่2  แสดงคะแนนคุณภาพการนอนหลับในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย 

 

   จากกราฟพบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉล่ียของตัวอย่างตั้ งแต่เร่ิมต้น

การศึกษาเมื่อผู้ป่วยได้เร่ิมอมเมลาโทนินใต้ล้ิน พบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับน้ันลดลงมาก

ในช่วง 2-4 สปัดาห์แรก และคะแนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองถึงสปัดาห์ที่ 8 
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ตารางที ่4.13  เปรียบเทยีบคะแนนคุณภาพชีวิตจากเครือ่งมือวดัคณุภาพชีวติ (WHOQOL – 

BREF –THAI)ในช่วงสปัดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย 

 

คะแนนคุณภาพชวีิต 

 

การศึกษาวิจัย 

Mean S.D. p-value 

(เปรียบเทยีบกบัก่อน

การศกึษา) 

เร่ิมต้นศึกษา 87.86 6.28 - 

2 90.87 4.07 0.069 

4 92.93 5.98 < 0.001 

6 94.53 5.71 < 0.001 

8 96.20 4.53 < 0.001 

 

   จากการเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างโดยใช้สถิติ paired-t test ใน

สัปดาห์ต่าง ๆ ตามนัด เม่ือวิเคราะห์คะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ  

8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับเร่ิมต้นการศึกษาวิจัย พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้ นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ตั้ งแต่สัปดาห์ที่  4  เป็นต้นไป  สอดคล้องกับ

ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในแต่ละสปัดาห์ 

 

คะแนนคุณภาพชวีิตเฉล่ียของตวัอย่าง 

 

สปัดาหท่ี์ 

972



9 

ภาพที ่3  แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตเฉล่ียของตัวอย่างในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย 

   จากกราฟ พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างตั้งแต่เร่ิมต้นการศึกษาถึงสิ้นสุดการ

ศึกษาวิจัยที่ 8 สปัดาห์พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

 

สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

  สรุปผลการศึกษาวิจัยตามสมมติฐาน หลังจากอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยได้รับเมลาโทนินอมใต้ล้ินต่อเน่ืองทุกวัน ผู้ที่มีภาวะสิวระยะปานกลาง 

(Moderate Acne) จะมีปริมาณสิวลดลงโดย จากการศึกษาหลังจากอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ  

8 สปัดาห์ ปริมาณสวิรวมทุกเมด็ จ านวนสวิอุดตันและอักเสบลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณา

ข้อมูลการติดตามอาสาสมัคร ระหว่างการศึกษาวิจัยทุก 2 สัปดาห์พบว่า จ านวนสิวรวมทุกเมด็

จ านวนสวิอุดตันและอักเสบลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ต้ังแต่สัปดาห์ที่ 2 จนถึงสิ้นสุดการศึกษาวิจัยที่ 

8 สปัดาห์ 

  จากการศึกษาคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก เคร่ืองมือช้ีวัดคุณภาพการนอนหลับ

มาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; T-PSQI) พบว่า  คะแนนการนอนของ

อาสาสมัครลดลงต่อเน่ือง 8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ สรุปได้ว่า เมลาโทนินอมใต้ล้ินอาจช่วยปรับ

เร่ืองของการนอนของอาสาสมัครให้ดีขึ้นอ้างองิจากคะแนนคุณภาพการนอนหลับ   

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตจากเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต 

(WHOQOL – BREF –THAI) พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครเพ่ิมขึ้ นต่อเน่ือง  

8 สัปดาห์อย่างมีนัยส าคัญ สรุปได้ว่า เมลาโทนินอมใต้ล้ินอาจช่วยปรับคุณภาพชีวิตของ

อาสาสมัครให้ดีขึ้นอ้างองิจากคะแนนคุณภาพชีวิต 

  สรุปว่าการให้เมลาโทนินอมใต้ลิ้ นขนาด 1 มิลลิกรัม (Sublingual Melatonin;  

1 mg.) อมครั้ งละ 1 เม็ด ก่อนนอน 30 นาที ทุกคืน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยลด

ปริมาณสิวได ้ท าใหก้ารนอนและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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การศึกษาระดบัความสุขของพนกังานแบลคมอรส์ประเทศไทย 

The happiness level in Blackmores Thailand personnel 

 

ณัฐท ีเทยีนศิริ
*
 

นพ. ไกรสร  อัมมวรรธน์
**
 

 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสขุของพนักงานบริษัทแบลคมอร์ 

ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาความสขุของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น ท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 

28 กุมภาพันธ ์2559 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยทั้งหมดที่

เข้าท างานก่อนวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 120 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ

วัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างอ่านและตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  มี ผู้ตอบ

แบบสอบถามครบถ้วนที่สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ทั้งหมด 112 ชุดคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของ

ตัวอย่างวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปในการค านวณผลระดับความสุขจากสถาบันวิจัยประชากร

และสงัคมมหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ไม่มีบุตร ท างานส่วนใหญ่อยู่ในแผนกแนะน า

สินค้ามีระยะเวลาท างานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท ค่า

คะแนนเฉล่ียระดับความสขุภาพรวมคือ 58.89  สะท้อนให้เหน็ว่าพนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ 

“มีความสุข” เมื่ อพิจารณาเป็นรายมิติความสุข ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความสุข โดยมิติจิต

วิญญาณดีมีคะแนนสูงที่สุดคือ 71.74 ยกเว้นในสองมิติที่อยู่ในระดับไม่มีความสุขคือ มิติสุขภาพ

เงินดีมีคะแนนอยู่ที่ 44.48 และมิติผ่อนคลายดีมีคะแนนต ่าที่สุดอยู่ที่ 43.44 ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขจ าแนกรายแผนกพบว่า ทุกแผนกมีค่าคะแนนเฉล่ียระดับ

ความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” โดยแผนกบุคคลมีคะแนนมากที่สุดคือ 60.21 และแผนก

ผลิตภัณฑมี์คะแนนน้อยที่สดุคือ 56.11  

จากค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขภาพรวมพบว่าควรจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้าง

ความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยในมิติผ่อนคลายดีและมิติสุขภาพเงินดีอย่าง

จริงจัง 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to find level of happiness in Blackmores Thailand 

personnel. The result will be used for developing happiness guidelines in Blackmores 

Thailand. The data were collected during February 1
st 

2016 to February 28
th 

2016. The 

sample in this study were 120 of Blackmores Thailand personnel who joined with 

Blackmores before 1
st
 August 2015. The data were collected using a questionnaire 

“HAPPINOMETER” which were developed by the Institute for Population and Social 

Research, Mahidol University. The subjects read and answered the questionnaire by 

themselves. Respondents that can be fully analyzed 112 representing 93.33% of the 

sample. Computer analysis program by the Institute for Population and Social Research, 

Mahidol University was used to determine the happiness level from questionnaire. 

The finding show that in general, most respondents were female, age between 

25-34 years old. Most samples got a bachelor degree, single, don’t have child, working in 

PA team, working in Blackmores Thailand less than 1 year, and have average income 

between 10,000 – 20,000 baht. The happiness average score was 58.89 points 

interpreted at “Happy” level. Considering each happiness dimension, mostly got “Happy” 

level. The highest score at 71.74 points in good spiritual dimension. The study show 

“Unhappy” level in 2 dimension which are good money dimension and the lowest score at 

43.44 in good relaxed dimension. Considering each Blackmores department, all of them 

got “Happy” level. The highest score at 60.21 in HR & Admin department and lowest 

score at 56.11 in RA/NPD/Education department. 

From the happiness average score with considering in each happiness dimension, 

the company should focus to improve the happiness level in good money and good relaxed 

dimension. 
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บทน า 

โลกในยุคไร้พรมแดนน้ันการเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบ

ในวงกว้างทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเมือง ค่านิยมต่างๆ รวมถึงในด้านของ

เศรษฐกจิ ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรต่างๆ กม็ีการเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็น้ีไม่ว่า

จะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การก าหนดยุธศาสตร์ กลยุทธ์ในการบริหารงาน การ

สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น ซ่ึงส่งผลถึงการด าเนินชีวิตและความสุขของคนในยุค

ปัจจุบันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยของการท างานซ่ึงต้องมีความรับผิดชอบใน

หลายด้านมีภาระหน้าที่ มีการสร้างครอบครัว มีการหารายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึง

ที่ท  าให้เกิดภาวะกดดันและมีผลต่อระดับความสุขของบุคคลน้ันๆ ได้ซ่ึงถ้าระดับความสุขลดลงก็

สามารถเป็นสาเหตุให้มีความไม่สบายใจและเป็นทุกข์ตลอดจนถึงการส่งผลต่อระบบต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นทางจิตใจหรือทางสขุภาพร่างกายได้เช่นกนั  

ด้วยเหตุน้ีจึงสนใจการศึกษาระดับความสุขของพนักงาน เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขมากย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมี

สขุภาพจิตใจและสขุภาพกายที่ดีต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสขุของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาความสขุของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั 

การศึกษาวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงคือพักงานบริษัท

แบลคมอร์สประเทศไทยทั้งหมดที่เข้าท างานก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 120 คน 

ท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ ์2559  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัดระดับความสุขของ

คนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือที่มีความตรงตามเน้ือหา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความสุข สุขภาพจิต เพ่ือพิจารณาความตรงตามเน้ือหาที่ต้องการประเมิน 

โดยแบบสอบถามวัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์
(1,2)

” ที่ปรับปรุงให้

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศึกษาโดยใช้ค าถามปลายปิดและปลายเปิด ซ่ึงในแบบสอบถามจะ
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แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ตอน โดย ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ มี 8 ข้อ 

ได้แก่ เพศ อายุ แผนกที่ท  างาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระยะเวลาที่ท  างาน 

รายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามของมิติความสุขของคนท างานโดยแต่ละข้อจะอิงกับ

ตัวช้ีวัดในแต่ละมิติดังน้ี มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) จ านวน 6 ข้อ มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี 

(Happy Relax) จ านวน 5 ข้อ มิติที่ 3 น า้ใจดี (Happy Heart) จ านวน 8 ข้อ มิติที่ 4 จิตวิญญาณ

ดี (Happy Soul) จ านวน 5 ข้อ มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) จ านวน 3 ข้อ มิติที่ 6 

สังคมดี (Happy Society) จ านวน 6 ข้อ มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) จ านวน 3 ข้อ มิติที่ 8 

สขุภาพเงินดี (Happy Money) จ านวน 4 ข้อ มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work Life) จ านวน 20 

ข้อ  สามารภน าค่าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ียระดับความสุขในภาพรวมของแต่ละบุคคลอีกทั้ง

ยังสามารถสะท้อนกลับไปเป็นผลคะแนนความสขุองค์กรได้อกีด้วย  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล  

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนกที่ท  างาน ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระยะเวลาที่ท  างาน รายได้ต่อเดือน โดยใช้การจ าแนกเป็นความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  

วิเคราะห์ระดับความสขุของพนักงานบริษัท แบลคมอร์ส ประเทศไทย ในภาพรวมของ

ทั้งองค์กรและจ าแนกเป็นรายมิติ และในภาพรวมแยกในแต่ละแผนก โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปจาก

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลการศึกษา 

จากตัวอย่างที่วิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 112 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 91.07  มีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 58.04 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 

48.21 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.25 ท างานในแผนก PA Team ร้อยละ 75 ไม่มีบุตร ร้อยละ 

54.47 มีระยะเวลาท างานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 33.93 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 

20,000 บาท ร้อยละ 43.75 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัความสุขจ าแนกรายมิติและภาพรวม 

จากการส ารวจระดับความสุขของตัวอย่าง พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขภาพ

รวมอยู่ที่ 58.89 (จากคะแนนเตม็ 100) สะท้อนให้เหน็ได้ว่า พนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ 

“มีความสุข” เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติที่อยู่ในระดับ “มีความสุข” และ มี 2 มิติที่อยู่

ในระดับ “ไม่มีความสุข” โดย มิติจิตวิญญานดี มีคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุดคือ  71.74 และ

มิติผ่อนคลายด ีมีค่าคะแนนเฉล่ียความสขุต ่าที่สดุอยู่ที่ 43.44 รายละเอยีดดังภาพ 
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ภาพที ่ 1  แสดงข้อมูลคะแนนเฉล่ียระดับความสขุแยกในมิติต่างๆ 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัความสุขจ าแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน 

จากการส ารวจพบว่า ทุกแผนกมีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “มี

ความสุข” โดย แผนกบุคคล (HR & Admin) มีคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุด คือ 60.21 และ

แผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education)  มีค่าคะแนนเฉล่ียความสุขต ่ าที่ สุดคือ 56.11 

รายละเอยีดดังตาราง 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสขุจ าแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน 

 

คะแนนความสุขเฉลีย่ สุขภาพ

ดี 

ผ่อน

คลาย

ดี 

น ้าใจดี จิต

วิญญาน

ดี 

ครอบครวั

ดี 

สงัคมดี ใฝ่รูด้ ี สุขภาพ

เงินดี 

การ

งานดี 

ความสุข

ภาพรวม 

แผนกบุคคล (HR & 

Admin) 

50.00 47.50 63.89 62.50 75.00 60.42 58.33 65.63 60.63 60.21 

แผนกแนะน าสนิค้า 

(PA Team) 

56.35 42.82 66.99 72.06 50.10 51.72 64.12 42.06 64.28 59.43 

แผนกการตลาด 

(Marketing/Trade 

Marketing) 

50.00 51.25 61.11 62.50 58.33 50.00 52.08 70.31 61.56 58.54 

แผนกขาย (Sales 

Team/BKK/UPC)   

49.06 45.94 65.28 74.38 50.00 49.22 52.60 43.36 59.84 56.80 

แผนกบัญชี (Finance) 62.50 30.00 59.72 62.50 50.00 58.33 58.33 56.25 58.13 56.25 

แผนกผลิตภัณฑ ์

(RA/NPD/Education)   

60.00 43.33 61.11 63.33 52.78 50.00 58.33 62.50 55.00 56.11 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทยมีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” มีค่า

คะแนนสงูสดุในมิติจิตวิญญานดีและมีค่าคะแนนต ่าสดุในมิติผ่อนคลายดี ซ่ึงสอดคล้องกับรายงาน

สถานการณ์ความสขุของคนท างานในประเทศไทยปีที่ 2 รอบคร่ึงปีแรก มกราคมถึงมิถุนายนพ.ศ. 

2556 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
(3)
 และ สอดคล้องกับการศึกษา

ระดับความสขุของบุคคลากรโรงพยาบาลปากเกรด็ (อมฤต จิรเศรษฐสิริ, 2557)
(4) 
นอกจากน้ียัง 

สอดคล้องกับ  การส ารวจสุขภาวะบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2556 (กรแก้ว  

ถิรพงศ์สวัสด์ิและจันทร์ธรา สมตัว, 2556)
(5) 
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติที่อยู่ในระดับ 

“มีความสุข” ได้แก่ มิติจิตวิญญานดี มิติน า้ใจดี มิติการงานดี มิติใฝ่รู้ดี มิติสุขภาพดี มิติสังคมดี 

มิติครอบครัวดี  พบว่ามี 2 มิติที่อยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” คือ มิติสุขภาพเงินดี และมิติผ่อน

คลายด ี 

ผลวิเคราะห์ระดับความสุขจ าแนกรายแผนก พบว่าแผนกบุคคล (HR & Admin)  

มีค่าคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุด และแผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education)  มีค่าคะแนน

เฉล่ียระดับความสุขต ่าที่สุด นอกจากน้ียังพบว่ ามีบางมิติที่ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ “ไม่มี

ความสขุ” กล่าวคือ 

ในมิติผ่อนคลายดี มีแผนกที่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “ไม่มี

ความสุข” จ านวนมากที่สุดคือมีทั้งหมด 4 แผนกได้แก่ แผนกบุคคล (HR & Admin) แผนก

แนะน าสินค้า (PA Team)  แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)  แผนกบัญชี (Finance) และ 

แผนกผลิตภัณฑ ์(RA/NPD/Education)   

ในมิติสุขภาพ เ งินดี  แผนกที่ มี ค่ าคะแนนเฉ ล่ียระ ดับความสุขอ ยู่ ในระ ดับ  

“ไม่มีความสุข” รองลงมาคือมีทั้งหมด 2 แผนกได้แก่ แผนกแนะน าสินค้า (PA Team)และ

แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)   

ในมิติสุขภาพดี แผนกที่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” 

มีทั้งหมด 1 แผนกได้แก่ แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)   

 

แนวทางพฒันาระดบัความสุขของพนกังานบริษทัแบลคมอรส์ประเทศไทย 

จากผลการศึกษา ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับ 

“มีความสุข” แสดงให้เหน็ว่า พนักงานในองค์กรมีความสุข ดังน้ันควรมีการสนับสนุนและมีการ

พัฒนาบุคลากรให้มีระดับความสุขที่เพ่ิมมากข้ึนจนไปถึงระดับที่มี “ความสุขมาก” กจ็ะส่งผลต่อ

ทั้งประสทิธภิาพการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมถึงสภาวะจิตใจที่ดีข้ึน 

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทย ควรมีการสร้างเสริมระดับความสุขในมิติ

สขุภาพเงินดี และมิติผ่อนคลายดีอย่างจริงจัง เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการ

ท างานและปัญหาที่ เกิดในระหว่างการท างาน การสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพและเชิงบวก  
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การจัดกิจกรรมสัมพันธ์หรือการเล่นกีฬาเพ่ือการผ่อนคลาย และ การปรับโครงสร้างรายได้ให้มี

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 

 

แนวทางการพฒันาระดบัความสุขในแผนกต่างๆ 

1. แผนกบุคคล (HR & Admin) แผนกบัญชี (Finance) และแผนกผลิตภัณฑ์ 

(RA/NPD/Education) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริมความสขุในมิติมิติผ่อนคลายดี  

2. แผนกแนะน าสินค้า (PA Team)ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริม ความสุขในมิติมิติ

ผ่อนคลายดีและมิติสขุภาพเงินดี  

3. แผนกการตลาด (Marketing/Trade Marketing) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริม

ความสุข สนับสนุนและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีระดับความสุขที่เพ่ิมมากข้ึนจนไปถึงระดับที่มี 

“ความสขุมาก”  

4. แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริมความสุขใน

มิติมิติผ่อนคลายดี มิติสขุภาพเงินดี มิติสงัคมดี และมิติสขุภาพดี  

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. เคร่ืองมือวัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” น้ันสามารถวัด

ระดับความสุขออกมาได้เป็นความสุขในช่วงเวลาหน่ึง ดังน้ันจึงควรมีการวัดระดับความสุขของ

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ อย่างต่อเน่ืองปีละ 1-2 คร้ัง  

2. ควรใช้เคร่ืองมือที่มีความหลายหลาย ในการวัดระดับความสุขของพนักงาน เพ่ือ

น าผลที่ได้มาเปรียบเทยีบเพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

3. ควรจะมีการท าการศึกษาในรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย ไม่จ ากัดแค่องค์กร

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเทา่นั้น เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีมุมมองที่กว้างมากข้ึน  

 

บรรนานุกรม 

 

กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสด์ิ, และ จันทร์ธรา สมตัว. (2556). ส ำรวจสขุภำวะบุคลำกรศูนยอ์นำมยัที ่6 
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(2557). รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมสุขคนท ำงำนในประเทศไทยปีที่ 2 รอบครึง่ปีแรก 

(มกราคมถึ งมิ ถุนายน  พ .ศ . 2556) โดยสถาบัน วิ จัยประชากรและสังคม 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการเลือกใชบ้ริการศลัยกรรมบนใบหนา้ ของผูห้ญิงวยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ณิชชา ชัยปฏวัิติ
*
 

ผศ.นพ.พันธศั์กด์ิ ศุกระฤกษ์
**
 

         

บทคดัย่อ   

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบน

ใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 

20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 330 คน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีมากที่สดุ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน 10,000-20,000 บาท และมี

อาชีพนักเรียน นักศึกษามากที่สดุ 

2. พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้า พบว่า เหตุผลในการ

ตัดสนิใจท าศัลยกรรมใบหน้า เพ่ือสร้างความม่ันใจมากที่สดุ โดยส่วนของใบหน้าที่ต้องการท ามาก

ที่สุด คือ จมูก ประเภทของการศัลยกรรมใบหน้าส่วนใหญ่เป็นแบบผ่าตัด สถานที่ใช้บริการ คือ 

คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา และพึงพอใจการศัลยกรรมเสริมความงามแบบไม่ผ่าตัดมากกว่า โดย

เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบผ่าตัด คือ วัสดุที่ใช้ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วน

เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบไม่ผ่าตัด คือ เจ็บตัวน้อยกว่า ระยะการพักฟ้ืนน้อย และส่วน

ใหญ่สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้าอย่างมาก ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่ยินดีจ่าย 

คือ ประมาณ 15,001-25,000 บาท โดยเงินที่น ามาใช้ศัลยกรรมใบหน้าส่วนใหญ่มาจากเงิน

สะสม และนิยมไปสถานความงามคนเดียว ส่วนช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริม

ความงามขึ้นอยู่กบัตารางคิวของสถานความงาม  

3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ทศันคติมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ความต้องการด้านรูปแบบการศัลยกรรม

บนใบหน้า คือ ดูเป็นธรรมชาติ สังเกตได้ยากว่าท าศัลยกรรม โดยวิธีการศัลยกรรมใบหน้าแบบ

ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การเสริมซิลิโคน เช่น การเสริมจมูก เสริมคาง ส่วนวิธีการศัลยกรรมใบหน้า

แบบไม่ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การฉีดโบทอ็กซ์  

                                                           
*
  นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ คณะ

วิทยาศาสตรป์ระยกุต ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**
 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับในระดับมาก ส่วนด้านสถานที่ และด้านการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในภาพรวมมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขต

กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง  

  

1. บทน า 

การศัลยกรรม ถือเป็นค่านิยมที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบัน จากอดีตที่ 

การท าศัลยกรรมเป็นเพียงการแก้ไขอวัยวะส่วนที่ผิดปกติเท่าน้ัน แต่ต่อมาด้วยค่านิยม ด้านความ

สวยความงาม และความก้าวหน้าทางทางแพทย์ จึงท าให้การศัลยกรรมเสริมความงาม ได้รับความ

นิยม และแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มอายุของผู้ที่เข้ารับบริการศัลยกรรมกข็ยายวงกว้างมากขึ้น

เช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซ่ึงกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ

ตั้งแต่ 20-25 ปี ถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการท าศัลยกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยหลาย

ด้าน ทั้งความต้องการมีรูปร่างหน้าตาที่ดี เพ่ือสร้างความม่ันใจ ความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม

เพ่ือน หรือจากคนรอบข้าง ปัจจัยด้านพฤติกรรมเลียนแบบนักร้อง นักแสดง รวมทั้งการรับ

วัฒนธรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี 

ธุรกิจด้านความงาม เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงมาก และมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ในประเทศไทยธุรกิจศัลยกรรม มีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต

เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการศัลยกรรมมากเป็นอับดับที่ 20 ของโลก 

(สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , 2550) โดยในปี  2556 ประ เทศไทยมี

สถานพยาบาลด้านศัลยกรรม จ านวนทั้งสิ้ น 17,330 แห่ง แต่มีแพทย์จบเฉพาะทางเพียง 200 

คนเท่าน้ัน จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการศัลยกรรม โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะ

ทางศัลยกรรม ซ่ึงสวนทางกบัความต้องการของตลาด รวมถึงยังขาดข้อมูลทางสถิติ และมาตรการ

การควบคุมด้านการศัลยกรรม จึงท าให้มีมิจฉาชีพเข้ามาหารายได้ในรูปแบบคลินิกเถื่อน เช่น 

หมอกระเป๋า โดยให้บริการในราคาที่ถูกกว่าเกอืบเทา่ตัว แต่ใช้สารแปลกปลอม หรือสารที่ไม่ได้รับ

การอนุญาตจากองค์การอาหารและยา เช่น การฉีดน า้มันมะกอก ฟิลเลอร์ปลอม ท าให้ผู้บริโภค

เสียโฉม และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากน้ี ยังพบปัญหาที่เกิดจากผู้ท าศัลยกรรมเอง เช่น 

การเสพติดศัลยกรรม การซ้ือขายตัวยาจากคนรู้จัก หรือทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นสารที่ไม่ได้

มาตรฐาน รวมไปถึงการรับบริการจากหมอเถื่อน ฯลฯ 

การเพ่ิมขึ้ นของธุรกิจความงาม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และปัญหา

ของการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจหาแนวทาง

ป้องกัน แก้ไขให้พร้อมรับสภาวะต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรง ปัญหาของการศัลยกรรม รวมถึง

ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็น

984



3 

ประโยชน์แก่ผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรม

ใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบ

ถึงพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านความงาม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด เพ่ือสร้างรายได้

ให้กบัประเทศได้อย่างย่ังยืน และก้าวเป็นผู้น าด้านการศัลยกรรมเสริมความงามได้ในระดับสากล 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และทศันคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานของการวิจยั 

1.  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ปัจจัยด้านสังคม มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

 -อายุ -ระดับการศึกษา  

 -รายได้ -อาชีพ 

 

ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสนิใจ 

- ด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ ์-ด้านราคา 

- ด้านสถานที่ -ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

- เหตุผลการตัดสนิใจท าศัลยกรรมใบหน้า 
- ความต้องการใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า 

- ความต้องการด้านรูปแบบของการศัลยกรรมใบหน้า 

- ด้านวิธกีารท าศัลยกรรมใบหน้า 

การเลือกใช้บริการ 

ศัลยกรรมใบหน้าของ หญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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5.  วิธีด าเนนิการวิจยั 

 5.1  ประชากร และตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิง ช่วงอายุ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต

พ้ืนที่ปกครอง 50 เขต จ านวนทั้งสิ้น 228,891 คน  

ตัวอย่างการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้หญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากเขตพ้ืนที่ปกครองจ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง 

และเขตบางรัก จ านวนทั้งหมด 330 คน  

5.2  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

และอาชีพ รวม 4 ข้อ ค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า จ านวน 16 ข้อ 

ประกอบด้วย ค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ แบบเรียงล าดับ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้าน

ทศันคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ความต้องการด้านรูปแบบ หรือลักษณะของการใช้

บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า และด้านวิธีการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบน

ใบหน้า ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 ข้อ  

 ส่วนที่  4 ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจท า ศัลยกรรมเสริมความงามด้านต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 45 ข้อ ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ จ านวน 9 ข้อ 

และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ จ านวน 6 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

6.  ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

6.1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 22 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีระดับ

การศึกษาสูงสุด หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีอาชีพ

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 

6.2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า คิดเป็นร้อยละ 60.9 

และเคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า ร้อยละ 39.1 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความพึง

พอใจใบหน้า ซ่ึงมีผู้ที่ไม่พอใจใบหน้าของตนเองเพียงร้อยละ 14.5 จึงอาจยังไม่มีความต้องการ

ท าศัลยกรรม โดยเหตุผลของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า คือ รู้สึกพอใจกับหน้าตาของ

ตัวเองอยู่แล้ว ร้อยละ 23.4 และกลัวความเจบ็ปวดที่จะเกดิข้ึน ร้อยละ 22.4  

ผู้ที่เคยใช้บริการศัลยกรรมใบหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้องการสร้างความมั่นใจ 

คิดเป็นร้อยละ 56.7 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้า ร้อยละ 30.9 และต้องการเป็นที่ยอมรับ

จากสังคม มีบุคคลช่ืนชม ร้อยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่เลือกท าจมูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 

เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่รูปจมูกใหญ่ จมูกไม่โด่ง จึงต้องการปรับรูปจมูกให้สวยงาม รองลงมา 

คือ ท าหน้าเรียว ร้อยละ 32.6 จากค่านิยมรูปหน้าแบบ V-shape ซ่ึงเหน็ได้จากดารา นักร้องทั้ง

ไทย และต่างประเทศ  

เมื่อพิจารณาตามประเภทของการท าศัลยกรรมบนใบหน้า พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้

การศัลยกรรมใบหน้าแบบผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 55.8 โดยมองว่า เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมา

นาน วัสดุที่ใช้ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงเช่ือมั่นในความปลอดภัยมากกว่า และไม่

ต้องการท าซ า้หลายคร้ัง รองลงมา คือ การท าศัลยกรรมใบหน้าแบบไม่ผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ 28.7 

ซ่ึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายต่อคร้ังถูกกว่า เจบ็ตัวน้อยกว่า แต่เน่ืองจากวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่สลายได้เองตาม

ธรรมชาติ ต้องท าซ า้หลายคร้ัง เมื่อมองในภาพรวมการท าศัลยกรรมแบบผ่าตัดจึงคุ้มค่ากว่า และ

ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าที่คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา ร้อยละ 38.8 รองลงมา คือ 

โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 32.3 ซ่ึงเป็นผลจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกแพทย์ผู้ให้บริการ

มากกว่าการยึดติดกบัแบรนด์ หรือช่ือเสยีงของสถานความงาม  

ในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการท าศัลยกรรมใบหน้า คิด

เป็นร้อยละ 59.7 เน่ืองจากรู้สึกพอใจกับหน้าตาของตัวเองอยู่แล้ว  โดยกลุ่มที่ ต้องการ

ท าศัลยกรรมใบหน้า ต้องการท าจมูกมากที่สุด ร้อยละ 48.9 ส าหรับวิธีการศัลยกรรมที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ การศัลยกรรมแบบผ่าตัด ค่าเฉล่ีย 3.38 โดยเลือกใช้วิธีการ

เสริมซิลิโคนมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วนการศัลยกรรมไม่ผ่าตัดมีค่าเฉล่ีย 3.02 และ

เลือกใช้การฉีดโบทอ็กซ์มากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.22 จากความต้องการลดกล้ามเน้ือกราม เพ่ือให้

ได้รูปหน้าเรียวสวย ซ่ึงเป็นวิธทีี่ได้รับความนิยม และรู้จักอย่างแพร่หลาย 

เมื่อพิจารณาทางด้านการเงิน พบว่า สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้บริการศัลยกรรม

ใบหน้าอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 42.7 โดยค่าใช้จ่ายที่ ยินดีจ่ายอยู่ในราคาระดับกลาง คือ 

15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.5 จากการเลือกราคาที่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ โดยมองที่

คุณภาพมากกว่าราคาที่ถูก แต่ไม่สงูจนเกนิไป เน่ืองจากช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยของนักศึกษา 

และผู้ที่เพ่ิงเร่ิมท างาน ซ่ึงมีเศรษฐานะต ่า จึงอาจไม่มีเงินมากพอที่จะใช้บริการในราคาสูงได้ และ

ส่วนใหญ่ใช้เงินสะสมของตนเองในการท าศัลยกรรม ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ เงินจาก
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ครอบครัว ร้อยละ 26.4 เน่ืองจากบางรายยังไม่มีรายได้ของตัวเอง ผู้ปกครองจึงให้การสนับสนุน

ด้านการเงิน ซ่ึงหากมองอีกมุม คือ ผู้ปกครองให้การยอมรับการท าศัลยกรรมเสริมความงามมาก

ขึ้น 

6.3  ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นจิตวิทยา 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยด้านทัศนคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมเสริม

ความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติในเชิงบวกต่อการท าศัลยกรรม โดยส่วนใหญ่มอง

ว่า การศัลยกรรมช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้าง ด้วยค่าเฉล่ีย 4.02 และมองว่า การ

ศัลยกรรมช่วยสร้างความม่ันใจมากขึ้น ค่าเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีความต้องการของมาส

โลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) คือ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นช่ืน

ชม และความต้องการความภาคภมูิใจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยทศันคติที่มีระดับความส าคัญ

น้อยที่สดุ คือ การศัลยกรรมส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ค่าเฉล่ีย 3.01 เน่ืองจากผู้ตอบ

แบบสอบถามรับรู้ข้อมูล และเข้าใจด้านการศัลยกรรมมากขึ้น ประกอบกับนวัตกรรมที่ทนัสมัย จึง

ท าให้การท าศัลยกรรมปลอดภัย และมีผลกระทบต่อร่างกายน้อยลง 

ด้านรูปแบบความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการศัลยกรรมใบหน้าให้ออกมาดูเป็น

ธรรมชาติ สังเกตได้ยากว่าท า ด้วยค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมา คือ รูปทรงใบหน้าแบบเกาหลี เช่น 

ดวงตากลมโต หน้าเรียว ค่าเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สังเกตได้จากการ

ท าศัลยกรรมตามแบบดารา นักร้องเกาหลี หรือการไปท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีของคนไทย 

และน้อยที่สดุ คือ ต้องการเหมือนดารา นักร้องที่ช่ืนชอบ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.02 ตามล าดับ 

6.4  ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.47 โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ

ช่ือเสียงของแพทย์ที่ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.12 เน่ืองจากรู้สึกเช่ือมั่นในฝีมือของแพทย์ และมองว่า

แพทย์มีผลต่อผลลัพธ์การท าศัลยกรรมอย่างมาก รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสถานเสริมความงาม 

ค่าเฉล่ีย 3.97 เน่ืองจากรู้สึกปลอดภัย และน่าเช่ือถือมากกว่าสถานเสริมความงามอื่น ๆ การมี

นวัตกรรมความงามต่างจากที่อื่น ค่าเฉล่ีย 3.95 และน้อยที่สุด คือ มีเอกสารประกอบการปฏบัิติ

ตัว ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.47 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.51 โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพที่

เหมาะสมกบัราคามากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมา คือ ราคาไม่แพง หรือถูกกว่าสถานเสริม

ความงามอื่น ๆ ค่าเฉล่ีย 3.71 จะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่ค านึงถึงด้านคุณภาพมากกว่าราคาถูก ซ่ึง

อาจเสี่ยงต่อวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้ของปลอม และเมื่อพิจารณาตามประเภทของการ

ศัลยกรรมใบหน้า พบว่า การศัลยกรรมใบหน้าแบบผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาของ
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อุปกรณ์ หรือสิ่งต้องที่ใช้หลังการผ่าตัดที่ไม่สูงจากราคาทั่วไปมากนัก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.42 เพ่ือการ

ตัดสินใจซ้ือที่ง่ายข้ึน เน่ืองจากการซ้ือจากที่อื่น อาจไม่สะดวกแม้ว่าราคาจะถูกกว่า ส่วนการ

ศัลยกรรมใบหน้าแบบไม่ผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัการคิดราคาแบบเหมารวมทั้งบริเวณที่

ท  า ไม่คิดเป็นจุด หรือตามปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.49  

ปัจจัยด้านสถานที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉล่ีย 3.38 เน่ืองจากปัจจัยด้านสถานที่

ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการท าศัลยกรรมมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตกแต่งร้านที่

สวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 4.03 เน่ืองจากดูน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้บริโภคให้เข้า

ไปใช้บริการ รองลงมา คือ มีห้องพักผ่อน ส าหรับลูกค้าระหว่างรอให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.96 เพ่ือ

สร้างความสะดวกสบาย และผ่อนคลายในระหว่างน่ังรอ ความสะดวกของท าเลที่ต้ัง เช่น ใกล้ที่

ท  างาน หรือที่พัก รวมถึงการเดินทางที่สะดวก เช่น ใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ค่าเฉล่ีย 3.91 

ซ่ึงท าให้ไม่ต้องเสยีเวลาเดินทางมากนัก  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.57 โดยส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการแถมสินค้า หรือคอร์สความงาม ค่าเฉล่ีย 3.79 เน่ืองจากรู้สึกว่า คุ้มค่ากว่า 

และช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ้ือได้มากขึ้ น รองลงมา คือ การจ่ายค่าบริการแบบผ่อนช าระ ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.72 เน่ืองจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นกลุ่มนักศึกษา และผู้ที่เร่ิมท างานใหม่ จึงอาจไม่มี

เงินมากพอส าหรับค่าใช้จ่าย การจ่ายแบบผ่อนช าระจึงช่วยลดภาระด้านการเงิน และการให้สิทธิ

พิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การลดราคาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาพิเศษส าหรับแม่ลูกในช่วงวัน

แม่ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.72 ตามล าดับ 

6.5  ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นสงัคม 

ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.48 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า การแนะน าของบุคคลที่เคยใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามมาก่อนที่ไม่ใช่ญาติ และ

เพ่ือนมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.02 เน่ืองจากเป็นแรงบันดาลใจที่ดี และ

สามารถเหน็ภาพของการท าศัลยกรรมได้ชัดเจนกว่า ทั้งด้านรูปทรง และฝีมือของแพทย์ รองลงมา 

คือ การแนะน าของบุคลากรของสถานเสริมความงาม เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงาน ด้วยค่าเฉล่ีย 

3.79 เน่ืองจากบุคลากรดังกล่าวสามารถ ให้ค าปรึกษได้เป็นอย่างดี การแนะน าของบุคคลที่มี

ช่ือเสียงที่ไม่ใช่ดารา หรือนักร้อง ค่าเฉล่ีย 3.65 เช่น การรีวิวของบล็อกเกอร์ความงาม เน็ต

ไอดอล ซ่ึงส่วนใหญ่มีผู้ติดตามจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความชอบ และสนใจด้านความ

งามอยู่แล้ว จึงส่งผลต่อผู้คนในวงกว้าง และน้อยที่สุด คือ การแนะน าของญาติ พ่ีน้อง ค่าเฉล่ีย 

3.11 ตามล าดับ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า ในกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะให้ความส าคัญกับบุคคลอื่น 

เช่น ผู้ที่เคยศัลยกรรม เนต็ไอดอล มากกว่าคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน คนรู้ จัก หรือเพ่ือนร่วมงาน 
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ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมใบหน้าของ

หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉล่ีย 3.40 เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระดานแสดงความคิดเหน็ใน Facebook หรือ Instagram เช่น บอร์ด

ศัลยกรรมความงาม มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 3.95 เน่ืองจากผู้หญิงในวัย

ผู้ใหญ่ตอนต้น นิยมเล่น facebook หรือ Instragram จ านวนมาก การอัพเดทข้อมูล การแชร์ข้อมูล

ต่าง ๆ ท าได้ง่าย และรวดเร็ว จึงง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

รองลงมา คือ เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัการศัลยกรรมเสริมความงาม เช่น www.dungdong.com ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.89 เน่ืองจากเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลด้านการศัลยกรรมจ านวนมาก ทั้งข้อมูลการ

ท าศัลยกรรม การรีวิวจากผู้ที่เคยท าศัลยกรรมมาก่อน การถามตอบ และให้ค าปรึกษากันในกะทู้ 

จึงมีผู้ที่ให้ความสนใจ และเข้าไปอ่านจ านวนมาก และน้อยที่สุด คือ สื่อโทรทศัน์ เช่น การโฆษณา 

รายการโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.01 ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า ทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางสังคม 

ล้วนมีผลต่อการเ ลือกใช้บริการ ศัลยกรรมใบหน้าของหญิงวัย ผู้ใหญ่ตอนต้น  ในเขต

กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น ดังน้ัน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากที่สุด ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในทุกปัจจัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจ ซ่ึงกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นให้ความส าคัญในระดับมาก 

 

7.  ขอ้เสนอแนะ 

7.1  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างช่ือเสียง และสร้าง

ความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค ทั้งช่ือเสียงของแพทย์ที่ให้บริการ และช่ือเสียงของสถานเสริมความ

งาม เพ่ือตอกย ้าตราสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก และจดจ าได้ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่

ทนัสมัย เช่น เคร่ืองจ าลองภาพ 3 มิติ การใช้เคร่ืองผ่าตัดที่ลดอาการเจบ็ปวดได้ และควรพิจารณา

เร่ือง การคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการใช้แพทย์ที่มีช่ือเสียงในวงการศัลยกรรมเสริม

ความงามมาให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้างจุดแขง็ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และการคัดสรรผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางส าหรับการให้บริการลูกค้า เช่น วิสญัญีแพทย์ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวิจัย และพัฒนาเทคนิคการท าศัลยกรรมเสริมความงามอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือน าไปพัฒนาการศัลยกรรมให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ลดผลข้างเคียงต่อร่างกาย  

ด้านผลลัพธ์ของการท าศัลยกรรมใบหน้า ควรดูเป็นธรรมชาติ กลมกลืนทั้งใบหน้า 

มากกว่าการเน้นสร้างจุดเด่นทั้งใบหน้า การแจ้งรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่าง

ครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงต้องศัลยกรรมใบหน้าให้ออกมาใกล้เคียงกับ
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รูปแบบที่ตกลงกับลูกค้า หรือภาพจ าลอง 3 มิติ อีกทั้ง ควรศึกษาคู่แข่ง และความต้องการของ

ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากลยุทธก์ารตลาดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ด้านราคา ควรพิจารณาเร่ือง การก าหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภค

รับรู้ได้ถึงความคุ้มค่า และก าหนดราคาให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการมอบส่วนลด

พิเศษ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้ น นอกจากน้ี ควรเปรียบเทยีบราคากับคู่แข่ง 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป  

ด้านสถานที่ ควรตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ทนัสมัย เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้กบัผู้บริโภค รวมทั้งการเลือกท าเลใกล้แหล่งชุมชน มีรถเมล์ผ่านหลายสาย ใกล้

รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่

ลูกค้า เช่น มีห้องส าหรับพักผ่อน หรือจัดอาหารว่างไว้บริการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพิจารณาเร่ือง การส่งเสริมการขาย ทั้งการแถมสินค้า 

หรือคอร์สความงามให้แก่ลูกค้า การลดราคา และการให้สิทธิพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งน้ี ไม่ควรมีโปรโมช่ันบ่อยเกินไป เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภครอซ้ือ

เฉพาะเวลามีโปรโมช่ันเทา่นั้น  

นอกจากน้ี การสื่อสารทางการตลาด ควรเน้นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Instagram และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม เช่น 

www.dungdong.com ซ่ึงกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะรับรู้ข่าวสารจากสื่อดังกล่าวมากที่สุด 

รวมถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า งานแสดงนิทรรศการ เพ่ือสร้างการรับรู้ 

และตอกย า้ให้ผู้บริโภคจดจ าตราสนิค้าได้มากขึ้น 

7.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม
เสริมความงาม เช่น ด้านบุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอกใน

ด้านต่าง ๆ 

2. ควรขยายขอบเขตแบบสอบถามให้กว้างขึ้น และเปรียบเทยีบการศัลยกรรมในแต่
ละประเภท หรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมแบบผ่าตัด และแบบไม่ผ่าตัด  

3. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาวิจัยในปริมณฑล หรือตาม
จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทยีบความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งด้านความคล้าย หรือ

ความแตกต่าง เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

4. ควรศึกษาเปรียบเทยีบการท าศัลยกรรมในสถานเสริมความงามต่าง ๆ เช่น คลินิก 
โรงพยาบาล เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถานเสริมความงามแต่ละประเภท 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามในแต่ละกลุ่มตาม
ระดับความพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง 
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6. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีศักยภาพในการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งด้าน
การตัดสินใจ และอ านาจในการซ้ือที่สูงกว่า เช่น กลุ่มของสาวประเภทสอง กลุ่มเกย์ หรือกลุ่ม

ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่ยังไม่แต่งงาน 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

กชมน วิบูลย์จันทร์. (2549). ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยศ์ัลยกรรมความงามของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาคนิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ). สบืค้นจาก 

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2556/Exer2556_no13  

กษมา กลัปดี. (2550). ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกรกัษาความงามในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ). 

สบืค้นจาก 

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2553/Exer2553_no271 

กุลชลี ไชยนันตา. (2539). กระบวนการตดัสินใจ. กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์.  

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ากดั.  

ชนงกรณ์  กุลฑลบุตร . (2547). หลักการจัดการ : องค์การ และการจัดการแนวคิดการ

บริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน  (พิมพ์คร้ังที่  2). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  

เชาวน์เลิศ มากสมบูรณ์. (2539). กระบวนการท าศัลยกรรมเสริมความงาม (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑติ). สบืค้นจาก http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-

search.pl?q=an:103788 

ธญัลักษณ์ เทยีนดี. (2543). การเปิดรบัสือ่การรบัรูเ้กีย่วกบัตนเอง ทศันคติ และพฤติกรรมของ

ผูห้ญิงทีมี่ต่อการประกวดส าหรบัผูห้ญิงในฐานะกิจกรรมสือ่สารการตลาด (วิทยานิพนธ ์

ปริญญามหาบัณฑติ). สบืค้นจาก 

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3835 

นพรัตน์ รัตนวราห, และนนทพร ธรีะวัฒนสขุ. (2556). สวยสัง่ได.้ กรุงเทพฯ: ดีพลัส. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ , และองอาจ ปทะวานิช . (2550).  

การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิล์ม และไซแทก็ซ์. 

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. (2550). บทความเกีย่วกบัศัลยกรรม

ตกแต่งเสริมสวย. สบืค้นจาก 

http://www.surgery.or.th/article.php?topic_type_id=4 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิล์มและไซเทก็ซ์.  

993

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2553/Exer2553_no271
http://www.surgery.or.th/article.php?topic_type_id=4


12 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). ครบเครือ่งเรือ่งการสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา.  

อศัรี จารุโกศล. (2552). ปัจจยัดา้นจติสงัคมในผูส้นใจท าศัลยกรรมความงาม (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑติ). สบืค้นจาก 

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2556/Exer2556_no25 

994



การศึกษาประสิทธิผลของการรบัประทานซินไบโอติก 

ท่ีมีต่อการรกัษาโรคผิวหนงัอกัเสบบริเวณต่อมไขมนั 

 

พญ. นันทวัน ป่ินเกษร
*
 

พญ. ปองศิริ คุณงาม


 

บทคดัย่อ 

โรคผิวหนังอกัเสบบริเวรต่อมไขมันเป็นโรคที่ เป็น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาด มีการก าเริบ

ของโรคบ่อย จึงจ าเป็นต้องใช้ยาต่อเน่ือง ยาที่ใช้เป็นหลัก คือ ยาในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ ซ่ึงใช้

ต่อเน่ืองนาน มีผลข้างเคียงมาก ดังน้ันผู้วิจัยจึงหาทางเลือกอื่นที่จะช่วยท าให้โรค seborrheic 

dermatitis น้ีดีขึ้น โดยที่ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อยที่สดุ ในขณะน้ี โปรไบโอติก เร่ิม

เข้ามามีบทบาทต่อสขุภาพ ในเร่ืองประโยชน์และมีผลข้างเคียงน้อยมาก รวมทั้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับ 

โปรไบโอติกมากขึ้ น ผู้วิจัยจึงคิดน าโปรไบโอติก มาให้ร่วมกับยาที่รักษาผู้ป่วย โรค seborrheic 

dermatitis เพ่ือให้อาการดีข้ึนและผลข้างเคียงน้อยที่สดุ รวมทั้งได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นด้วย 

เช่น เพ่ิมภมูิต้านทานของร่างกาย ช่วยระบบขับถ่าย เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติก ต่อ

อาการทางคลินิกของโรค seborrheic dermatitis 

วิธีด าเนินงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized 

controlled trial) โดยศึกษาในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis บริเวณใบหน้าระดับความรุนแรง

เลก็น้อยถึงปานกลาง จ านวน18 คน อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มารับการรักษาที่ นันทวันคลินิก อ.เมือง 

จ.สุพรรณบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างรับประทานซินไบโอติก ขนาดวันละ 20*10
9
 CFUs ประเมินผล

จากค่า severity score(ความแดง,การเกดิขุย,ความมันผิว,ความคัน) ที่ 0, 2 และ 4 สัปดาห์ และ

ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สัปดาห์ ใช้สถิติ t-Test เพ่ือเปรียบเทยีบผลลัพธ์ในแต่ละ

สปัดาห์ของแต่ละกลุ่ม และความแตกต่างของผลลัพธท์ั้ง 2 กลุ่ม  

ผลการวิจัย การรับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ที่มีระดับ

ความรุนแรงน้อยและปานกลางท าให้อาการทางคลินิกของโรคดีขึ้น ซ่ึงประเมินจาก severity score 

ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน โดยอาการดีขึ้ น

ต้ังแต่สปัดาห์ที่ 2 และดีมากขึ้นเมื่อครบ 4 สปัดาห์ และในระหว่างสปัดาห์ที่ 2 ถึง 4 อาการกด็ีขึ้น

เร่ือย ๆ ตลอดการรักษา(P=0.0431,0.0015 และ0.0052 ตามล าดับ ) แต่รับประทานซินไบโอติก 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ไม่ท าให้ค่า erythema index แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (P=0.1317) 

สรุปว่า ผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ในระดับความรุนแรงน้อยและปานกลาง การ

รับประทานซินไบโอติก ท าให้อาการทางคลินิกของโรค ซ่ึงประเมินจาก severity score ดีขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการรักษามาตรฐาน โดยอาการดีข้ึนต้ังแต่สัปดาห์ที่ 2 และดี

มากขึ้นเมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่รับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ยังไม่

ท าให้ค่า erythema index ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่ค่า erythema 

index มีแนวโน้มลดลง ดังน้ันการใช้ซินไบโอติกร่วมกับการรักษามาตรฐาน อาจเป็นอีกแนวทาง

หน่ึงในการดูแลผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ให้มีประสทิธผิลมากขึ้น 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

โรค Seborrheic dermatitis เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อย ประมาณร้อยละ 3-5 ของ

ประชากรทั้งหมดทั่วโลก แต่หากนับรวมผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น รังแคบนหนังศีรษะเข้า

ด้วย อาจจะมีมากถึง ร้อยละ 12-15 ของจ านวนประชากร พบในประชากรเพศชายมากกว่าใน

เพศหญิง และพบได้บ่อยใน 2 ช่วงวัย คือ ในเดก็อายุต ่ากว่า 3 เดือนและในผู้ใหญ่ช่วงอายุตั้งแต่ 

18-40 ปี (2,8) 

อาการที่ส าคัญของโรค seborrheic dermatitis มีตั้งแต่อาการเลก็น้อย เพียงคันศีรษะ 

มีรังแคไปจนถึงอาการรุนแรงเป็นผื่นทั้งตัว แต่อาการรุนแรงพบได้น้อย ซ่ึงใบหน้าและล าตัว 

มักพบในบริเวณที่มีต่อมไขมันอยู่หนาแน่น คือหัวคิ้ ว ระหว่างคิ้ วทั้ง 2 ข้าง ซอกจมูก อก ไหล่ 

ล าตัวส่วนบน มีลักษณะผื่นแดง ขอบชัด มีสะเกด็สีออกเหลืองและลักษณะเป็นมัน มักเป็น ๆ  

หาย ๆ ขึ้ นกับปัจจัยกระตุ้นดังกล่าว ซ่ึงจุดประสงค์ของการรักษาโรค seborrheic dermatitis คือ 

ควบคุมอาการ เพราะยังไม่มีการรักษาที่สามารถรักษาให้โรคหายขาดได้ ระยะเวลาการกลับเป็นซ า้

แตกต่างกนั ในผู้ป่วยแต่ละคน โดยทั่วไปขึ้นกบัปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ โดยทั่วไประยะเวลาใน

การรักษาเม่ือโรคก าเริบอยู่ที่ประมาณ 1-3 สปัดาห์ 

การใช้ยาต่าง ๆ ในการรักษาแม้ใช้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ด้วยโรคน้ีก าเริบบ่อย  

จึงจ าเป็นต้องใช้ยาต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือลดผลข้างเคียงของยา เช่น ยาในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงหาทางเลือกอื่นที่จะช่วยท าให้โรค seborrheic dermatitis น้ีดีขึ้ น โดยที่ผู้ป่วยได้รับ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อยที่สุด ซ่ึงในขณะน้ี โปรไบโอติก เร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อสุขภาพมาก

ข้ึนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากข้ึน ในเร่ืองประโยชน์และมีผลข้างเคียงน้อยมาก รวมทั้งมีงานวิจัย

เกี่ ยวกับโปรไบโอติกมากข้ึน ผู้วิจัยจึงคิดน าโปรไบโอติก  มาให้ร่วมกับยาที่ รักษาผู้ป่วย  

โรค seborrheic dermatitis เพ่ือให้อาการดีข้ึนและผลข้างเคียงน้อยที่สุด ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มน้ีมักจะมี

การก าเริบของโรคได้บ่อย และต้องใช้ยาอยู่เป็นประจ า รวมทั้งได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นด้วย 

เช่น เพ่ิมภมูิต้านทานของร่างกาย , ช่วยระบบขับถ่าย เป็นต้น 
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โปรไบโอติก เป็นจุลชีพที่มีในร่างกายมนุษย์อยู่แล้ว และต้องยังคงสภาพที่มีชีวิต  

ซ่ึงทนต่อสภาพกรดและอยู่ในน า้ดีได้ โดยสามารถยึดเกาะกับเน้ือเย่ือบุผนังล าไส้และให้ประโยชน์

ต่อร่างกายมนุษย์ โดยไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ส่วนพรีไบโอติก คือ สารอาหารที่เม่ือบริโภค

แล้วไม่มีการย่อยสลาย และไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกหมักให้ย่อย

สลายโดยแบคทีเรียโปรไบโอติกในล าไส้ใหญ่ก่อให้เกิดสารต่าง ๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ร่างกายโดยทั่วไป  

ซินไบโอติก หมายถึง อาหารเสริมที่ได้จากการผสมกันระหว่างโปรไบโอติก และพรีไบ

โอติก ซ่ึงท าให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันในร่างกายของผู้ที่ รับประทานเข้าไปช่วยส่งเสริมให้เกิด

คุณประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างเตม็ที่ และท าให้มีสขุภาพดีขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติก ต่ออาการทางคลินิกของโรค 

seborrheic dermatitis 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือทราบถึงประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติกต่ออาการทางคลินิกของ

โรค seborrheic dermatitis 

2. เ พ่ือสามารถน า ไปใ ช้ ในการ รักษา ผู้ ป่ วยโรค  seborrheic dermatitis ใ ห้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนของโรค 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ในคร้ังน้ี มาใช้ร่วมกับแนว

ทางการรักษามาตรฐาน (guidelines) ในการรักษาผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ได้ 

 

วิธีด าเนนิงานวิจยั 

การ วิ จัยเ ชิงทดลองแบบสุ่มและมีก ลุ่มควบคุม  (double blinded randomized 

controlled trial) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรค seborrheic dermatitis ซ่ึง

วินิจฉัยโดย พญ.นันทวัน ป่ินเกษร ตามหลักการวินิจฉัย (1) ที่นันทวันคลินิก อ.เมือง สุพรรณบุรี 

อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่มีอาการเลก็น้อยถึงปานกลาง จ านวน 20 คน โดยอาสาสมัคร สมัครใจ

และให้ความร่วมมือยินยอมเข้าโครงการวิจัย และใช้ซินไบโอติกในการทดสอบ 

 

997



4 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

1. ซินไบโอติก รูปแบบรับประทาน ของบริษัท โทรญ่า จ ากัด และยาหลอก 

(placebo) โดยจะเหมือนกับแคปซูลของซินไบโอติก ทั้งขนาด สี กล่ิน บรรจุภัณฑ์ (1แคปซูล มี

โปรไบโอติก 5* 10
9
 CFUs) 

2. ครีมให้ความชุ่มช้ืนช่ือซุปเปอร์มอยซ์ (ผลิตโดยบริษัทอินเตอร์คอสมา จ ากัด), 

ครีม ketoconazole 2%, สบู่ล้างหน้าส าหรับผิวแพ้ง่าย (ผลิตโดยบริษัทอินเตอร์คอสมา จ ากัด), 

ครีมกนัแดด SPF50 (ผลิตโดยบริษัทอนิเตอร์คอสมา จ ากดั) 

3. เคร่ือง Mexameter MX18 วัดค่า erythema index/redness 

4. กล้องดิจิตอลcanon G12 

5. แบบตารางบันทกึข้อมูล 

6. แบบประเมินผลข้างเคียง 

7. เอกสารอธบิายข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 

 

เกณฑใ์นการคดัเลือกเขา้มาศึกษา (Inclusion criteria) 

1) ไม่จ ากดัเพศ อายุมากกว่า 20 ปี  

2) ยินยอมเข้าโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ และอาสาสมัครลงลายลักษณ์อักษร

ใบยินยอมการรักษา (consent form) 

3) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรค seborrheic dermatitis บริเวณใบหน้า ระดับ

เลก็น้อย ถึงปานกลาง 

4) อาสาสมัครต้องไม่มีโรคผิวหนังชนิดอื่ น ร่วมด้วยบนรอยโรค  seborrheic 

dermatitis  

5) อาสาสมัครไม่มีภาวะติดเช้ือใด ๆ ร่วมด้วยบนรอยโรค seborrheic dermatitis 

(ไข้,purulent discharge,pustule,oozing crusting และ wide spread weeping discharge) 

6) อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยากลุ่มที่มีผลต่อโรค seborrheic dermatitis เช่น  

ยา สเตียรอยด ์ยากดภมูิคุ้มกนั หรือยากนัชัก เป็นต้น 

7) ในกรณีที่อาสาสมัครเคยได้รับยาต่าง ๆ ต้องมีระยะพักจากยาดังกล่าว ได้แก่ 

 7.1  oral corticosteroid ต้องมีระยะพัก (washout period) เป็นเวลา 4 สปัดาห์  

 7.2  จาก topical corticosteroid ระยะพักจากยา เป็นเวลา 2 สปัดาห์  

 7.3  กรณี regular vitamin supplementation รับประทานตามปกติ  

8) อาสาสมัครต้องสามารถมาตรวจติดตามผลการรักษาในสัปดาห์ที่ 2 และ4 ได้ 

9) อาสาสมัครไม่มีภาวะตั้งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร 
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เกณฑก์ารคดัออกจากการศึกษา (exclusion criteria)  

1) อาสาสมัครเกิดมีภาวะติดเช้ือใด ๆ ร่วมด้วยบนรอยโรค seborrheic dermatitis 

(ไข้, purulent discharge,pustule,oozing crusting และ wide spread weeping discharge) 

2) อาสาสมัครที่มีภาวะภมิูคุ้มกันบกพร่องทั้งชนิดปฐมภมิูและทุติยภมิู หลังเร่ิมการ

ทดลอง 

3) อาสาสมัครที่รับประทานยาสเตียรอยด์ ยากดภูมิคุ้มกัน ยากันชัก หลังเร่ิมการ

ทดลอง  

4) อาสาสมัครที่ต้ังครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หลังเร่ิมการทดลอง 

 

เกณฑใ์หอ้าสาสมคัรเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 

1) หลังเร่ิมการรักษา 1 สัปดาห์ หากอาสาสมัครมีอาการก าเริบของผื่นมากขึ้ น 

(flare up) กล่าวคือ มีอาการแห้ง แดง คัน มากขึ้ นกว่าก่อนการรักษา และหลังรักษา 2 สัปดาห์ 

หากอาสาสมัครมีอาการไม่ดีขึ้นนับจากเร่ิมการรักษา  

2) อาสาสมัครมีอาการ และอาการแสดงของการติดเช้ือที่รอยโรค (secondary 

infection) ก ล่ า วคื อ  มี ไ ข้ ,purulent discharge, pustule, oozing crusting แ ล ะ  wide spread 

weeping discharge 

3) อาสาสมัครมีอาการหรืออาการแสดงที่เป็นผลข้างเคียงของการรับประทานซิน

ไบโอติก เช่น ผื่นขึ้นตามล าตัว แพ้ คันที่ผิวหนัง 

4) อาสาสมัครไม่ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา โดยเมื่อนับยาหลังการ

ทดลองผ่านไป 2 สปัดาห์ เหลือยาตั้งแต่ 12 เมด็ ขึ้นไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. หลังจากที่ได้ผู้ป่วยตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าการศึกษา (inclusion criteria) 

แล้ว ผู้ท าการวิจัยอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์และข้ันตอนการท า ผลข้างเคียงที่อาจ

เกิดขึ้ นในระหว่างการวิจัย เกณฑ์ในการให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation 

criteria) 

2. อาสาสมัครลงลายลักษณ์อกัษรในใบยินยอมรับการรักษา (Informed consent) 

3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์อาสาสมัครเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลพ้ืนฐานของ

อาสาสมัครตามแบบบันทกึข้อมูล 

4. ผู้วิจัยตรวจร่างกายระบบผิวหนัง กล่าวคือ ประเมินความรุนแรงของโรค (1) 

Seborrheic dermatitis ตาม scale ที่บอกความรุนแรงของโรค และถ่ายภาพรอยโรคทั้งก่อนและ
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หลังการรักษาด้วยกล้องดิจิตอล semiquantitative scale มีการให้คะแนนความรุนแรงของอาการ

จาก 0-4 ในแต่ละอาการต่อไปนี้  ได้แก่. ความแดง (erythema), การเกิดขุย (scaling), ความมัน

ของผิว (oily skin), ความคัน (pruritus) 

โดยคะแนนตามความรุนแรงที่ให้เป็นดังน้ี 

0 หมายถึง ไม่มีอาการ  (no symptom) 1 หมายถึง  มีอาการเล็กน้อย (mild 

symptoms), 2 หมายถึง มีอาการปานกลาง (moderate symptoms), 3 หมายถึง มีอาการรุนแรง 

(severe symptoms), 4 หมายถึง มีอาการรุนแรงมาก (very severe symptoms) 

การประเมินความรุนแรงของอาการที่ใช้ในการวิจัย โดยน าคะแนนของแต่ละอาการมา

รวมกันเป็นคะแนนรวม (total score) โดย mild คือ1-7 คะแนน moderate คือ 8-14 คะแนน 

และ severe คือ 15-20 คะแนน และวัดค่า objective measurement ของผิวหนังโดยเคร่ือง 

Mexameter MX18 วัดค่า erythema index/redness  

- ประเมิน severity score ที่ 0,2 และ 4 สปัดาห์ 

- ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สปัดาห์ 

5. ท าการสุ่มอาสาสมัครก่อนการรักษาว่าจะให้อยู่กลุ่มใดของการรักษาด้วยวิธีการสุ่ม 

(randomization) ซ่ึงท าโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยและ randomization code จะถูก

เปิดเม่ือสิ้นสดุการวิจัยเทา่นั้น จะได้กลุ่มอาสาสมัคร 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

 5.1 กลุ่มที่ 1ได้รับ ซินไบโอติก จ ากัด ขนาด 4 แคปซูล ต่อวัน คร้ังละ2 แคปซูล 

พร้อมอาหารเช้า และเยน็  

 5.2 กลุ่มที่ 2 ได้ยาหลอก ซ่ึงมีลักษณะแคปซูลเหมือนกัน ทั้งสี กล่ิน รสชาติ และ

ขนาดรับประทานเหมือนกนั 

6.  อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการรักษาเช่นเดียวกันทุกคน  กล่าวคือ ได้ รับ 

2%ketoconazole ชนิดครีม ครีมซุปเปอร์มอยซ์ ครีมกันแดด SPF50 และสบู่ล้างหน้า ใช้วันละ  

2คร้ัง เช้า และเยน็ 

7. ตรวจติดตามผลการรักษาที่เร่ิมการรักษา สปัดาห์ที่ 2 และสปัดาห์ที่ 4 โดยสงัเกต 

และสอบถามอาการทางคลินิกพร้อมทั้งประเมินผลข้างเคียงจากยา และตรวจนับปริมาณยาที่เหลือ 

เพ่ือประเมินความร่วมมือในการรับประทานยา 

8.  ตรวจติดตามการรักษา โดย 

- ประเมิน severity score ที่ 0,2 และ 4 สปัดาห์ 

- ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สปัดาห์ 

และตรวจนับปริมาณยาที่เหลือ เพ่ือประเมินความร่วมมือในการรับประทานยา  

ถ้าเหลือเกนิ 12 เมด็ ให้เลิกจากการศึกษา 
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การประเมินผล 

ประเมินประสทิธผิลในการรักษา (Effectiveness of Therapy) โดยวัดจาก 

1. ผลการรักษาทางคลินิก (clinical outcome assessment) หลังการรักษา ที่ 2 และ 

4 สปัดาห์ ตาม Scales to be used for evaluation of baseline disease severity. 

2. Objective measurement โดยเคร่ือง Mexameter MX18 วัดค่า erythema 

index/redness ที่เร่ิมการรักษา และหลังการรักษาที่ 4 สัปดาห์ 

 

สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

1. ในแต่ละกลุ่ม สรุปในรูปของร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation, SD) รายงาน ลักษณะของค่าข้อมูลพ้ืนฐานในอาสาสมัคร ได้แก่ อายุ 

2. ใช้ Paired t-Test เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละกลุ่ม  

ค่านัยส าคัญที่ 80% power และค่าความเช่ือม่ันที่ 0.05 ใช้โปรแกรม SPSS version16.0 ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ t-Test เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของผลลัพธท์ั้ง 2 กลุ่ม 

4. การน าเสนอข้อมูลเป็นแผนภมูิ และตาราง 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

เพศ ซ่ึงในการศึกษาวิจัยน้ี มีผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอัตราผู้ป่วย

หญิงต่อผู้ป่วยชายประมาณ 5.67 ต่อ 1 (17:3) ซ่ึงต่างกับตามรายงานข้างต้นของนายแพทย์

โรนัลด์ พีอาร์ (2) และนายแพทย์มิตร (8)โดยความแตกต่างน้ีมีผลมาจากผู้ป่วยที่มารับการ

รักษาที่นันทวันคลินิก ซ่ึงเป็นคลินิกความงาม ผู้เข้ามาการรักษาส่วนใหญ่มักเป็นเพศหญิง  

อายุ การศึกษาวิจัยน้ี ผู้เข้าร่วมวิจัยมีตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 42 ปี โดยค่าเฉล่ีย

อายุ เท่ากับ 28.35 ปี ซ่ึงโรค seborrheic dermatitis น้ีมักพบช่วงวัยทารก และผู้ใหญ่ ซ่ึงอายุ

ผู้เข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ีใกล้เคียงกับการศึกษาเชิงระบาดวิทยาของนายแพทย์โรนัลด์  พีอาร์ และ

นายแพทย์มิตร  

ความรุนแรง ในผู้ป่วยจ านวน 20 คน มี อาสาสมัครที่มีความรุนแรงน้อย (1-7 

คะแนน) 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ค่าเฉล่ียคะแนนความรุนแรง คือ 5.72 และอาสาสมัครที่มี

ความรุนแรงปานกลาง (8-15คะแนน) 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 10 ค่าเฉล่ียคะแนนความรุนแรง 

คือ 8.5  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายวิธีที่ใช้ประเมินความรุนแรงของโรค เพ่ือใช้

ในการรักษาและติดตามอาการ แต่ไม่มีรายงานว่ามีระดับความรุนแรงใดมากกว่ากัน เพราะ
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เน่ืองจากธรรมชาติของโรค เป็นโรคเร้ือรัง เป็น ๆ หาย ๆ มีช่วงที่โรคสงบ และมีช่วงที่ก  าเริบ 

ฉะน้ันผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีความรุนแรงแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีได้ตัด

อาสาสมัครที่มีความรุนแรงมาก ( severity score >15) เน่ืองจากกลุ่มที่มีความรุนแรงมาก

จ าเป็นต้องให้ topical corticosteroid แต่ในงานวิจัยน้ีต้องการดูผลของซินไบโอติก ต่ออาการทาง

คลินิกของโรค seborrheic dermatitis จึงไม่ต้องการให้ topical corticosteroid มาเป็นปัจจัย

รบกวน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีจึงมีเฉพาะระดับความรุนแรงน้อยและปานกลาง 

โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 20 คน และมีอาสาสมัครต้องออกจากการศึกษา 2 คน  

- ผู้ที่คัดออกจากงานวิจัยคนที่ 1 อยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับซินไบโอติก เน่ืองจากหลังเร่ิม

การทดลองได้ 2 วัน อาสาสมัครทายาสเตียรอยด์ที่ใบหน้าด้วยความเคยชิน  

- ผู้ที่คัดออกจากงานวิจัยคนที่ 2 อยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับยาหลอก เน่ืองจากหลังเร่ิมการ

ทดลอง 3 วัน อาสาสมัครถูกสนัุขกดั ต้องรับประทานยาฆ่าเช้ือ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล ในแต่ละกลุ่ม และเปรียบเทยีบระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ป่วย 18 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ได้รับยาหลอก 9 คน และได้รับซินไบโอติก 9 คน 

โดยทั้ง 18 คนน้ีจะได้รับการประเมิน severity score และวัดค่า erythema index โดยที่ก่อนการ

ทดลอง ค่า severity score และค่า erythema index ของทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.8778, 0.0991 ตามล าดับ ) 

ผลการวิเคราะหอ์าการทางคลินกิของผูป่้วยในแต่ละกลุ่ม 

ข้อมูลการวิจัยเชิงวิเคราะห์ severity score และค่า erythema index ของผู้ป่วยแต่ละ

กลุ่ม ในช่วงเวลาต่าง ๆ กนั ด้วยการทดสอบ t-test มีรายละเอยีด ดังน้ี  

severity score ข้อมูลการวิจัยเชิงวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของค่า severity 

score ก่อนการรักษา, หลังการรักษาสปัดาห์ที่ 2,หลังการรักษาสปัดาห์ที่4 และระหว่างสัปดาห์ที่ 2 

และ 4 ของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาหลอกมีค่า 

severity score ก่อนการรักษา กบัหลังการรักษาที่ 2 และก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 

4 รวมทั้งระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของการรักษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p=0.1466, 0.3608, 0.57 ตามล าดับ) แต่กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับซินไบโอติก ที่หลังการรักษา

สัปดาห์ที่  2 มี ค่า  severity score แตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ  (p=0.0061) เมื่ อ

เปรียบเทยีบกบัก่อนการรักษา และเมื่อเปรียบเทยีบ ก่อนการรักษากับหลังการรักษาที่ 4 สัปดาห์ 

ค่า severity score กแ็ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p= 0.0008 ) แต่ค่า severity score 

ระหว่าง สปัดาห์ที่ 2และ4 ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ (p=0.5116) 

สรุปได้ว่า การรบัประทานซินไบโอติก ท าใหอ้าการทางคลินิกดีข้ึน ค่า severity 

score ลดลง แตกต่างตั้งแต่สปัดาหที์่ 2 และดีข้ึนชดัเจนที่ 4 สปัดาห ์เมือ่เทียบกบัการรกัษา

มาตรฐานอย่างมีนยัส าคญัทางคลินกิ 
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erythema index ภายในกลุ่มเดียวกนั ผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาหลอก และรับประทาน

ซินไบโอติก มีค่า erythema index ก่อนการรักษา กับหลังการรักษาที่ 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.5776 และ 0.7408 ตามล าดับ ) สรุปได้ว่า การรบัประทานซิน

ไบโอติก ยงัไม่ท าใหค่้า erythema index ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิ  

ผลการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มตวัอย่าง 

Severity score 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า severity score ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ด้วยยาหลอก กบักลุ่มผู้ป่วยที่ไดรับการรักษาด้วยซินไบโอติก ก่อนและหลังการรักษา สัปดาห์ที่ 2 

และ 4  

 

Score of severity 

 

กลุ่มที่ได้ยาหลอก กลุ่มที่ได้รับประทาน

ซินไบโอติก 

p-value 

ก่อนการรักษา 

หลังการรักษาสปัดาห์ที่ 2 

หลังการรักษาสปัดาห์ที่ 4

  

6.11  

5.22 

5.56 

 

6.22 

3.78 

3.33 

 

0.8778 

0.0431
*
 

0.0015
** 

 

 

จากตาราง เมื่อน าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทยีบระหว่าง 2 กลุ่ม 

ก่อนการทดลองพบว่า มีค่า severity score ของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก กับกลุ่มที่

ได้รับการรักษาด้วยซินไบโอติกมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.8778) แต่เมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย severity score ที่สัปดาห์ที่ 2 และ 4 หลังการรักษา ค่าเฉล่ีย severity score 

ของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยซินไบโอติก  

มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.0431,0.0015 ตามล าดับ )  

สรุปว่า การรกัษาดว้ยซินไบโอติก เมื่อเปรียบเทียบกบัการรกัษามาตรฐาน ท าให้

อาการทางคลินิกดีข้ึน (โดยค่า severity score ลดลง) ตั้งแต่สปัดาหที์่ 2 และดีมากข้ึนเมื่อ

ผ่านไป 4 สปัดาห ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

Erythema index 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า erythema index ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ด้วยยาหลอก กบักลุ่มผู้ป่วยที่ไดรับการรักษาด้วยซินไบโอติก ก่อนและหลังการรักษา สปัดาห์ที่ 4 

 

Erythema index 

 

กลุ่มที่ได้ยา

หลอก 

กลุ่มที่ได้รับประทานซินไบโอ

ติก 

p-value 

ก่อนการรักษา 

หลังการรักษาสปัดาห์ที่ 4 

413.41 ± 

65.10 

396.93 ± 

57.68 

357.33 ± 70.64 

345.52 ± 78.07 

0.0991 

0.1317 

 

จากตาราง ก่อนการทดลอง และหลังการรักษาสัปดาห์ที่ 4 มีค่า erythema index ของ

กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก กับกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยซินไบโอติกมีค่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.0991 และ 0.1317 ตามล าดับ ) 

สรุปได้ว่า ค่า erythema index เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม มีค่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.1317) 

โดยที่ตลอดการวิจัยไม่มีผู้ป่วยได้รับผลข้างจากการศึกษาคร้ังน้ี 

 

สรุปจากผลการศึกษา  

ผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ในระดับความรุนแรงน้อยและปานกลาง การ

รับประทานซินไบโอติก ท าให้อาการทางคลินิกของโรค ซ่ึงประเมินจาก severity score ดีขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการรักษามาตรฐาน โดยอาการดีข้ึนต้ังแต่สัปดาห์ที่ 2 และดี

มากขึ้นเมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่รับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ยังไม่

ท าให้ค่า erythema index ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่ค่า erythema 

index มีแนวโน้มลดลง ดังน้ันการใช้ซินไบโอติกร่วมกับการรักษามาตรฐาน อาจเป็นอีกแนวทาง

หน่ึงในการดูแลผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ให้มีประสทิธผิลมากขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม ที่กล่าวว่า โรค seborrheic dermatitis เป็นการตอบสนอง

ทางภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ ทั้งทาง humoral และ cellular immune response และความบกพร่องของ

ภูมิคุ้มกัน ท าให้เช้ืออยู่นานขึ้ น (3,4) ซ่ึงโปรไบโอติกสามารถกระตุ้ นการท างานของระบบ

ภมูิคุ้มกันของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น โดยทาง humoral mediated immunity 

โพรไบโอติก กระตุ้น monocyte ที่มีอยู่ทั่วไปให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด ให้เคล่ือนมายัง

ต าแหน่งที่เช้ือโรครุกล า้เข้ามาสู่ร่างกาย แล้ว monocyte กเ็ติบโตเป็น macrophage เพ่ือจับกินเช้ือ
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โรคน้ัน และหล่ังสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการท าลายเช้ือโรค เช่น Immunoglobulin A( IgA) ส่วน

การตอบสนองทาง cellular mediated immunity โพรไบโอติกกระตุ้นให้หล่ัง cytokines ได้แก่ 

Inter–leukin (IL) และ Tumor Necrosis Factor alpha (TNF – α) ท าใ ห้ ร่ างกายป้องกัน

ต่อต้านและก าจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงสารเหล่าน้ีเป็น

สารคล้ายฮอร์โมนท าหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภมิูคุ้มกันเพ่ือมาช่วยกันต่อสู้

กบัสิ่งแปลกปลอม เช้ือโรค หรือผู้รุกราน นอกจากโพรไบโอติกจะช่วยเพ่ิมปริมาณสารต่อต้านเช้ือ

โรคในร่างกายแล้ว ยังท าให้มีการสื่อสารกับ gut-associated lymphocyte tissue (GALT) ได้ดี

ย่ิงขึ้ น ท าให้การสร้างสารป้องกันและการกระตุ้ นภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่ภาวะสมดุลน าไปสู่การ

ตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกันแบบป้องกันมากกว่าการตอบสนองแบบก่อการอักเสบหรือภมูิแพ้ 

ท าให้เน้ือเย่ือที่อักเสบบรรเทาลงและซ่อมแซมเซลล์ร่างกายที่บาดเจบ็ให้ฟ้ืนตัวเรว็ข้ึน (5) การที่

โพรไบโอติกสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ทั้ง humoral และ cellular immune 

response สามารถน ามาอธิบายได้ว่า การรับประทานซินไบโอติก ท าให้อาการทางคลินิกของโรค 

seborrheic dermatitis ดีขึ้นได้ 

การรับประทานซินไบโอติก ยังไม่ท าให้ค่า erythema index ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ เน่ืองจากค่า erythema index เป็นการวัดค่าความแดงผิวด้วยเคร่ือง Mexameter ซ่ึงปกติ

ความแดงของผิวหนังจะหายเองได้ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือน แต่ในงานวิจัยคร้ัง

น้ีท าระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซ่ึงอาจเป็นช่วงเวลาสั้นไปที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของค่า erythema 

index จนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อย่างไรกต็าม ค่า erythema index ของทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบก่อน

การรักษา และหลังสัปดาห์ที่ 4 จึงอาจกล่าวได้ว่า การรักษามาตรฐานด้วยการใช้ครีมให้ความชุ่ม

ช้ืน, สบู่ท าความสะอาดผิว ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ท าให้ค่าความแดงผิว 

(erythema index ) มีค่าลดลง แต่ยังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เน่ืองจากสาร

ดังกล่าวเพ่ิมน า้ในช้ันผิวหนัง ท าให้การหักเหของแสง เมื่อตรวจด้วยเคร่ือง mexameter จึงได้ค่า 

erythema index ลดลง และมีหลายปัจจัยที่ ส่งผลต่อค่าความช้ืนที่ ผิวหนัง ได้แก่ พันธุกรรม 

สภาวะแวดล้อม อายุ พฤติกรรม และการด าเนินชีวิต ฮอร์โมน ยา เป็นต้น (7) จึงอาจท าให้ค่า 

erythema index แตกต่างกนั ส่งผลต่อผลการศึกษาได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ึน และมีความหลากหลาย

ของกลุ่มอายุ รวมถึงความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันมากข้ึน เน่ืองจากความรุนแรงและการ

ด าเนินโรคแต่ละอายุแตกต่างกนั ซ่ึงจะน ามาสู่วิธกีารรักษาที่ได้ผลและเฉพาะเจาะจง 
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2. ควรมีการศึกษาทดลองเป็นระยะเวลาที่นานข้ึน เพ่ือจะได้บอกถึงประสิทธิผลระยะ

ยาวของการรับประทานซินไบโอติก รวมถึงอาการและอาการแสดงที่อาจเกิดข้ึนได้เม่ือได้รับซิน

ไบโอติกในระยะยาว เน่ืองจากโรค seborrheic dermatitis เป็นโรคที่เป็น ๆ หาย ๆ  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบประสิทธิผลของซินไบโอติกขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม

กบัช่วงอายุ ความรุนแรงของโรค เพ่ือให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สดุ และใช้เวลาน้อยที่สดุ 

4. ควรมีการติดตามผลอาการทางคลินิกที่ 1 สัปดาห์หลังเร่ิมการทดลอง ว่ามีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ เพ่ือทราบความไวของประสิทธิผลของซินไบโอติกมากขึ้น 
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ศึกษาความพึงพอใจของผูช้ายในการเขา้รบับริการ 

ฉีดสารโบทูลินมั ท็อกซิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

เบญจมาศ เคราะห์ดี
*
 

นพ.ไกรสร อมัมวรรธน์
**
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการชาย 

ที่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 2) เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

และความพึงพอใจในประสิทธิผลจากการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชาย 3) เพ่ือศึกษา

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชายในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เลือกตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง คือผู้ใช้บริการชายที่ฉีดสารโบทูลินัม  

ทอ็กซิน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 323 คนจากสถานบริการความงามและ

โรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งหมด 48 แห่ง ซ่ึงผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและรอรับกลับ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการชายอายุเฉล่ีย 21ปี มีความพึงพอใจต่อการฉีดสาร 

โบทูลินัมทอ็กซินในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.59) ผลการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก (=3.57) ด้านการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้านการอ านวยความ

สะดวกมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.51) ตามล าดับ  ปัจจัยส่วนบุคคลทางวุฒิการศึกษาและ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพันธก์บัความพึงพอใจในประสิทธิผลต่อการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็ก

ซินอยู่ในระดับสูง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าเฉล่ียด้านความรู้ผู้รับบริการชายส่วน

ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบัความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ทอ็ก

ซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37 

                                                 
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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วตัถุประสงคก์ารศึกษางานวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายได้ต่อความพึงพอใจในประสทิธผิลจากการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชายในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสมีา  

3. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารโบทูลินัม ทอ็กซินของเพศชาย

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  

 

สมมุติฐานการศึกษางานวิจัย 

1. ผู้รับบริการชายที่เข้ามารับการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน มีความพึงพอใจต่อบริการ 

ที่คาดหวัง 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ รายได้มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในประสิทธิผลจากการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซินของเพศชายที่

แตกต่างกนั  

3. ผู้รับบริการชายที่มารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน มีความรู้เบ้ืองต้น และเข้าใน

กระบวนการท างานของสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 

กรอบแนวคิด 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

อายุ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได้ 

สถานภาพ 

 

ความพึงพอใจในการรับบริการ

ฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั โบทูลินัม  

 ทอ็กซิน 
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งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทรงพลมั่นวงค์วิโรจน์ และ ไพศาลรัมณีย์ธร (2554)ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทยีบ

ประสทิธภิาพของการรักษาร้ิวรอยตีนกาด้วยการฉีดสารโอนาโบทูลิน่ัมทอ็กซินเอและผลิตภัณฑ์โบ

ทูลิน่ัมทอ็กซินเอชนิดใหม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับการรักษาทั้งสองกลุ่มมีอัตราการตอบสนอง 

100 เปอร์เซ็นต์ต้ังแต่วันที่ 7 หลังการรักษาและค่อยๆตอบสนองลดลงจนเป็น 0 เปอร์เซน็ต์ที่ 

180 วันหลังการรักษาโดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเ ร่ืองของ

ประสทิธภิาพการรักษาซ่ึงประเมินโดยการวัดอัตราการตอบสนองคะแนนเฉล่ียความเปล่ียนแปลง

ร้ิวรอยก่อนและหลังรักษาระยะเวลาของการออกฤทธิ์และความพึงพอใจของคนไข้เร่ืองของ

ผลข้างเคียงจากการรักษาทั้งสองวิธีพบว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 

วรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนท

อกซินชนิดเอเข้าในผิวหนังต่อระดับน า้มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้า พบว่า ผิวหน้าทั้ง

สองด้านลดลงของระดับน า้มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้าทุกคร้ังต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05) ผิวหนังด้านที่ได้รับการฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิดเอเข้าใน

ผิวหนัง มีการลดลงของระดับน า้มันได้มากกว่าด้านที่ได้รับการฉีดน า้เกลือนอร์มอลแต่ไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกสัปดาห์ (p<0.05) ส่วนขนาดรูขุมขนลดลงไม่แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติในยาทั้ง 2 ชนิด และพบว่ากลุ่มอายุน้อยอายุมาก สามารถลดระดับน า้มันและ

ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 2 ด้านในทุก

สัปดาห์ที่ประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่มีความเจบ็ปวดอยู่ในระดับปานกลาง และมี

ความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากทั้ง 2 วิธีการรักษาเท่าๆกัน ผลข้างเคียงพบมีรอยเขม็ซ่ึงหายได้

เองใน 1 วัน 

เอสเชอร์ บี และคนอื่นๆ (2010) ได้ศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการฉีดโบทอ๊ก

ชนิดเอระดับนานาชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาและเฉพาะแนวทางกายวิภาค

ศาสตร์จุดที่ฉีด, ปริมาณ,เทคนิคการฉีด และระมัดระวังความปลอดภัย ที่พบบ่อยที่ใบหน้า 

ค าแนะน าในตอนท้ายชัดเจน ของ BoNT-A(SpeywoodUnit) คือ 200s.U/ml(10s.U/0.05ml) 

หลังจากประยุกต์การใช้เส้นระหว่างคิ้ ว ค าแนะน าสมาชิกฉีดยาทั้งหมด 5 จุดกับ (10Su/จุด. 

ส าหรับร้ิวรอยหน้าผาก ควรแนะน าสมาชิกฉีด 4 ถึง 6 จุด ตามหน้า5-10s.U/จุด ส าหรับรอย

ตีนกา แนะน าสมาชิกฉีด 3 ต่อ 5-10s.U/จุด ที่ด้านข้างของกล้ามเน้ือใบหน้า ส าหรับยกคิ้ ว

ด้านข้าง,แนะน าสมาชิก 1 จุด คิ้ วแต่ละข้าง และเพ่ิมเติม 1 ในแต่ละด้านของหน้าผากที่ 5-

10s.U/จุด 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธกีารในการด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เพศชายที่ใช้บริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซินใน

เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 323 คน ค านวณได้จากสูตรของ W.G.cochran

ดังต่อไปนี้  

     
  แทนค่าn=0.30(1-0.30)1.962 n=322.7 

 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายต่อการฉีดสารโบทูลินัมท็

อกซินในคลินิกเสริมความงามกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสมีา มีรายละเอยีดดังน้ี 

1) แบบสอบถามมี 4 ส่วนประกอบด้วย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ทอ็กซิน 

 ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ทอ็กซิน 

2) รูปแบบค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปิด มีรายละเอยีดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชายในการฉีดโบทูลินัมทอ็กซินมี

ลักษณะเป็นค าถามแบบประเมินค่าตามแบบของลิคเคอร์ทก าหนดค าตอบเป็นRatingScale5 

ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง  มาก มากที่สดุ 

 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีวิธกีารดังน้ี 

1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัย

ในข้อค าถามและต้องการค าช้ีแจงรายละเอยีดหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีวิธกีารดังน้ี 

 (1.1) ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับผู้ช่วยวิจัยในการเกบ็แบบสอบถามก่อนลง

พ้ืนที่เกบ็ข้อมูลจริง โดยให้ผู้วิจัยลองฝึกท าแบบสอบถามก่อนลงพ้ืนที่เกบ็จริง 

 (1.2) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์การเกบ็ข้อมูลให้ช่วยวิจัยเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานที่ที่จะเข้าไปเกบ็ข้อมูลในจังหวัดนครราชสมีา 

2) รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ สรุปข้อมูล

ผลการวิจัย 
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4. การวิเคราะหข์อ้มูลหรือสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป มีวิธีการดังน้ี 

1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ 

2) ก าหนดรหัสตามตัวแปรที่ก  าหนด 

3) น าข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามลงรหัสการวิเคราะห์ 

4) บันทกึข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารทางสถิติ

ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1) ร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย (Mean)3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ส่วนที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 43.3มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.5สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 67.8 ประกอบอาชีพนักเรียน/

นักศึกษาร้อยละ 65.9มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทร้อยละ66.6 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซิน

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

พบว่าความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.59)เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้าน พบว่า หลังการรักษามีความพึงพอใจในระดับมาก(=3.78)พิจารณาเป็นรายข้อ

ผู้ใช้บริการชายมีความพึงพอใจต่อการฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ คือ 

แพทย์สอบถามอาการทนัทีหลักฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด(=4.75) 

รองลงมา คือรู้สึกพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้ นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.83) 

และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเคารพมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.79) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้ชายในการเข้ารับบริการฉีดสาร 

BotulinumToxinพบว่าข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ  

1. สารโบทูลินัมทอ็กซินสามารถท าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากใช้ปริมาณมาก

เกนิไปโดยคิดเป็นร้อยละ76.16 

2. การฉีดโบทูลินัมทอ็กซิน1คร้ังจะท าให้ร้ิวรอยหายไปได้นาน1ปีโดยคิดเป็นร้อยละ

75.85 

3. โบทูลินัมทอ็กซินสามารถช่วยปรับรูปหน้าให้เล็กลงได้โดยคิดเป็นร้อยละ65.01 

และพบว่าข้อที่ตอบผิด มากที่สดุเรียงตามล าดับดังน้ี 

1) หลังฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน สามารถท าเลเซอร์หรือนวดหน้าได้ทันทีโดย

ตอบผิด ร้อยละ 75.23 

2) สารโบทูลินัม ทอ็กซิน จะมีประสิทธิผลดีมากกว่าหากใช้กับเพศหญิงโดยตอบ

ผิด ร้อยละ 64.39 

3) หญิงที่ต้ังครรภ์หรือให้นมบุตรสามารถฉีด โบทูลินัม ทอ็กซินได้โดยตอบผิด 

ร้อยละ 59.75 

ส่วนที่ 4 พบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความหมายประโยชน์ การรักษา และ

การดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ทอ็กซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37 
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สรุปผลการวิจยั 

พบว่าผู้ใช้บริการชายส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 43.3 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 

67.8มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.5 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 65.9

รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาทร้อยละ66.6พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก่อนการรักษา 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (=3.35) ระหว่างการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก(=3.65) 

หลังการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.78) ผลการรักษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

(=3.57) ด้านการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้านการอ านวยความสะดวกมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (=3.51)ตามล าดับสอดคล้องกับพีรพัฒน์ค าป๊ก .2556 ได้ศึกษา

พฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อการท าศัลยกรรมเสริมความงาม

พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลังจากการท าศัลยกรรมเสริมความงาม และจะแนะน าคนอื่น

แน่นอน รวมทั้ง ในอนาคตอาจจะมีการท าศัลยกรรมเพ่ิมเติมส าหรับส่วนที่จะท าเพ่ิมเติมคือ 

ใบหน้าและล าคอโดยตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการสถานศัลยกรรมเสริมความงามที่เดิมแน่นอน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงาม ของผู้ชายวัยท างานในอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลโดยเรียงตามค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยสูงสุด 

อันดับแรก ได้แก่ การมีอุปกรณ์เคร่ืองมือมีความทันสมัย รองลงมา แพทย์มีช่ือเสียงในการ

ศัลยกรรม และการมีหลักฐานรับรองความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจัยย่อยของปัจจัย

หลักด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 

ผู้ใช้บริการชายมีความรู้ความเข้าใจต่อการฉีดสารโบทู ลินัมทอ็กซินในภาพรวมมี

ความรู้เกี่ยวกบัความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัมทอ็กซิน อยู่

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.37แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความในใจต่อ

ประสิทธิผลของโบทูลินัมทอ็กซินเพ่ือให้รูปร่าง หน้าตาดูดีขึ้ นโดยค าแนะน าจากเพ่ือน /คนรู้จัก 

และสื่อ สอดคล้องกับ ธีระวัฒน์คมรัตน์นนท์.(2554) สื่อติจิติลที่ใช้ในล าดับแรกได้แก่ ยูทูป 

วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทูลินัมทอ็กซินไทด์เอ ที่คลินิกเสริมความงามผู้มีอิทธิพลมากที่สุดใน

การฉีดคือเพ่ือน คนรัก และสื่อบุคคลผู้มีช่ือเสียงฉีดโบทอ็ก แล้วรอยเห่ียวย่นหายไป และ

ประสิทธิผลของการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินซ่ึงสอดคล้องกับวรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้

ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนทอกซินชนิดเอเข้าในผิวหนังต่อระดับน า้มันและ

ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้า พบว่า ผิวหน้าทั้งสองด้านลดลงของระดับน า้มันและขนาดรูขุมขน

บนผิวหนังใบหน้าทุกคร้ังต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจ

การฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

การฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินจึงเป็นเหตุผลที่ท  าให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่าผู้ใช้บริการชาย

จังหวัดนครราชสมีามีความรู้ความเข้าใจต่อการฉีดสารโบทูลินัมทอ็กชินอยู่ในระดับปานกลาง 
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 การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา”  

ในนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

ปาณิศรา โมกขะมรรคกุล
*
 

ผศ.นพ.พันธศั์กด์ิ ศุกระฤกษ์ 
**
 

 

บทคดัย่อ  

ในงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดม 

ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อม และ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกับการท างานทาง “พุทธิปัญญา” ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต เ พ่ือน าผลที่ ได้มาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางให้นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การท างานทาง “พุทธิปัญญา” 

ท างานอย่างมีประสทิธภิาพ 

วิธีวิจัยที่น ามาใช้ในงานน้ี คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา โดยการเกบ็ข้อมูลแบบ

บังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 18-22 

ปี ให้ท าแบบสอบถามด้านพฤติกรรม, ปัจจัยแวดล้อม, สภาพแวดล้อม แล้วให้ท าแบบทดสอบ 

MMSE 2002 เพ่ือวัดผลการท างานทาง “พุทธิปัญญา” แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล

ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยการใช้สตูร Chi-Sqare  

ผลการวิจัยสรุปว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อท าการ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ MMSE 2002 ไม่พบนักศึกษาที่มีคะแนนต ่ากว่า 23 ซ่ึงถือว่า การ

ท างานของ Cognitive function ยังอยู่ในเกณฑ ์

 

ABSTRACT 

 The objectives of the present research on “A study of factors affecting the 

“Cognitive Function” of undergraduate students at Dhurakij Pundit University” are to study 

the behaviors, external factors and environments affecting the impact of “Cognitive 

Function” among undergraduate students at DPU University. The research findings will 

provide information and guideline for the modification of students’ behaviors and 

environments for more effective performance of their “Cognitive Function”. 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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 The research methods used are: descriptive research based on the data collected 

from a group of 120 students who study University undergraduate Age 18-22 years 

selected by a random sampling method; questionnaires on relevant behaviors, external 

factors and environments; and MMSE 2002 testing to measure the performance of 

“Cognitive Function” among the students. The questionnaire and test results were then 

analyzed, interpreted and processed with the use of Chi-square statistic. 

 In conclusion, the research found that no undergraduate students at DPU 

University achieved a score below 23 for the MMSE 2002 test. This indicated that the 

impact of their “cognitive function” fell within a normal range.  

 

1. บทน า 

 1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ

ส าหรับประเทศในอนาคต เป็นวัยของการเรียนรู้เพ่ืออาชีพและความเข้าใจชีวิต ต้องปรับชีวิตเพ่ือ

พร้อมไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ มักใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การท างาน หรือการ

ท ากิจกรรมต่างๆ จนลืมใส่ใจการใช้ชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดโรคต่างๆ และมี

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ท าให้หงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่คงที่ การท างานของสมองด้าน Cognitive 

function ลดลง คิดจัดการปัญหาไม่เป็นระบบ ความจ าลดลง ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของการการ

เรียนรู้  การท างาน และการท ากจิกรรมต่างๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ดีเทา่ที่ควร ขาดสมาธิในการเรียน 

การท างาน มีความสัมพันธ์ด้านลบกับการเข้าสังคม ปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับคนรอบข้าง เหล่าน้ีเป็น

จุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของศักยภาพของแต่ละบุคคล และอาจเกิดเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ

ต่อไปในอนาคต 

ในงานวิจัยน้ี จะมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญในการท างานของ Cognitive 

function เพ่ือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อ ที่จะต้องเสริมสร้างพัฒนาการท างานทางปัญญา เกี่ยวกับการ

เรียนรู้ ความจ า การวางแผนทางความคิด การคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นประโยชน์ในการบูรณา

การการเรียนรู้ การท ากิจกรรม ความจ า และการเข้าสังคม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท างาน 

และเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาระดับประเทศต่อไป 

 

 1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือวิจยั 

 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลท าให้การท างานของ 

Cognitive function ลดลง 

 2.  เพ่ือเป็นข้อมูล สารสนเทศในการน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในงานวิจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ 
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 1.3 สมมุติฐานของการศึกษาหรือวิจยั 

 1.  พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติ

ของ Cognitive function ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2.  ปัจจัยแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติของ Cognitive function ใน

นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา 

 3. สภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติของ Cognitive function ใน

นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา 

 1.4 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับเปล่ียนวิธีการใช้ชีวิต อันที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ เ รี ยน รู้  และความจ า  (COGNITIVE FUNCTION) ของ นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  

 1.5  ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นที่จะศึกษา พฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิด

การท างานที่ผิดปกติในด้านการเรียนรู้ และความจ า (COGNITIVE FUNCTION) ของนักศึกษา

ระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ และการทดสอบ

วัด COGNITIVE FUNCTION จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการให้ท าแบบสอบถามแบบ

บังเอญิ (Accidental Sampling)  

 

2.1 แนวคิด 

2.1.1  วัยรุ่น วัยรุ่นตอนปลาย เป็นอายุระหว่าง 18-22 ปี เป็นช่วงเวลาส าคัญ

เน่ืองจากมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และด้านจิตใจ จึงควรเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่สภาวะการเป็นผู้ใหญ่ และวัยท างาน  

2.1.2 Cognition เป็นกระบวนการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก ผ่านการเรียนรู้ การวิ

เคราห์และส่งต่อไปยังผิวสมอง เพ่ือจัดระบบ จัดเกบ็ไว้ในความทรงจ า และดึงออกมาใช้ในการ

แก้ปัญหาต่างๆในอนาคต  

2.1.3  ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานของ Cognitive function 

 2.1.3.1  การนอนหลับ หมายถึง สภาวะที่ ร่างกายตัดการรับรู้ต่อของ

สิ่งแวดล้อมและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่างกายจะไม่มีการเคล่ือนที่ มนุษย์เราใช้เวลาหน่ึง

ในสามของแต่ละวันไปกับการนอนหลับ ถ้าคนเราอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอก็ ระบบ

จัดเกบ็ความทรงจ าหรือระบบประสาทจะมีประสทิธภิาพลดลง  

 2.1.3.2  การดื่มน ้ า  มีผลการวิจัย เ ร่ือง Drinking Water May Provide 

Mental Boost ศึกษาโดย Rachael Rettner, Senior Date: 16 July 2013 การดื่มน ้า อาจช่วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานทาง Cognitive function ได้ ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า 
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ปริมาณการใช้น า้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการท างานของ Cognitive function และการศึกษา

วิจัยแคโรไลนเ์อ็ดมนัดข์อง University of East London School of จิตวิทยาในองักฤษกล่าวว่า 

การกระหายน ้ าสามารถลดประสิทธิภาพการท างานของ Cognitive function 

 2.1.3.3  การดื่มแอลกอฮอล ์มีผลโดยตรงต่อการกดการท างานของระบบ

ประสาท และกดการท างานของก้านสมอง (Brain stem) หากดื่มแอลกอฮอล์ มากๆ จนเกิดภาวะ 

Korsakoff syndrome จะท าให้ สญูเสยีความทรงจ าในอดีต มักสร้างเร่ืองราวขึ้นมาใหม่ และเช่ือว่า

เร่ืองราวน้ันเกดิขึ้นจริง ร่วมกบัมีอาการทางระบบประสาทโดยทั่วไประดับสติปัญญายังปกติอยู่ แต่

หากผู้ป่วยยังดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมองโดยตรง อาจท าให้เกิดปัญหาด้านทักษะ ความจ า 

การเรียนรู้  การตัดสนิใจแย่ลง 

 2.1.3.4  การออกก าลงักาย จัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพกาย

และจิต มีรายงานว่าการออกก าลังกายจะช่วยให้มีอารมณ์ดีขึ้ น  มีสมรรถนะของการรู้คิด 

(cognitive function) ซ่ึงรวมทั้ง การรับรู้ สมาธิ ความจ า ที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก 

การท างานของสมองระดับสูง(Executive Function) คือ การคิด แก้ปัญหา การตัดสินใจ และการ

วางแผนดีขึ้น 

 2.1.3.5 การนัง่สมาธิ 

มีงานวิจัยของนักวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทมัสเจฟเฟอร์สัน ในเมืองฟิลา

เดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เช่ือมั่นว่า การท าสมาธิด้วยการภาวนามนตราช่วยให้การ

ตอบสนองทางอารมณ์ที่มีต่อความเครียด ความเหน่ือยล้า และความวิตกกังวล ในผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาความจ าบกพร่องและความจ าเสื่อมน้ันดี ผลการวิจัยเบ้ืองต้นช้ีให้เหน็ว่า กลุ่มทดลองมีการ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของเลือดที่ไปเล้ียงสมองส่วน Pre Frontal (ควบคุมความคิด การตัดสินใจ 

ความสนใจ) Superior Frontal (ควบคุมการตระหนักรู้ตัว ความรู้สึก) และ Superior Parietal 

(ควบคุมการสมัผัส การพูด การรับรส) รวมถึงช่วยให้ความจ าดีขึ้นด้วย 

2.1.6  ความเครียด กระบวนการที่เกิดข้ึนเม่ือคนเราต้องปรับตัวหรือจัดการกับ

สถานการณ์แวดล้อมที่คุกคาม หรือขัดขวางการ ปฏิบัติทางกาย และทางใจส่งผลต่อการท างาน

ร่วมกันระหว่างระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน หล่ังออกมาเข้าสู่เลือดและน า้ลาย 

ทั้งน้ี คอร์ติซอลฮอร์โมนที่หล่ังออกมาจะยับย้ังการดูดซึมโปรตีน ท าให้เซลล์ที่เกิดใหม่ขาดวัตถุดิบ

ในการสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์  ส่งผลให้เซลล์ประสาทตาย ท าให้

ประสทิธภิาพในการเรียนรู้และความจ าลดลง. 

 

1018



5 

 

 

3. ระเบยีบ วิธีการวิจยั 

 3.1 วิธีการศึกษา การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงศึกษา

ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยแวดล้อม และด้านสภาพแวดล้อม ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และเกบ็ข้อมูล 

ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธนัวาคม 2558 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ก.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย ธุรกจิบัณฑติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน  

ข.  เกณฑใ์นการคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษา (Inclusion Criteria) ดังน้ี 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต 

- เป็นวัยรุ่นตอนปลาย มีอายุระหว่าง 18-22 ปี 

- มีความสมัครใจในการให้ข้อมูล ในแบบสอบถาม และท าแบบทดสอบ 

ค. ขนาดตัวอย่าง 

เลือกสุ่มตัวอย่าง หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 120 คน มาท า

แบบสอบถามแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) เกบ็ข้อมูลพฤติกรรมพ้ืนฐาน และแบบทดสอบ 

Cognitive function  

 

 3.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

ส่วนที่ 1  แบบบันทกึข้อมูลพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ อายุ ช้ันปีการศึกษา เกรดเฉล่ีย 

พ้ืนฐานรายได้ งานอดิเรก. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวข้อกับปัจจัยที่ท  าให้เกิดความผิดปกติของ Cognitive function 

ได้แก่ คุณภาพการนอน การรับประทานอาหาร การดื่มน า้ การดื่มแอลกอฮอล์ การท าสมาธิ การ

ออกก าลังกาย และความเครียด. 

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบการท างานของ Cognitive function ได้แก่ MMSE – THAI 

2002 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบช้ีวัด ของผู้ที่มีภาวะทางจิต โดยมีจุดตัดคะแนนที่ 25 จาก 30 ซ่ึงปกติ 

ผู้ที่มีปัญหาสภาวะทางจิต หรือ Cognitive function จะมีจุดตัดที่ 23/24 จาก 30 คะแนน  

 3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) โดย

การจับสลากคัดเลือกสถานที่ จ านวน 3 ที่ ได้แก่ใต้อาคารเรียนคณะศิลปกรรม โรงอาหาร และข้าง

สนามฟุตบอล หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่ละ 40 คน มา

ท าแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลพฤติกรรมพ้ืนฐาน และ

แบบทดสอบ Cognitive function.  
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 3.4  วิธีการวิเคราหข์อ้มูล ข้อมูลที่เกบ็เป็นข้อมูลคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ สถิติเชิงวิเคราะห์ 

(Analysis Statistics) ได้แก่ chi-square 

  น ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ระดับความ

เช่ือมั่น (p<0.05) ใช้สถิติ chi-square ทดสอบหานัยส าคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

 

4.  ผลการวิจยั 

  การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าศึกษาวิจัย การท างานของ Cognitive function 

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-22 ปี จ านวน 120 คน โดยแจง

แบบสอบถามจ านวน 135 ชุด ได้รับการตอบกลับจ านวน 133 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไม่

สามารถใช้ได้จ านวน 11 ชุด เกิดจากผู้กรอกแบบสอบถามมีข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก 

คือ อายุเกนิกว่าก าหนด และเคยประสบอุบัติเหตุทางสมอง ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

 4.1  ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้

ที่ได้ท าแบบสอบถามจ านวน 120 คน มีดังน้ี 

  4.1.1 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัขั้นพื้ นฐาน 

  ขอ้มูลประชากร เกีย่วกบัเพศ 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะเพศ 

 

เพศ รวม ร้อยละ 

ชาย  77 64.17 

หญิง 43 35.83 

รวมทั้งหมด 120 100 

 

จากข้อมูล มีจ านวนนักศึกษาเพศชาย 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.17 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 120 คน มีจ านวนนักศึกษาเพศหญิง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 ของนักศึกษาทั้งหมด 

120 คน  

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ รวม รอ้ยละ 

 18 ปี 4 3.33% 

 19 ปี 18 15.00% 
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 20 ปี 20 16.67% 

 21 ปี 23 19.17% 

 22 ปี 54 45.00% 

 ไม่ตอบ 1 0.83% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษา รวม เปอรเ์ซ็นต ์

ปี1 20 16.67% 

ปี2 25 20.83% 

ปี3 20 16.67% 

ปี4 52 43.33% 

ไม่ตอบ 3 2.50% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

 

คณะ รวม เปอรเ์ซ็นต ์

ศิลปกรรมศาสตร์ 67 55.83% 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 10.00% 

วิศวกรรม 11 9.17% 

รัฐประศาสนศาสตร์ 6 5.00% 

บริหารธุรกจิ 5 4.17% 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3.33% 

บัญชี 3 2.50% 

ศิลปศาสตร์ 3 2.50% 

การทอ่งเที่ยวและโรงแรม 2 1.67% 

นิติศาสตร์ 1 0.83% 

นิเทศศาสตร์ 1 0.83% 

ไม่ตอบ 5 4.17% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 
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ตารางที ่5 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

 

สถานภาพ รวม รอ้ยละ 

แต่งงานมีครอบครัว 7 5.83% 

มีแฟนแล้ว 29 24.17% 

โสด 81 67.50% 

ไม่ตอบ 3 2.50% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่6 ตารางคะแนนที่นักศึกษาท าแบบทดสอบได้ 

 

คะแนนแบบทดสอบที่นกัศึกษาท าได ้

 

รวม ร้อยละ 

คะแนน  23     1 0.83 

คะแนน  24 

  

9 7.50 

คะแนน  25 

  

14 11.67 

คะแนน  26 

  

23 19.17 

คะแนน  27 

  

22 18.33 

คะแนน  28 

  

31 25.83 

คะแนน  29 

  

12 10.00 

คะแนน  30     8 6.67 

 รวมทั้งหมด       120 100 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เหน็คะแนนที่นักศึกษาท าได้ ซ่ึงมีจุดตัดที่ 23 นักศึกษาทุกคน

ท าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่มีนักศึกษาที่เร่ิมมี Impair cognitive function เลย จึงไม่สามารถ

เปรียบเทียบ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการท างานของ Cognitive 

function ได้ 

 

5. สรุปผลการวิจยั และ ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ Cognitive function ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ช้ัน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน ได้ข้อสรุปดังน้ี 
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ผลของแบบทดสอบอย่างเป็นทางการ พบว่า คะแนนที่ได้สูงกว่า 23 คะแนน ถือว่า การ

ท างานของ Cognitive function อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในผลการวิจัย ไม่พบนักศึกษาที่มีคะแนนต ่ากว่า 

23 จึงไม่มีนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่  Impairment Cognitve function ในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์  

1. แม้นักศึกษาจะเร่ิมมีอาการ เช่น ขี้ หลงขี้ ลืม สมาธิสั้น ไม่สามารถค านวณเลขอย่าง

ง่ายได้ เป็นต้น ซ่ึงอาการต่างๆ เหล่าน้ี เป็นผลของการท างาน Cognitive function ลดลง แต่กยั็งไม่

มีตัวช้ีวัดใดๆ ที่ละเอียดพอที่จะช้ีวัด ในงานวิจัยน้ี ใช้แบบทดสอบ MMSE Thai 2002 เป็น 

Screening test เพ่ือคัดกรองความผิดปกติของ Cognitive เบ้ืองต้น แต่เน่ืองจากแบบทดสอบน้ียังไม่

มีความละเอียดพอ ที่จะคัดแยก ความผิดปกติในช่วงวัยรุ่น จึงยังไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มา ใช้

ประโยชน์ในการกระตุ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีของนักศึกษาได้  

2. ตัวแปร ที่เป็นผลต่อการเกิด Impair of cognitive function เช่น การไม่ออกก าลัง

กาย และ การนอนหลับไม่เพียงพอ น้ัน เหล่าน้ีพบมากในผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถใช้ได้กับคนอายุ

น้อย ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่าน้ี ซ่ึงจากข้อมูลพบว่าในวัยเดก็-อายุ 20กว่าๆ จะไม่

รู้สกึถึงความเสื่อม นอกเหนือจากไปตรวจวัดระดับสารเคมีในร่างกาย จึงจะสามารถบอกได้ว่าความ

เสื่อมไปถึงระดับไหนแล้ว แต่พออายุมากขึ้น อาการของความเสื่อมจะเร่ิมปรากฏ ในผู้ชายร่างกาย

จะปรากฏความเสื่อม ตอนอายุ 35 ปี ในผู้หญิงจะช้ากว่า คืออายุ 40 ปี แต่จะเกดิอย่างรวดเรว็ 

3. ภาวะ Impairment Cognitve function มีสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมน 

พบว่าในวัยหนุ่มสาว ยังมีระดับฮอร์โมนปกติ จึงไม่พบความผิดปกติของ Impairment Cognitive 

function ถึงแม้ว่านักศึกษาบางรายจะเร่ิมมีอาการความจ าสั้น สมาธิสั้น แต่กยั็งอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ 

และยังไม่มีแบบทดสอบใดที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสามารถน าไปวัดค่าความเสื่อมน้ันได้  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปในเร่ืองน้ี ควรแยกประเภทของพฤติกรรมที่จะศึกษา จะท า

ให้ง่ายต่อการควบคุมตัวแปร ในที่น้ีผู้วิจัย ได้คัดเลือกพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่

อาจจะไม่เหมาะกบักลุ่มที่ท  าการศึกษา 

2. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากข้ึน โดยเพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 

40 ปีขึ้นไป เน่ืองจากเร่ิมมีความเสื่อมในร่างกาย จะสามารถสงัเกตุพฤติกรรมได้ชัดขึ้น 

3. ควรเลือกตัวช้ีวัดให้เหมาะกบังานวิจัยประเภทต่างๆ ในประเทศไทย มีตัวช้ีวัดที่เป็น

ที่ยอมรับอยู่ 2 แบบ คือ TMSE และ MMSE 2002 อย่างไรกต็ามตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวน้ียังไม่มีความ

ละเอียดพอในการคัดกรอง ความผิดปกติของ Cognitive function ในแต่ละช่วงวัย อาจจะต้องใช้

ตัวช้ีวัดอื่นร่วมด้วยโดยอาศัยข้อมูลดัชนีการช้ีวัดจากต่างประเทศมาพัฒนาให้สอดคล้อง 
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การศึกษาความรู ้และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตรช์ะลอวยั 

ของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในศูนยอ์นามยัท่ี 3 นครสวรรค ์

 

ภัทราวดี อ าไพพันธุ์
*
 

ผศ.นพ.พันธศั์กด์ิ ศุกระฤกษ์
**
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาความรู้ 

พฤติกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอ

วัย โดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า 1) ความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตาม

ศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาวะ

สุขภาพ ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพ

การจ้างงาน และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ 

และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 4) ความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย 

ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์อนามัยที่ 3 มีความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน 

ควรมีการสนับสนุน การให้ความรู้ที่ ถูกต้องตามศาสตร์ชะลอวัย ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่เน้นให้การ

ส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย และใจ และป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรม

สุขภาพ มากกว่าการรักษาโรค รวมถึงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ในศูนย์

อนามัยที่ 3 ส่งเสริมกจิกรรมให้ตระหนัก และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ

ที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย ตามศาสตร์ชะลอวัยอย่างต่อเน่ืองอกีด้วย 

 

ค าส าคญั: ความรู้, พฤติกรรม, การดูแลสขุภาพ, ศาสตร์ชะลอวัย, เจ้าหน้าที่ 

 

 

 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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1. บทน า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 3 ได้จัดโครงการการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีแก่บุคลากรทุกท่านในหน่วยงาน และมีการติดตาม วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดย

คณะกรรมการส่งเสริมสขุภาพ ที่มีแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ ติดตามวิเคราะห์ผลจากผลการ

ตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2558  

มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ 335 คน โดยผลการตรวจสุขภาพยังพบความผิดปกติ เช่น ภาวะ

น า้หนักเกนิ และยังพบภาวะน า้ตาลในเลือดสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

ด้วย ศาสตร์ชะลอวัย คือ ศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมทุก ๆ ด้าน (Holistic 

Approach) เพ่ือให้ได้สภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health) อันจะน าไปสู่การชะลอ

ความเสื่อม เห่ียว แก่ โรคเจบ็ป่วย หรือมะเร็ง (มาศ ไม้ประเสริฐ, 2557) เป็นศาสตร์ของการ

ป้องกนัอย่างพ้ืนฐาน โดยการเสริมสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเร่ิมตั้งแต่ระดับของสารเคมีใน

เลือด เสริมสมรรถภาพของร่างกายให้ยืนยาวนานที่สุด ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเร้ือรังต่าง ๆ ยืด

ระยะเวลาเร่ิมต้นการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ให้นานที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ดังน้ันการดูแลสุขภาพตาม

ศาสตร์ชะลอวัย จึงเป็นการป้องกนั ชะลอภาวะความเสื่อมของร่างกาย มีผลในการป้องกันการเกิด

โรค และฟ้ืนฟูสขุภาพ  

ผู้วิจัยเหน็ว่า การดูแลตนเองตามศาสตร์ชะลอวัย มีความส าคัญต่อการน ามาใช้ปฏบัิติ

ในการดูแลตนเองทั้งทางด้านโภชนาการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

สขุภาพ เพ่ือให้มีสขุภาพที่ดี แขง็แรง สามารถป้องกนัการเกดิโรคที่เกดิจากความเสื่อมของร่างกาย

ได้ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างย่ิง ที่การเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อร่างกาย 

ปลอดสารพิษ ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 เป็นผู้ที่สนใจ และศึกษา

เร่ืองเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เพ่ือร่วมงานน าแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ให้มีสขุภาพที่ดีข้ึน ป้องกนัโรคที่เกดิจากความเสื่อม และเป็นต้นแบบการให้ความรู้

ด้านการดูแลตนเองต่อครอบครัว หรือผู้มารับบริการของศูนย์อนามัยได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา

ระดับของความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตามศาสตร์ชะลอวัย เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการจัดการความรู้ และจัดท าโครงการส่งเสริมสขุภาพของเจ้าหน้าที่ในศูนย์อนามัยต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความรู้ พฤติกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรม

ในการดูแลสขุภาพตนเองเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 
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3. วิธีการวิจยั ประชากร และตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในเจ้าหน้าที่ที่

ปฏบัิติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ปี 2559 จ านวน 355 คน ได้แบบสอบถามที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ผลการศึกษาจ านวน 316 ชุด 

 

4. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

จัดท าแบบสอบถามความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลตนเองตามศาสตร์ชะลอวัย 

หลังจากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ค าถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

และเลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสงูสดุ สถานภาพการจ้างงาน สถานภาพสมรส  

 ส่วนที่ 2 ค าถามข้อมูลสุขภาพ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และเลือก 

ได้แก่ น า้หนัก ส่วนสงู ค่า BMI (จากการค านวณตามสตูร แบ่งตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก 

ส าหรับประชากรเอเชีย) และภาวะสขุภาพด้านโรคประจ าตัว  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้การดูแลตนเองตามศาสตร์ชะลอวัย จ านวน 25 ข้อ 

ประกอบด้วยข้อค าถามโดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ให้เขียนเคร่ืองหมาย / ในช่องที่

ตรงกับข้อความที่ท่านตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบ ถูก ได้

คะแนนเทา่กบั 1 คะแนน ตอบ ผิด หรือ ไม่ทราบ ได้คะแนนเทา่กบั 0 คะแนน   

 การแปลความหมายแบบวัดความรู้การดูแลตนเองตามศาสตร์ชะลอวัย มีจ านวน

ทั้งหมด 25 ข้อ มี 3 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินโดย อ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ 

Bloom, 1971  

ระดบัความรู ้ คะแนนความรู ้ รอ้ยละของคะแนนเต็ม 

มาก 20 - 25 มากกว่า หรือเทา่กบั 80 

ปานกลาง 16 -19 61 - 79 

น้อย 0 - 15 น้อยกว่า หรือเทา่กบั 60  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ และการดูแลตนเอง

ด้านอื่น ๆ ตามศาสตร์ชะลอวัย ใช้แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ให้เขียนเคร่ืองหมาย / 

ในข้อที่ตรงกับการปฏิบัติมากที่สุด มีค าถามจ านวน 25 ข้อ (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย, 

2555) โดยเป็นค าถามเชิงบวกทั้ง 25 ข้อ และแบ่งพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์

ชะลอวัยของเจ้าหน้าที่ ออกเป็น 3 ระดับ  

คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแลสขุภาพอยู่ในระดับดี  

คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับ 

ปานกลาง  
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คะแนนเฉล่ีย 1 – 1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับ 

ควรปรับปรุง 

 

5. ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา 

5.1  ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ทีที่ป่ฏิบติังานในศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์

ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 อายุระหว่าง 50 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 

33.9 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาระดับมัธยมปลาย หรือปวช. คิดเป็นร้อยละ 26.6 สถานภาพ

การจ้างงานรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ คิดเป็น

ร้อยละ 24.4 สถานภาพสมรสสมรส อยู่ด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาสถานภาพโสด คิด

เป็นร้อยละ 26.9 ภาวะสุขภาพส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 66.5 ค่าดัชนีมวลกาย 

(BMI) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (BMI 18.5 - 22.9) คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาอยู่ใน

เกณฑอ้์วน (BMI 25 - 29.9) คิดเป็นร้อยละ 29.4 

5.2  ความรูใ้นการดูแลสุขภาพตามศาสตรช์ะลอวยั ของเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบติังานในศูนย์

อนามยัที ่3 นครสวรรค ์

ผลของระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย พบว่า เจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 ส่วนใหญ่ มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงการที่คะแนน

ความรู้อยู่ในระดับปานกลางน้ัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองด้วยโครงการส่งเสริมสขุภาพของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่

มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองในการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. รวมถึงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีที่เอื้ ออ านวยต่อการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 แต่อาจ

เน่ืองจากข้อค าถามบางข้อเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยน้ันเป็นข้อมูลความรู้ที่

ยังไม่ได้มีการเผยแผร่อย่างถูกต้องมากนัก จึงยังมีความสับสนของการตอบค าถามข้อความรู้อยู่

บ้าง จึงให้ผลการตอบข้อความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จึงอาจมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยที่อาจเพ่ิมเติมจากหลัก 3 อ. ให้แพร่หลายอย่างถูกต้องอีกทางหน่ึง

ด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย แบบเป็นรายข้อค าถาม 

พบว่า ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยที่เจ้าหน้าที่ตอบถูกมากที่สุด คือ การผ่อน

คลายความเครียด จัดการกับความเครียดได้ ช่วยให้มีสุขภาพดีทั้ง กาย – ใจ รองลงมา คือ การ

นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ และมีคุณภาพ คือ นอนก่อนเวลา 22.00 น. และนอนหลับต่อเน่ือง 

7-8 ช่ัวโมง เพ่ือให้ฮอร์โมนหล่ังมาซ่อมแซมร่างกายได้ดี แสดงให้เหน็ถึงการให้ความส าคัญของ

การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การเห็นความส าคัญของการนอนหลับ

พักผ่อน ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี รองลงมาอีก คือ การรับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การ
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ย่อย การดูดซึมอาหารได้ดีขึ้ น และรู้สึกอิ่มเร็ว ซ่ึงเป็นข้อความรู้แบบนิเสธต้องตอบว่าไม่ใช่จึงจะ

ถูกต้อง แสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าที่ทราบว่าการรับประทานอาหารควรเค้ียวอาหารช้า ๆ ซ่ึงจะท าให้

การย่อย และดูดซึมอาหารได้ดี  

ส่วนข้อความรู้ในการดูแลสขุภาพตามศาสตร์ชะลอวัยที่เจ้าหน้าที่ตอบไม่ถูก หรือตอบ

ไม่ทราบมากที่สดุ คือ อาหารที่มีโคเรสเตอรอลสูง ท าให้โคเรสเตอรอลในเลือดสูงเป็นสาเหตุหลัก

ของการเกิดโรคหลอดเลือด และหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 82.3 จากความเข้าใจเดิมที่ ว่าโค

เรสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด แต่ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า 

โคเรสเตอรอลไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการเกดิโรคหัวใจ และหลอดเลือดดังกล่าว แต่เกิดจากเกิด

การอับเสบของหลอดเลือด (Atherosclerosis) เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอด

เลือด ข้อความรู้รองลงมา คือ การรับประทานอาหารในปริมาณมาก และการออกก าลังกายอย่าง

หักโหม ท าให้เกดิอนุมูลอสิระในร่างกายได้ คิดเป็นร้อยละ 81.9 จากหนังสือ (พัฒนา เตง็อ านวย 

และเทวัญ ธานีรัตน์: 2553) กล่าวไว้ว่า ความชรา (Aging) คือ ผลจากการสะสมของความ

เสื่อมสภาพที่มีต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย น าไปสู่ความเจบ็ป่วย และตาย จากการศึกษาพบว่า 

ความชราน่าจะเกิดจากสาเหตุหลักจากสิ่งแวดล้อม ซ่ึงประการหน่ึงคือ อนุมูลอิสระ (Reactive 

Oxygen Species) ที่เกิดจากคน และสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้ออกซิเจน จากอากาศที่เราหายใจ และ

อาหารที่เรากิน มาสร้างให้เป็นพลังงานของตัวเอง ดังน้ันการรับประทานอาหารในปริมาณมาก 

หรือการออกก าลังกายมากเกินไปซ่ึงต้องใช้ออกซิเจนมากเช่นกัน จึงท าให้ร่างกายมีอนุมูลอิสระ

เหลืออยู่มาก ก่อให้เกดิการท าลายเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจนเสื่อมสภาพ ส่วนข้อความรู้ที่ตอบไม่

ถูกรองลงมาอกี คือ การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน ท าให้ร่างกายได้รับสารอาหาร วิตามิน 

และแร่ธาตุ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 80.7 อาจเพราะเน่ืองจาก

หลักการโภชนาการที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันน้ันเน้นย า้เร่ืองการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ก็

เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่การส่งเสริมดูแลสขุภาพตามศาสตร์ชะลอวัยน้ัน (พัฒนา 

เตง็อ านวย: 2558) กล่าวว่า การใช้วิตามินในหลักของอายุรศาสตร์ชะลอวัย มีจุดประสงค์ 3 

ประการคือ 1) เพ่ือทดแทนวิตามินที่เราอาจได้ไม่เพียงพอ 2) วิตามินขนาดสูง ใช้เพ่ือรักษาโรค 

และ 3) ใช้เพ่ือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามิน เอ ซี และ อี ในการช่วยจับอนุมูลอิสระซ่ึง

เป็นสาเหตุหลักของความชรา 

5.3 พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตรช์ะลอวยั ของเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบติังานใน

ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์

ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย พบว่า 

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมามี

ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25.6 และค่าเฉล่ียของระดับ

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเท่ากับ 2.14 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

(วันเพญ็ ใจทน, 2549) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพนักงานการ ไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ จ านวน 255 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและชายจ านวน

ใกล้เคียงกนั พฤติกรรมสขุภาพการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  

การวิเคราะห์พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย แบบเป็นรายข้อการ

ปฏบัิติ พบว่า พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่มีความถี่ในการ

ปฏบัิติเป็นประจ า 5-7 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ การขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติทุกวัน ท้องไม่ผูก 

คิดเป็นร้อยละ 60.8 ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเทา่กับ 2.56 อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ การมีอารมณ์ดี 

ผ่อนคลายความเครียด และจัดการความเครียดได้ คิดเป็นร้อยละ 54.4 ค่าเฉล่ียพฤติกรรม

เท่ากับ 2.52 อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับบทความของ (แพทย์พงษ ็วรพงศ์พิเชษฐ, 2553) ได้

กล่าวในบทความ ความเครียดกับการเกิดโรค ว่า เหตุการณ์ที่ท  าให้เกิดความเครียดในชีวิต จะท า

ให้คนเรามีความเจ็บป่วยมากขึ้ น และท าให้อัตราการตายเพ่ิมขึ้ น มีการศึกษาในคน และ

สัตว์ทดลอง พบว่า ความเครียดท าให้เกิดการกดภูมิต้านทานโรค นอกจากน้ัน อุปนิสัยใน

ชีวิตประจ าวัน การนอน การออกก าลังกาย น า้หนัก น่าจะมีผลต่อภูมิต้านทาน และการเกิดโรค

ด้วย ส่วนพฤติกรรมข้อที่ปฏบัิติมากรองลงมาอีก คือ การกินอาหารหลากหลาย ไม่ซ า้ชนิดกัน คิด

เป็นร้อยละ 43.7 ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 2.40 อยู่ในระดับดี อาจเป็นข้อที่ง่ายต่อการปฏิบัติ 

และแสดงให้เหน็การเลือกรับประทานอาหารหลากหลาย ที่ท  าให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลาย

เหมาะสมแก่ความต้องการของร่างกาย (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ , 

2555) 

ส่วนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยปฏิบัติ 

หรือปฏบัิตินาน ๆ คร้ังมากที่สุด  คือ การรับประทานอาหารเสริมวิตามิน หรือแร่ธาตุต่าง ๆ คิด

เป็นร้อยละ 62.0 ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 1.53 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ซ่ึงเป็นข้อพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับข้อความรู้ที่เจ้าหน้าที่ตอบไม่ถูก หรือไม่ทราบเป็นจ านวนมาก รองลงมา คือ การ

กินผลไม้ก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที หรือกินแทนเป็นอาหารว่าง ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 

1.80 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงด้วยอาจเป็นค่านิยมการรับประทานผลไม้หลังอาหาร ถือว่าเป็น

ของหวานหลังม้ืออาหาร แต่การรับประทานผลไม้ที่ท  าให้ได้ประโยชน์น้ัน ควรทานผลไม้ชนิดไม่

หวานก่อนมื้ออาหาร หรืออาหารว่างระหว่างมื้อ (มาศ ไม้ประเสริฐ, 2558) และข้อการปฏบัิติที่

ปฏบัิตินาน ๆ คร้ังรองมาอกี คือ การเคี้ยวอาหารอย่างละเอยีดก่อนกลืน หรือเคี้ ยว 20 - 40 คร้ัง

ต่อค า ค่าเฉล่ียพฤติกรรมเท่ากับ 1.87 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ซ่ึงเม่ือพิจาราณาจาก

ข้อความรู้ที่ตอบถูกมากที่สุดพบว่ามีความขัดแย้งกันที่ว่ามีผู้ตอบค าถามถูกข้อการรับประทาน

อาหารอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การย่อย การดูดซึมอาหารได้ดีขึ้ น และรู้สึกอิ่มเร็ว คิดเป็นร้อยละ 

89.6 แสดงให้เหน็ว่า เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลว่าการเค้ียวอาหารให้ละเอียด 20 – 40 คร้ังต่อค าน้ัน

มีความส าคัญต่อสุขภาพ แต่การปฏบัิติจริงท าได้ยาก อาจเน่ืองจากความเคยชิน และความเร่งรีบ

ด้วยภาระครอบครัว หรือการงาน และอาจไม่ทราบความส าคัญที่แท้จริงว่าการค้ียวอาหารให้
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ละเอียดก่อนกลืนน้ันช่วยให้การย่อย ดูดซึมอาหารของกระเพาะอาหารดีข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี

ในระยะยาวได้ (มาศ ไม้ประเสริฐ, 2558) 

5.4  ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกบัความรู ้และพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 

นครสวรรค ์จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

ตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ 

และภาวะสุขภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบ t-test และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของพฤติกรรมในการดูแลสขุภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานใน

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน สภานภาพ

สมรส และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) 

จากผลของปัจจัยส่วนบุคคลกบัความรู้ในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ภาวะสขุภาพ ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา 

สถานภาพการจ้างงาน และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมใน

การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยน้ัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน 

สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่ตรงกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ อาจ

เน่ืองมาจากการมีโครงการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 3 ที่มีกิจกรรมการส่งเสริม

สขุภาพทั้งการกระตุ้นเตือนการควบคุม และการเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และมี

กิจกรรมส่งเสริมจิตใจด้วยธรรมมะหลากหลายกิจกรรม ท าให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่แตกต่างกนั  

5.5  ความสมัพนัธข์องความรูก้บัพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตรช์ะลอวยั 

ของเจา้หนา้ทีที่ป่ฏิบติังานในศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์

เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s Correlation ของความรู้กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยของเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่  3 พบว่า มี

ความสมัพันธก์นัในทางบวก มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.242 (p < 0.001) หมายความว่า การที่

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ท าให้เกิดแรงจูงใจให้มี

พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีผลการศึกษา สอดคล้องกับ

แนวคิดของ (Green, 1980) ที่ว่าความรู้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน และก่อให้เกิดแรงจูงใจใน การแสดง

พฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้านหน่ึงจะเป็นความพอใจของบุคคลซ่ึงได้จาก ประสบการณ์ใน

การเรียนรู้   ซ่ึงอาจมีผลทั้งสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม เช่นเดียวกับการศึกษาของ (จี
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ราภรณ์ และพนิดา, 2550) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพของ

อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ความรู้มี ความสัมพันธ์กัน

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย และการศึกษาของ 

(จรุง วรบุตร, 2550) ที่ท  าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนวัยกลางคน อ าเภอ

ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ว่าเม่ือประชาชนวัยกลางคนมีความรู้ด้านสุขภาพมากข้ึน กมี็แนวโน้ม

ที่จะมีพฤติกรรมด้านการป้องกันโรคที่ดีข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ความรู้ด้านสุขภาพ มีส่วน

ส าคัญที่ท  าให้เกิดความเข้าใจ จนท าให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏบัิติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์น้ัน

เหน็ความส าคัญ และมีแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพเพ่ือการป้องกัน

โรคมากขึ้น 

 

6. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

6.1  ขอ้เสนอแนะในการน าวิจยัไปใช ้

6.1.1  การจัดท าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ ในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 

และแนวทางการปฏบัิติตนในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย จากผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้

ด้านการดูแลสขุภาพมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ที่เน้นย า้เร่ืองการดูแลสุขภาพ

ให้สมดุลสมบูรณ์แขง็แรง หรือป้องกันการเกิดโรค มากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ หรือการรักษา

โรค 

6.1.2  น าผลการวิจัย และแบบสอบถามความรู้ และสุขภาพในการดูแลตนเอง แปล

ผลร่วมกบัผลการตรวจร่างกายประจ าปีของหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่การน าไปใช้ร่วมกับการ

ท าโครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ที่ทางศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ได้ให้บริการแก่ประชาชน 

หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ 

6.2  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

6.2.1  การศึกษาวิจัยในตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น รายได้ ค่านิยม ความเช่ือ แรงจูงใจ 

แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่มีความน่าเช่ือถือ ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาวะแวดล้อม

อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย การป้องกัน หรือก าจัดสารพิษ หรือมลพิษรอบตัว เป็นต้น นอกจากน้ี ตัว

แปรอื่น ๆ ที่อาจท าการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยเอื้ออ านวยต่อการดูแลสขุภาพ  

6.2.2  การแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์

ชะลอวัยออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามด้านต่าง ๆ  

6.2.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม การหาค่าความเที่ยงตรงของ

ข้อมูลที่ท  าการศึกษา ด้วยการผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านน้ัน ๆ และอ้างอิงผลของ

ข้อมูลด้วยการศึกษาวิจัยที่น่าเช่ือถือ และทนัสมัย รวมถึงการใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สื่อ

ความหมายตรงตามวัตถุประสงค์เดียวในแต่ละข้อ จะท าให้เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น  
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6.2.4  การขยายกลุ่มประชากรที่ท  าการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตามศาสตร์ชะลอวัยไปยังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการส่งเสริมสขุภาพต่าง ๆ  
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คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร ์

ในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 

Quality of Life of Registered Nurses in Department of Internal Medicine, 

Thammasat University Hospital 

 

ลลิศรา สขุิโตวัฒน์
*
  

อาจารย์นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ
**
 

บทคดัย่อ 

สารนิพนธน้ี์เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขา

อายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เกบ็รวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ

สาขาการพยาบาลอายุรกรรมจ านวน 124 คน ซ่ึงปฏบัิติงานในหอผู้ป่วยต่าง ๆ เกบ็ข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1-14 มีนาคม 2559 โดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคล 20 ข้อ และเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิต

ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ข้อ มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คนคิดเป็นร้อยละ 88.71 ของประชากร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ที่  85.45 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 11.80 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตด้วย

สถิติ point-biserial หรือ Pearson correlation และ Spearman rank correlation พบว่าปัจจัยที่มี

ผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ช่ัวโมงการ

นอนหลับ จ านวนปีที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ต าแหน่งงาน จ านวนเวรเช้าต่อเดือน จ านวนเวร

บ่ายต่อเดือน และจ านวนเวรดึกต่อเดือน จากน้ันวิเคราะห์หาความสัมพันธ์อีกคร้ังโดยใช้สถิติ

สหสัมพันธ์แบบถดถอย (linear regression analysis) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนคุณภาพชีวิต

โดยรวมได้แก่ จ านวนช่ัวโมงการนอน และต าแหน่งงาน ที่นัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ใน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจ านวนช่ัวโมงในการนอนและ

ต าแหน่งงานมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
** ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
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ABSTRACT 

This thematic paper is a cross-sectional survey to study the quality of life of 

registered nurses in the Department of Internal Medicine, Thammasat University Hospital. 

The data were collected from 124 registered nurses between 1st-14th March, 2016 using 

structured questionnaire and a 2 6 -item Thai translation version of World Health 

Organization Quality of Life Biomedical Research and Education Foundation questionnaire 

(WHOQOL-BREF-THAI). 110 registered nurses (88.71%) participated in this survey.  

Mean overall quality of life score was 85.45±11.80 points with minimum score 

of 54 points and maximum score of 117 points. Point-biserial or Pearson correlation and 

Spearman rank correlation were performed and revealed that factors which affected overall 

quality of life score consisted of age, degree, marital status, and numbers of children, sleep 

hour, work year, job position; and numbers of monthly day shifts, evening shifts, and night 

shifts. Linear regression analysis demonstrated that factors which significantly affected 

overall quality of life score included sleep hour and job position (p-value < 0.05). 

In conclusion, this study depicted that registered nurses in the Department of 

Internal Medicine, Thammasat University Hospital mostly had average overall quality of life 

score. Factors significantly affected overall quality of life score included sleep hour and job 

position. 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่านอกจากการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่กับครอบครัว เพ่ือนฝูง และ

ผู้คนรอบข้างแล้ว ที่ท  างานกถ็ือเป็นส่วนที่ส าคัญเพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ สังคม และเพ่ือน

ฝูง ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ นอกจากน้ีการท างานยังสามารถแสดงถึงความม่ันคงทางสถานภาพและความมีเกียรติเป็นที่

ยอมรับในสงัคม ปัจจุบันพบว่าทุกประเทศทั่วโลกมีผู้ที่ท  างานเป็นกะเพ่ิมมากข้ึน อันเน่ืองจากการ

พัฒนาของสงัคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการเปล่ียนแปลง

ลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน จ านวนประชากรทั่วโลกที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การเจ็บป่วยจึง

เพ่ิมข้ึนด้วย ท าให้ต้องมีงานบริการทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมตลอด 24 ช่ัวโมง จึงท าให้วิชาชีพ

พยาบาลต้องท างานเป็นกะ 

ดร. กฤษดา แสวงดี และคณะ (2553) ได้ท าการวิจัยสุขภาพและชีวิตการท างานของ

พยาบาลไทย จ านวน 18,765 คน ใน พ.ศ. 2553 พบว่า มีพยาบาลมากกว่าคร่ึงมี ความเครียด 
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โดยร้อยละ 45.5 มีภาวะเครียดจากการท างานอยู่ในระดับสูง ประมาณร้อยละ 33 มีปัญหาเร่ือง

การนอนหลับ และร้อยละ 8-10 เคยใช้ยานอนหลับซ่ึงปัจจัยเสี่ยงของความเครียดในการท างาน 

คือมีลักษณะงานเป็นเวรผลัดต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทั้งน้ี ความเครียดจากการท างานที่สูง มี

ความสัมพันธ์กับการได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเน้ือที่สูงข้ึน นอกจากน้ี 

พบว่าพยาบาลไทยมีดัชนีคุณภาพชีวิตด้านสขุภาพอยู่ในระดับ 0.75 ซ่ึงต ่ากว่าเมื่อเปรียบเทยีบกับ

อาชีพอื่น โดยพยาบาลที่อายุน้อยจะมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าพยาบาลอาวุโส ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ

ความมั่นคงในการท างาน ส่งผลให้มีการลาออกหรือเปล่ียนอาชีพ อย่างไรกด็ี ยังไม่เคยมีการ

ส ารวจข้อมูลลักษณะดังกล่าวข้างต้นภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

ดังน้ัน การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ จึงมีความส าคัญและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะมีประโยชน์ใน

การหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ดูแล ป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล

วิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในสาขาอายุรศาสตร์

ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

 

สมมติฐานการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ย่อมมีความสมัพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพยาบาล

วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบัิติงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแผนกสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์จ านวน 110 คน โดยเลือก

ขนาดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม 

(structured questionnaire) จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองช้ีวัด

คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยผู้

ท าการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของปัจจัยกับคุณภาพชีวิตโดยใช้สถิติ point-biserial หรือ Pearson correlation และ Spearman 

rank correlation จากน้ันจึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับคุณภาพชีวิตอีกคร้ังโดยใช้สถิติ

สหสมัพันธแ์บบถดถอย (linear regression analysis) 

1037



4 

 

ผลการศึกษา 

พบว่าเป็นเพศหญิง 107 คน (ร้อยละ 97.3) ที่เหลือเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 28.79 ปี 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.66 ปี โดยพยาบาลช่วงอายุ 20 ปีถึง 39 ปีมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 92.70 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรีร้อยละ 91.80 ปริญญาโทร้อยละ 8.20 มีสถานภาพ

โสดร้อยละ 89.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีโรคประจ าตัวร้อยละ 20.90 ช่ัวโมงการนอนหลับ

เฉล่ีย 5.16 ช่ัวโมง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 ช่ัวโมง มีการใช้ยานอนหลับร้อยละ 5.50 

พยาบาลไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 79.10 พยาบาลมีการดื่มกาแฟเพ่ือไม่ให้

ง่วงนอนขณะปฏบัิติงานร้อยละ 57.30 พยาบาลมีออกก าลังกายน้อยกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์คิดเป็น

ร้อยละ 54.50 มีรายได้โดยเฉล่ีย 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีประสบการณ์

การปฏิบัติงานเฉล่ีย 6.00 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.90 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับ

ผู้ปฏบัิติงานร้อยละ 91.80 ระดับหัวหน้างานร้อยละ 8.20 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพยาบาลที่ลง

เวรดึกและต้องไปรับงานต่อร้อยละ 7.30 โดยทั้งหมดเป็นการไปประชุมหรือเข้ารับอบรมต่าง ๆ 

พยาบาลมีปัญหาในหน่วยงานเกี่ยวกับเคร่ืองมืออุปกรณ์มากที่สุด โดยเป็นการขาดแคลนอุปกรณ์

ที่ใช้ในการท างานคิดเป็นร้อยละ 23.60 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานร้อยละ 11.80 และปัญหา

เกี่ยวกบัหัวหน้างานร้อยละ 1.80 

 

ตารางที่  1 คุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

 

คุณภาพชีวิต ช่วงคะแนน จ านวน (คน) รอ้ยละ 

คุณภาพชีวิตดี 96-130 23 20.90 

คุณภาพชีวิตปานกลาง 61-95 86 78.20 

คุณภาพชีวิตไม่ดี 26-60 1 0.90 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ใน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิต

โดยรวม 85.45 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.80 คะแนน คะแนนต ่าสุด 54 คะแนน และ

คะแนนสงูสดุ 117 คะแนน 

จากน้ันหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ

สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ได้แก่ 
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อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จ านวนบุตร ช่ัวโมงการนอนหลับ จ านวนปีที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล ต าแหน่งงาน จ านวนเวรเช้าต่อเดือน จ านวนเวรบ่ายต่อเดือน จ านวนเวรดึกต่อเดือน 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์โดยตรงของปัจจัยกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขา

อายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

 

ปัจจยั R Square Adjusted R Square p-value 

จ านวนช่ัวโมงในการนอน 0.164 0.157 0.004 

ต าแหน่งงาน 0.211 0.197 0.013 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง ปัจจัยที่มี

ความสมัพันธโ์ดยตรงกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ คือ จ านวนช่ัวโมงในการนอนโดยจ านวนช่ัวโมงการนอนที่เพ่ิมข้ึนจะ

ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและต าแหน่งงาน โดยที่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผู้ปฏบัิติงาน  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางร้อย

ละ 78.20 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ จ านวนช่ัวโมงในการนอน รองลงมา คือ 

ต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ ชัยพร

เจริญศรี (2541) ซ่ึงศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด

สระบุรี พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางโดยที่พยาบาลวิชาชีพ

ด้านบริหารมีคุณภาพชีวิตที่สงูกว่าพยาบาลวิชาชีพปฏบัิติการ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกกับคุณภาพ

ชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพบว่าจ านวน

ช่ัวโมงการนอนหลับต่อวันและต าแหน่งในการปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ หาก

เพ่ิมจ านวนช่ัวโมงในการนอนขึ้ นจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้ น และการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานมี

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ปฏบัิติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉันทนา แรงสิงห์ (2550) ซ่ึงศึกษา

คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มที่ศึกษาน้ีมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี และ

งานวิจัยของ กฤษดา แสวงดี และคณะ ได้ท าการวิจัยสุขภาพและชีวิตการท างานของพยาบาลไทย 

จ านวน 18,765 คน ใน พ.ศ. 2553 พบว่าพยาบาลอายุน้อยจะมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่าพยาบาล

อาวุโส 
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สรุปผลการศึกษาวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์  ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจ านวน 110 คน ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของ

พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 78.20 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คือ จ านวนช่ัวโมงในการนอน รองลงมา คือ ต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 

- สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และสามารถน าไปวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของพยาบาลสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

- จากการศึกษาพบว่าต าแหน่งงานที่สูงข้ึนท าให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แต่ไม่สามารถที่
จะท าให้พยาบาลทุกคนด ารงต าแหน่งหัวหน้างานได้ ดังน้ัน จึงควรช่วยกันหาวิธีที่จะเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้ นจากเดิม เช่น เพ่ิมสวัสดิการที่พักอาศัย เพ่ิมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้

ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของพยาบาล รวมทั้งต้องศึกษาถึงภาระงานที่เหมาะสมกับ

จ านวนพยาบาลที่ให้การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

ของนกัศึกษากลุ่มเพศท่ี 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

วนิดา  ศรีฉายา
*
  

พญ.ปองศิริ  คุณงาม
**
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงพรรณาเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

นักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 

คน พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 พักอาศัยที่หอพัก

เพียงคนเดียว ส่วนประสมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 

ด้านความกงัวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยความกังวล

คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด ด้านพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคมีการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือประโยชน์ในด้านการลดน ้าหนัก โดยความถี่ ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

มากกว่า 701 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง และให้ความส าคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่

เพ่ิมการเผาผลาญแบบเมด็ โดยมีเหตุผลคือคุณภาพสินค้ามากที่สุด ผู้บริโภคชอบซ้ือที่ซุปเปอร์

มาร์เกต็/ห้างสรรพสินค้า โดยมีเหตุผลคือมีโปรโมช่ันพิเศษ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารมากที่สดุ คือ พรีเซน็เตอร์ 

ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต ด้านส่วนประสมการตลาด และด้านความกังวลของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี

ความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์  5 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรูปแบบด าเนินชีวิตกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน

ประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความกงัวลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

รูปแบบการวิจยั  เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) 

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง  นักศึกษากลุ่มเพศที่3 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายเปิด ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 4 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นการ

เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ส่วนที่ (2) ปัจจัยทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทาง

การตลาด ความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค จ านวน 28 ข้อ โดยข้อ

ค าถามเป็นการวัดตามระดับช่วง(Interval Scale) ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารของผู้บริโภค จ านวน 3 ข้อ เป็นข้อค าถามเป็นการเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ที่เหลือ

จ านวน 7 ข้อค าถามเป็นแบบวัดตามระดับช่วง(Interval Scale) ตามวิธขีอง Likert Scale  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มา

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติค านวณหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร โดยใช้สถิติไค-สแควร์ Chi-square test, T-test, F-test, Pearson Correlation (r*) 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล 

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 (ร้อยละ 29.5) ในส่วนของที่พักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่พักอาศัยที่หอพัก (ร้อยละ 54.3) พบว่าส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่คนเดียว (ร้อยละ 39.3) 

รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็น ผู้ที่มีรายได้ 7001-9000 บาทมากที่สุด (ร้อย

ละ 44.0) 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสม

ทางการตลาด และความกงัวลต่อการบริโภคบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ด้านความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.86) และเมื่อพิจารณารายด้านจะเป็นดังน้ี ใน

ด้านกจิกรรม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเป็นประจ าสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ด้านความสนใจ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ส่วนด้านความ

คิดเหน็ ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการที่มีสขุภาพดีที่มีประโยชน์(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเป็นดังน้ี  ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

องค์กรที่น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ด้านราคา ผู้บริโภคยินดีที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี

ราคาแพงแต่มีคุณภาพดี (ค่าเฉล่ีย 3.98) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญใน

เร่ืองของความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.68) และด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ก่อให้เกิดความต้องการซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร (มีค่าเฉล่ีย 3.81) 

ปัจจัยทางด้านความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ผู้บริโภค

มีความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.85)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเป็นดังน้ี  ในด้านความปลอดภัยทางอาหาร 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับข้อมูลแหล่งที่ผลิต เวลาการผลิต วันหมดอายุที่มีในบรรจุภัณฑ ์

(ค่าเฉล่ีย 3.93) ส่วนด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคมีความกังวลในเร่ืองคุณค่า

ทางโภชนาการที่จะได้รับ(ค่าเฉล่ีย 3.95)  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ของผูบ้ริโภค 

ผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือประโยชน์ในด้านการลดน า้หนักมาก

ที่สุด (ร้อยละ 35.5) ส่วนความถี่ ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่าผู้บริโภคซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 39.5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร พบว่า ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า 701 บาทขึ้นไป มาก

ที่สดุ (ร้อยละ 34) จากพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อพิจารณารายด้านจะเป็นดังน้ี 

ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ ผู้บริโภคเลือกซ้ือกลุ่มที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (ค่าเฉล่ีย 

3.66) เหตุผลที่เลือกซ้ือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.83) รูปแบบ

ที่ง่ายต่อการบริโภค ผู้บริโภคให้ความนิยมแบบเมด็ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ด้านแหล่งที่ซ้ือ ผู้บริโคนิยม

ซ้ือที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 3.41) เหตุผลที่เลือกซ้ือจากสถานที่ดังกล่าว ผู้บริโภคให้

ความส าคัญคือ ราคาถูก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ในด้านของข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร
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จากสื่อออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และในด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบั พรีเซน็เตอร์ (ค่าเฉล่ีย 3.88) 

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรที์่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

1.1  ช้ันปี ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างช้ันปีที่ก  าลังศึกษากับพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ระดับช้ันปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ในด้านผู้ที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส่วนพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั  

1.2 แหล่งพักอาศัย ผลการทดสอบพบว่าแหล่งพักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็  

1.3 ผู้ร่วมพักอาศัย ผลการทดสอบพบว่า ผู้ร่วมพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่  3 ในด้านประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยคนเดียวส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพ่ือประโยชน์ในการลดน า้หนัก ส่วนกลุ่มที่อยู่กับเพ่ือน ครอบครัว และญาติ ส่วนใหญ่ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือบ ารุงผิวพรรณ ผลการทดสอบพบว่าผู้ร่วมพักอาศัยที่ต่างกัน มี

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารไม่แตกต่างกนั ในทุกประเดน็  

1.4 รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน

แต่ละเดือน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ผลการทดสอบความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในทุกประเดน็ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.1 ปัจจัยด้านกิจกรรม ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตในปัจจัยด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพฤติกรรม ดังน้ี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ 

เหตุผลในการเลือกซ้ือ รูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่งที่

ได้ รับข้อมูลข่าวสารและผู้ที่ มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญ  

(p > 0.05) 

2.2 ปัจจัยด้านความสนใจ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตในเร่ืองปัจจัยด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) 
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2.3 ปัจจัยด้านความคิดเหน็ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า มีความสัมพันธ์

กบัปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3.1   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ

เลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารในแต่ละเดือน  ผลการ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์  พบว่า  

มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

3.2   ปัจจัยด้านราคา ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน 

และค่าใช่จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเดน็ อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

3.3   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 

ระดับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์กันในประเดน็ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

เลือกซ้ือ รูปแบบที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่เลือกซ้ือ เหตุผลที่ซ้ือจากสถานที่ดังกล่าว อย่างมี

นัยส าคัญ (p > 0.05) 

3.4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบพบว่า มีความสมัพันธก์บัความถี่

ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ ์พบว่า มี

ความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยดา้นความกงัวลของผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนกัศึกษากลุ่มเพศที่  3 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4.1  ปัจจัยด้านความปลอดภัยทางอาหาร ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ (p > 

0.05) 

4.2 ปัจจัยด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์

กับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ ์
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พบว่า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทุกประเดน็อย่างมีนัยส าคัญ 

(p > 0.05)  

 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า การมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่

แตกต่างกนัมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ในด้านความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชุมทอง 

(2553)ที่ ศึกษาอิทธิพลของเคร่ืองมือการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีต่อ พฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ า แต่แตกต่างจากงานวิจัยของสุภาพร ชุมทองที่

รายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ฯลฯ ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือ ด้านสถานที่

จ าหน่าย  ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างจากงานวิจัยช้ินน้ี 

จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือ รูปแบบ

ที่ง่ายต่อการบริโภค สถานที่ที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและผู้ที่มี

อิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นพบว่า มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทุกประเดน็ สอดคล้องกับแนวคิด

ของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงจากรูปแบบ

การด ารงชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Allen, Machleit & Kleine (1992) ได้กล่าวว่า

รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับประสบการณในอดีต

ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนและสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ารูปแบบ

การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัวและ

ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคแต่ละรายมาปฏสิมัพันธก์ับสภาวะแวดลอมทางสังคม ซ่ึงส่งผลสู่

วิถีการปฏบัิติหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแต่ละ ช่วงของวงจรชีวิต 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่  3  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพันธก์บัความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในแต่ละเดือน มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เสกสรร วีระสุข (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท

วิตามินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรอบ 6 
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เดือน แต่ในขณะที่งานวิจัยช้ินน้ีไม่พบความสัมพันธ์ด้านราคากับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร และสอดคล้องกบั ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมอง  

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่  4 ปัจจัยด้านความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา

กลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยทางอาหาร และปัจจัย

ด้านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารในแต่ละเดือนและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ในทุก

ประเดน็ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อจ ากดัจากงานวิจัยเล่มน้ี ดังน้ี 

1.  เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างบางท่านที่ตอบแบบสอบถามไม่ใช่ผู้บริโภคที่เลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเป็นประจ าจึงอาจท าให้ข้อมูลมีการคลาดเคล่ือน 

2.  แบบสอบถามมีข้อบกพร่องในใช้ค าถามที่ไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเข้าใจคลาดเคล่ือน เช่น ความหมายของค าว่า พรีเซ็นเตอร์ ผู้วิจัยไม่ได้ให้ความหมายที่

ชัดเจนว่าหมายถึง ดาราที่มีช่ือเสยีง หรือจากกลุ่มที่มีการรีวิวสนิค้า เป็นต้น 
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การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาท่ีมีเกล็ดเลือดเขม้ขน้ของ

ตนเองเขา้ชั้นผิวหนงัเพือ่รกัษารอยแตกลายสีขาว 

 

พญ.วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์
*
 

ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เทยีนสวิากุล
**
 

 

บทคดัย่อ 

รอยแตกลายสขีาวเป็นปัญหาที่เกิดจากการมีแผลเป็นในช้ันหนังแท้ พบได้บ่อยในเวช

ปฏบัิติ ถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพกายร้ายแรง แต่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต 

แนวทางการรักษามีมากมายแต่ยังไม่มีทางเลือกใดที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ ปัจจุบันเร่ิมมีการฉีดรักษาด้วยพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเองแต่ยังไม่มี

การศึกษาประสทิธภิาพและความปลอดภัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีด

พลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้าช้ันผิวหนังในการรักษารอยแตกลาย เปรียบเทยีบกับ

กลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดน า้เกลือ ได้ท าการศึกษาในอาสาสมัครชายและหญิง อายุ 

20-50 ปี จ านวน 6 คน ท าการสุ่มโดยได้รับการฉีดด้วยพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเอง

ข้างหน่ึง และอีกข้างได้รับการรักษาด้วยการฉีดน า้เกลือ ทุก 2 สัปดาห์ รวม 4 คร้ัง ประเมินผล

หลังให้การรักษาคร้ังสุดท้าย 2 สัปดาห์ด้วยการวัดความกว้าง ความยาว ของรอยแตกลายด้วย

เวอร์เนียร์ และนับจ านวนเส้น วัดค่าความหยาบเฉล่ียด้วยเคร่ืองวิซิโอสแกน วีซี 98 และตอบ

แบบสอบถามเร่ืองรอยแตกลายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ประเมินผลข้างเคียง  สอบถามความ

พึงพอใจของอาสาสมัครและประเมินจากภาพถ่ายโดยแพทย์ผิวหนังที่ไม่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Wilcoxon signed-ranks test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

ผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้ง 6 ราย เข้าร่วมจนจบโครงการ กลุ่มที่รักษาด้วย

วิธกีารฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้าช้ันผิวหนังพบการเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งค่าความกว้าง (p = 0.002) ความยาว (p = 0.002) ค่าความหยาบเฉล่ีย 

(p = 0.002) เม่ือเปรียบเทยีบกับการฉีดด้วยน า้เกลือพบการเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ทั้งค่าความกว้าง (p = 0.04) และความยาว (p = 0.003) จากแบบสอบถามเร่ืองรอย

แตกลายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p = 0.034) ผลการประเมินการรักษาจากภาพถ่ายพบการเปล่ียนแปลงดีข้ึนไม่แตกต่างกัน  

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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(p = 0.370) ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการรักษารอยแตกลายในกลุ่มที่รับการรักษาด้วย

วิธีฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.005) 

ผลข้างเคียงทั้งอาการปวด บวม แสบ และช ้า จากการรักษาทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ พบเพียงเลก็น้อยและใช้เวลาน้อยกว่า 10 วันในการหายจากอาการดังกล่าวได้

เอง 

สรุปว่าการรักษารอยแตกลายสีขาวด้วยวิธีการฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของ

ตนเองเข้าช้ันผิวหนัง ช่วยลดขนาดความกว้าง ความยาว และค่าความหยาบเฉล่ีย อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ อาสาสมัครพึงพอใจผลการรักษาในด้านที่ฉีดด้วยพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของ

ตนเองมากกว่าอีกด้านที่ฉีดด้วยน า้เกลือ ความปลอดภัยจากการฉีดด้วยพลาสมาที่มีเกลด็เลือด

เข้มข้นของตนเองไม่แตกต่างจากการฉีดด้วยน า้เกลือ ส่วนใหญ่อาสาสมัครมีความมั่นใจในตนเอง

เพ่ิมข้ึน 

 

บทน า 

 รอยแตกลาย (Striae distensae) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ทางสุขภาพกายร้ายแรง แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้ (4) ในปี 1936 Nardelli เป็น

คนแรกที่ค้นพบรอยแตกลาย เรียกว่า "Striae atrophicae” (12) สาเหตุของการเกิดรอยแตกลาย

ยังไม่แน่ชัด แต่มีข้อมูลสนับสนุนว่าอาจเกิดจาก 1. ปัจจัยทางกายภาพ เช่น น า้หนักเพ่ิมขึ้นมาก 

ส่งผลให้มีการยืดตัวของผิวหนังมากผิดปกติ  2. ฮอร์โมน เช่น ในช่วงมีการเจริญเติบโตเรว็ของ

วัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ ผลจากการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน 3. พันธุกรรมที่มีการสร้างคอลลา

เจนผิดปกติ เช่น Marfan syndrome (8) มักพบหลายต าแหน่ง มีลักษณะสมมาตร ในเดก็ผู้ชาย

มักพบบริเวณต้นขาด้านนอก เดก็ผู้หญิงมักพบบริเวณต้นขา สะโพกและหน้าอก  (11) หญิง

ตั้งครรภ์มักพบบริเวณหน้าท้อง หน้าอก และต้นขา ความชุกของการเกิดรอยแตกลาย โดยเฉล่ีย

พบในวัยรุ่น 40-70% หญิงตั้งครรภ์ 90% (13) ลักษณะทางคลินิกเป็นเส้นแตกเป็นร้ิว ๆ หรือ

เป็นรูปกระสวย มี 2 ระยะคือ ระยะแรก Striae rubra (immature striae distensae) มีสีแดงและ

แบน ระยะที่สองคือ Striae alba (mature striae distensae) มีสีซีดขาว ผิวยุบตัวและบางลง มีร้ิว

รอยเห่ียวย่นเกดิข้ึนได้ (5) 

ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษามากมาย เช่น การทายา (เช่น tretinoin, glycolic 

acid) การกรอผิว การผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมี เลเซอร์ (ablative lasers เช่น CO2 laser. non-

ablative lasers เช่น pulse-dye laser, 1064-nm Nd-YAG laser, fractional photothermolysis 

และ radiofrequency device) (11) แต่ยังไม่มีทางเลือกใดที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ (7) 

 พลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเอง (autologous platelet-rich plasma: PRP)

ได้ถูกน ามาใช้ในการรักษามากขึ้ นในศาสตร์ตจวิทยาและความสวยงาม เช่น ผมร่วง หลุมสิว  
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ฟ้ืนฟูผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ ลดร้ิวรอยบนใบหน้า  รวมถึงได้น ามาใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆ ในการรักษา

รอยแตกลาย เน่ืองจากคุณสมบัติของ PRP มี bioactive proteins รวมถึง growth factors  

ที่หลากหลายและมีปริมาณมาก เช่น epidermal growth factor, platelet-derived growth factor, 

vascular endothelial growth factor เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมแผลได้อย่าง

สมบูรณ์และเรว็ย่ิงขึ้น (3) 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้า

ช้ันผิวหนัง ในการรักษารอยแตกลาย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีด

น า้เกลือ  

2. เพ่ือศึกษาผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษารอยแตกลายด้วยวิธีการฉีด

พลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเอง (PRP) ได้แก่ อาการปวด แสบ ช า้ หรือบวม รวมถึง

ระยะเวลา (duration) ที่หายจากอาการดังกล่าว 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 การฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้าช้ันผิวหนังเพ่ือรักษารอยแตกลาย

ได้ผลอย่างมีประสทิธภิาพดีกว่า เม่ือเปรียบเทยีบกลับกลุ่มควบคุมที่ฉีดน า้เกลือเข้าช้ันผิวหนัง 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือให้ทราบผลการรักษารอยแตกลายชนิดสีขาวและผลข้างเคียงของการฉีด

พลาสมาที่มีเกลด็เลือดเข้มข้นของตนเองเข้าช้ันผิวหนัง 

2. เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสทิธภิาพส าหรับการรักษารอยแตกลายชนิดสขีาว 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนเร่ืองรอยแตกลายชนิดสีขาวมีผลต่อภาวะจิตใจ เมื่อ

ผลการรักษาดีข้ึนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาเกี่ยวกบัการรักษารอยแตกลายชนิดสขีาวต่อไป 

 

วิธีด าเนนิงานวิจยั 

 การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ตัวอย่างคือ อาสาสมัครทั้งเพศชายและ

เพศหญิงอายุ 20-50 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นรอยแตกลายระยะสุดท้าย(Striae alba) บริเวณ

สะโพกหรือก้นทั้ง 2 ข้างที่มารับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดย

อาสาสมัคร สมัครใจยินยอมเข้าโครงการวิจัยและสามารถมาติดตามการรักษาอย่างต่อเน่ืองได้ 

ก าหนดขนาดตัวอย่าง 6 ราย 12 ต าแหน่ง โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ B.J. Kim และคณะ (9) 
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ท าการสุ่มโดยวิธีการจับสลากเพ่ือเลือกข้างที่ได้รับการฉีดด้วย PRP คือกลุ่ม A ฉีด PRPด้านขวา 

กลุ่ม B คือฉีด PRPด้านซ้าย ด้านที่เหลือได้รับการรักษาด้วยการฉีดน า้เกลือ  

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

1. ซักประวัติข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครและบันทกึประวัติเบ้ืองต้น  

2. การตรวจร่างกาย 

2.1 บันทกึ skin type ตามหลักของ Fitzpatrick 

2.2 ก าหนดต าแหน่งอ้างอิงเพ่ือใช้ก าหนดขอบเขตบริเวณที่จะท าการรักษา 

ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร 

2.3 บันทกึลักษณะ ต าแหน่ง จ านวน ขนาดความกว้างที่กว้างที่สดุ (maximal 

width) โดยใช้เวอร์เนียร์ ความยาวรวม (sum of length) ของรอยแตกลายระยะสดุท้าย  

3. ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามว่า รอยแตกลายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจ ก่อนให้การรักษาเปรียบเทยีบกบัหลังให้การรักษาคร้ังสดุท้าย 2 สปัดาห์ (สปัดาห์ที่ 8)  

4. เตรียม PRP ตาม protocol ที่ก  าหนด 

5. ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล Olympus บริเวณรอยแตกลายที่ท  าการรักษา เป็นภาพ

ตรงตั้งฉากกบัรอยแตกลาย ด้านซ้ายและขวาอย่างละ 1 ภาพ เพ่ือใช้ในการประเมินผลจาก

ภาพถ่ายเปรียบเทยีบก่อนและหลังการรักษาคร้ังสุดท้าย 2 สปัดาห์ (สปัดาห์ที่ 8) โดยแพทย์

ผิวหนัง 3 ทา่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกบังานวิจัย  

6. ประเมินค่าความหยาบเฉล่ียของรอยแตกลาย(R3) ด้วยเคร่ือง Visioscan® 

VC98 โดยตรวจ 6 ค่าแล้วหาค่าเฉล่ีย  

7. ทายาชาบริเวณรอยแตกลายที่จะฉีดรักษานาน 45-60 นาท ี

8. ให้อาสาสมัครหลับตาก่อนท าการฉีด ปริมาณยาที่ใช้ 0.05 มิลลิลิตร/จุด ห่างกนั

จุดละ 0.5 เซนติเมตรทั้งแนวนอนและแนวตั้ง (รวม 40 จุด ปริมาตรยาที่ใช้ 2 มิลลิลิตร) 

9. ประเมินผลข้างเคียงจากการรักษาทั้ง 2 กลุ่ม รวมถึงระยะเวลาที่หายจากอาการ

ดังกล่าว 

9.1 ความปวด: 0 (ไม่ปวดเลย) ถึง 10 (ปวดที่สดุในชีวิต) 

9.2 บวม: คะแนน 0-3 

0 = ไม่บวมเลย 

1 = บวมเป็นจุดเลก็มากไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 

2 = บวมปานกลาง มากกว่า 3 มิลลิเมตร แต่ไม่รวมเป็นแผ่น 

3 = บวมมากรวมเป็นแผ่นเดียวกนั 

9.3 รู้สกึแสบร้อน: คะแนน 0 (ไม่แสบเลย) ถึง 3 (แสบเหมือนน า้ร้อนลวก) 

9.4 อาการช า้: คะแนน 0 (ไม่ช า้เลย) ถึง 3 (ช า้มากที่สุด) 
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10. นัดอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยทุก 2 สปัดาห์ อกี 3 คร้ัง รวมให้การรักษา 4 

คร้ัง (สปัดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6) เพ่ือรับการรักษาด้วยการฉีด PRP ตามข้อ 3.6 เทยีบกบัน า้เกลือ  

11. นัดอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยภายหลังจากการให้การรักษาคร้ังสดุท้าย 2 

สปัดาห์ (สปัดาห์ที่ 8) เพ่ือรับการประเมินผลตามข้อที่ 3.4, 3.5, 3.7 และ 3.8 และให้

อาสาสมัครที่เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจต่อผลการรักษาเปรียบเทยีบทั้ง 2 กลุ่ม และฉีด PRP 

ในข้างควบคุมตามความต้องการของอาสาสมัคร โดยใช้ quartile grading scale คือ 

  0 =  not satisfied (ไม่พึงพอใจ) 

  1 =  slightly satisfied (พึงพอใจเลก็น้อย) 

  2 =  satisfied (พึงพอใจปานกลาง) 

  3 = very satisfied (พึงพอใจมาก) 

  4 = extremely satisfied (พึงพอใจมากที่สดุ) 

12. รวบรวมข้อมูล บันทกึผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

13. อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย  

ขั้นตอนการเตรียม PRP ตาม protocol ที่ก  าหนด ในห้องที่มีอุณหภมิู 20-22 องศา

เซลเซียส (Amable PR, et al. 2013) ดังต่อไปนี้  

1. เจาะเลือดผู้เข้าร่วมวิจัยจากเส้นเลือดด าบริเวณข้อพับแขนด้านใน (median 

cubital vein) ปริมาตร 23 ml แบ่ง 0.5 ml ใส่หลอด EDTA เพ่ือส่งตรวจนับเกลด็เลือดจาก 

whole blood 

2. น าเลือดส่วนที่เหลือใส่ในหลอดที่มี anticoagulant sterile sodium citrate 3.8% 

ในอัตราส่วน 10:1  ml เพ่ือน าไปป่ันคร้ังแรกด้วยเคร่ือง centrifuge 1,500 RPM นาน 10 นาท ี

(Soft spin)  

3. แยกส่วนของ plasma ช้ันบนออกมาด้วยปิเปต แบ่ง 0.5 ml เพ่ือส่งตรวจนับเกลด็

เลือด และส่วนที่เหลือน าเข้าสู้ ข้ันตอนการป่ันรอบที่ 2 ด้วยค่า 4,500 RPM นาน 30 นาท ี 

4. ดูด ¾ ส่วนบน ซ่ึงเป็นส่วนของ Platelet Poor Plasma (PPP) ทิ้งไป เกบ็ ¼ ส่วน

ด้านล่างไว้ซ่ึงเป็นส่วนของ Platelet Rich Plasma (PRP) 

5. ดูด PRP แบ่งงออกมา 0.5 ml เพ่ือแบ่งส่งตรวจนับเกลด็เลือด  

6. Activation Platelet ด้วยการเติม 25mM 10% CaCl2 ในอัตราส่วน 0.1 ml of 

CaCl2: 1 ml of PRP น าไปแช่ใน water bath ที่อุณหภมิู 37 Celsius นาน 1 ช่ัวโมง  

7. แบ่ง 0.2 ml ส่งตรวจ ELISA เพ่ือประเมินปริมาณ growth factors: PDGF-AB 

ส่วนที่เหลือน าไปป่ันรอบที่ 3 เพ่ือให้เกลด็เลือดตกตะกอนด้วยค่า 3,500 RPM นาน 10 นาท ีได้ 

PRP พร้อมฉีดให้อาสาสมัคร  
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ผลการวิจยั 

1. ลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครทั้ง 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 5 ราย (ร้อยละ 

83.3) อายุเฉล่ีย 27 ปี (สูงสดุ 42 ปี ต ่าสุด 24 ปี) ระยะเวลาที่เป็นเฉล่ีย 13 ปี (สูงสดุ 20 ปี 

น้อยสดุ 10 ปี) ส่วนใหญ่มีสีผิวแบ่งตาม Fitzpatrick’s skin type ชนิดที่ 3 (ร้อยละ 50) 

รองลงมาเป็นชนิดที่ 4 (ร้อยละ33.3) ต าแหน่งที่ฉีดรักษามากสดุคือ บริเวณก้น (ร้อยละ 58.3) 

รองลงมาคือ ต้นขา (ร้อยละ 41.7) 

2. พิจารณาก่อนการรักษาเปรียบเทยีบค่าระหว่างสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่าง

กนัของความยาว (p = 0.530) จ านวนเส้น (p = 0.387) และค่าความหยาบเฉล่ีย R3 (p = 

0.117) แต่มีความกว้างที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p = 0.010) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1  เแสดงค่ามัธยฐานความกว้าง ความยาว จ านวนรอยแตกลาย และค่าความหยาบเฉล่ีย

ของรอยแตกลาย R3 ระหว่างกลุ่มที่รักษาด้วยวิธกีารฉีด PRP เปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุมที่ได้รับ

การรักษาด้วยการฉีดน า้เกลือ (NSS) ก่อนให้การรักษา และเปรียบเทยีบผลระหว่างสองกลุ่มโดย

วิธ ีWilcoxon Signed Ranks Test 

 

 Autologous PRP Control Asymp. Sig. (2-tailed) 

ความกว้าง (mm) 5 4.53 0.010
*
 

ความยาว (mm) 456.5 408.50 0.530 

จ านวนเส้น 22 23 0.387 

R3 (µm) 30.83 31.08 0.117 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายรอยแตกลายสขีาวโดยเคร่ือง Visioscan® VC98 ของอาสาสมัครต าแหน่งที่ 6  

 

       
 

ภาพที่ 1  ภาพถ่ายโดยเคร่ือง Visioscan® VC98 ของอาสาสมัครต าแหน่งที่ 6 กลุ่มที่ฉีด 

Autologous PRP เปรียบเทยีบก่อนการรักษา (ภาพซ้าย) และหลังการรักษาครบ (ภาพขวา) 
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3. ในกลุ่มที่ฉีดด้วย PRP มีค่าลดลงมากกว่าทั้งด้านขนาดความกว้าง ความยาว และ

จ านวนเส้นของรอยแตกลาย คิดเป็นร้อยละ 31 (p = 0.002), 35.16 (p = 0.002) และ 11.36 

(p = 0.478) ตามล าดับ เม่ือเทยีบกับอีกกลุ่มที่ฉีดน า้เกลือลดลงร้อยละ 14.35 (p = 0.040), 

28.15 (p = 0.003)   และ 6.52  (p = 0.423) ตามล าดับ ส าหรับค่าความหยาบเฉล่ีย R3 

ลดลงทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มที่ฉีดด้วย Autologous PRP คิดเป็นร้อยละ 8.92 (p = 0.002) 

และในกลุ่มที่ฉีดน า้เกลือ คิดเป็นร้อยละ 9.42 (p = 0.136) 

เมื่อเปรียบเทยีบผลก่อนและหลังการรักษาในแต่ละกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การลดลงของความกว้างในกลุ่มที่ฉีด PRP (p = 0.002) และใน

กลุ่มที่ฉีดน า้เกลือ (p = 0.040) การลดลงของความยาว ในกลุ่มที่ฉีด PRP (p = 0.002) และใน

กลุ่มที่ฉีดด้วยน า้เกลือ (p = 0.003) และการลดลงของความหยาบเฉล่ีย R3 เฉพาะในกลุ่มที่ฉีด 

PRP เข้าช้ันผิวหนัง (p = 0.002) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละการเปล่ียนแปลงที่ลดลงของค่ามัธยฐานความกว้าง ความยาว จ านวน

รอยแตกลายและค่าความหยาบเฉล่ีย R3 ระหว่างกลุ่มที่รักษาด้วยวิธีการฉีด PRP เข้าช้ันผิวหนัง 

และกลุ่มควบคุมที่ฉีดน า้เกลือ โดยเปรียบเทยีบก่อน และหลังการรักษาครบ 4 คร้ัง (สัปดาห์ที่ 8) 

และเปรียบเทยีบค่าระหว่างสองกลุ่มโดยวิธ ีWilcoxon Signed Ranks Test 

 

ค่ามธัยฐาน 

Autologous PRP Asymp. 

Sig. 

(2-

tailed) 

NSS Asymp. 

Sig. 

(2-

tailed) 

ก่อน

การ

รกัษา 

หลงั

รกัษา 

รอ้ยละ

ทีล่ดลง 

ก่อน

การ

รกัษา 

หลงั

รกัษา 

รอ้ยละ

ที่

ลดลง 

ความกวา้ง 

(มิลลิเมตร) 
5 3.45 31 0.002

*
 4.53 3.88 14.35 0.040

*
 

ความยาว 

(มิลลิเมตร) 
456.5 296 35.16 0.002

*
 408.50 293.50 28.15 0.003

*
 

จ านวนเสน้ 22 19.50 11.36 0.478 23 21.50 6.52 0.423 

R3 

(ไมโครเมตร) 
30.83 28.08 8.92 0.002

*
 31.08 28.15 9.42 0.136 

 

จากงานวิจัย DH. Suh และคณะ (14) รักษารอยแตกลายด้วย PRP ร่วมกับเลเซอร์ 

พบว่า ลดขนาดความกว้างที่มากที่สุดของรอยแตกลายได้ ลดลง 0.48 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 

64 ซ่ึงมากกว่างานวิจัยฉบับน้ี อาจเน่ืองมาจากประเมินผลในเดือนที่ 4 หลังจากการฉีดคร้ังแรก 
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ซ่ึงต่างจากงานวิจัยฉบับน้ีที่ประเมินในเดือนที่ 2 ดังน้ันจึงเหน็ผลของการรักษาที่ดีกว่า ถึงอย่างไร

กต็ามกม็ีแนวโน้มหลังจากรักษาด้วยการฉีด PRP ท าให้ขนาดความกว้างของรอยแตกลายน้ัน

ลดลงได้ จากงานวิจัย กนกพร เรมกานนท์ (1) พบว่าค่าความหยาบเฉล่ียหน้าต่อใบหูลดลง 

เร่ือย ๆ ภายหลังฉีดคร้ังที่ 2 และเม่ือประเมินในเดือนที่ 2 พบค่าลดลง ในกลุ่ม PRP ร้อยละ 

23.28 และในกลุ่มน า้เกลือ ร้อยละ 22.4 ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p = 0.947, 

Repeated Anova) 

4. เน่ืองจากผลเลือดในตอนแรกมีค่าความเข้มข้นของเกลด็เลือดใน PRP น้อยลง จึง

มีการพัฒนา Protocolใหม่คือ ป่ันรอบแรก 1500 RPM นาน 10 นาท ีป่ันรอบสอง 4500 RPM 

นาน 30 นาท ีและป่ันรอบสาม 3500 RPM นาน 10 นาท ีพบว่าความเข้มข้นของเกลด็เลือดใน 

PRP เพ่ิมข้ึนประมาณ 1 ถึง 4 เทา่ เมื่อเทยีบกบัความเข้มข้นใน Whole blood (WB)  

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของกนกพร เรมกานนท์(1) พบปัญหาจากผลเลือดที่

ตรวจน้อยกว่าค่าที่ควรจะได้ มีความแปรปรวนของผลเลือดเช่นเดียวกนั จึงได้ปรับความเรว็ในการ

ป่ัน พบว่ามีค่ามากกว่า baseline 1-2 เทา่  

ความเข้มข้นของ PDGF – AB มีค่า 8 – 42 ng/ml ค่ามัธยฐาน 19.85 ng/ml ไม่

พบความสัมพันธร์ะหว่าง ค่าความเข้มข้นของ PDGF –AB กบัค่าความเข้มข้นเกลด็เลือดใน

พลาสมาที่มีเกลด็เลือด (0.242) และความจ านวนเทา่ของปริมาณเกลด็เลือดที่เพ่ิมข้ึน (0.347)   

5. การประเมินผลความพึงพอใจในการรักษารอยแตกลาย พบว่ากลุ่มที่ฉีด PRP 

อาสาสมัครพึงพอใจมาก (66.7%) – มากที่สุด (33.3%) ค่าเฉล่ียพึงพอใจ 3.33/4 คะแนน 

กลุ่มที่ฉีดน า้เกลือ พึงพอใจปานกลาง (33.3%) – พึงพอใจมาก (66.7%) ค่าเฉล่ียพึงพอใจ 

2.67/4 คะแนน อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการรักษารอยแตกลายในกลุ่มที่ฉีด PRP มากกว่า

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value = 0.005, Wilcoxon Signed Ranks Test) 

จากงานวิจัยของ IS. Kim และคณะ (10) ไม่มีอาสาสมัครคนไหนที่ระบุว่าหลังการ

รักษารอยแตกลายแย่ลง โดยรวมพึงพอใจ 63.2% เช่นเดียวกับงานวิจัยของ DH. Suh และคณะ 

(14) อาสาสมัครชอบมากถึงมากที่สุดรวม ร้อยละ 72.2 เม่ือพิจารณาเฉพาะในกลุ่มแรกที่ได้รับ

การรักษารอยแตกลายด้วยการฉีด PRP ในงานวิจัยของ ZA. Ibrahim และคณะ (7) ส่วนใหญ่

ผู้ป่วยพึงพอใจมาก ร้อยละ 30.4, พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 30.4, พึงพอใจเลก็น้อย ร้อยละ 

26.1 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 13 มีความพึงพอใจต่อการรักษาด้วย PRP มากกว่าการกรอผิว 

(p<0.001) 

6. ผลข้างเคียงของการรักษา 

ความเจ็บปวด  ในกลุ่มที่ฉีด PRP มีค่ามัธยฐาน 3/10 คะแนน (คะแนนสูงสุด 9/10 

1 ราย คะแนนน้อยที่สุด 0/10 1 ราย)  และกลุ่มที่ฉีดน า้เกลือ มีค่ามัธยฐาน 2/10 คะแนน 

(คะแนนสูงสุด 5/10 1 ราย คะแนนน้อยที่สุด 0/10 1 ราย) ไม่พบความแตกต่างระหว่างสอง
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กลุ่ม (p- value = 0.109, Wilcoxon Signed Ranks Test) อาการหายหลังจากฉีดภายใน 15 

นาท ี

อาการบวม  พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีค่ามัธยฐาน 1/3 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการหาย

ประมาณ 0-3 วัน ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = 0.157, Wilcoxon Signed 

Ranks Test) 

อาการแสบรอ้น  พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีค่ามัธยฐาน 0/3 คะแนน โดยในกลุ่มที่ฉีด PRP 

มีคะแนนสูงสุด 3/3 1 ราย และคะแนนน้อยที่สุด 0/3 4 ราย ใช้ระยะเวลาในการหาย 1 วัน ใน

กลุ่มที่ฉีดน า้เกลือทุกคนไม่รู้สึกแสบ ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = 0.180, 

Wilcoxon Signed Ranks Test) 

อาการช ้ า  พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีค่ามัธยฐาน 1/3 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการหาย

ประมาณ 5-10 วัน ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = .157, Wilcoxon Signed 

Ranks Test) 

 จะเหน็ได้ว่า ผลข้างเคียงจากการรักษาทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อาการข้างเคียงเกิดขึ้ นเพียงเลก็น้อยและใช้เวลาน้อยกว่า 10 วันในการหายจากอาการดังกล่าว 

เช่นเดียวกบังานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท ์(1) ที่พบเพียงแค่รอยแดงหายได้เองใน 24 ช่ัวโมง 

อาการบวมและรอยช า้อาการค่อยๆดีข้ึนเอง ไม่พบผลข้างเคียงใดที่รุนแรง ความเจบ็ปวดจากการ

ได้รับการฉีดด้วย PRP มีค่ามากกว่า NSS เลก็น้อยใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน์ รุ่งจรูญ

ธนกุล (2) 

7. การประเมินผลการรักษาจากภาพถ่ายของผู้ป่วยโดยแพทย์ 3 ท่านที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกบังานวิจัย พบการเปล่ียนแปลงดีข้ึนทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มที่ฉีด PRP พบการเปล่ียนแปลง

เฉล่ียดีข้ึนเลก็น้อยถึงดีข้ึนยอดเย่ียม มีคะแนนเฉล่ีย 2.4/4 คะแนน ส าหรับกลุ่มที่ฉีดน า้เกลือ พบ

การเปล่ียนแปลงเฉล่ียดีข้ึนเลก็น้อยถึงดีข้ึนมาก มีค่าเฉล่ีย 2.3/4 คะแนน ไม่พบความแตกต่าง

ของการประเมินผลการรักษาโดยแพทย์ระหว่าง 2 กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 

.370, Wilcoxon Signed Ranks Test) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท์ (1) (p= 

0.687, McNemar test) ผลการการประเมินการรักษาโดยรวมในเดือนที่ 3 พบว่าทั้งสองกลุ่มเกิน

คร่ึงไม่พบการเปล่ียนแปลง  และงานวิจัยของ อมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล (2) ที่ประเมินในเดือนที่ 6 

มากกว่าร้อยละ 80 ไม่พบการเปล่ียนทั้งสองกลุ่ม จากงานวิจัยของ Ibrahim ZA. และคณะ  (7) 

ในกลุ่มแรกที่ได้รับการรักษาด้วย PRP แพทย์ส่วนใหญ่ประเมินว่า ดีขึ้ นปานกลาง (2 คะแนน) 

ร้อยละ 30.4 และดีขึ้นมาก (3 คะแนน)  ร้อยละ 26.1 ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มที่สองที่รักษาด้วยการ

ท ากรอผิว มากกว่าร้อยละ 60 ประเมินว่าไม่พบการเปล่ียนแปลง 
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ตัวอย่างภาพถ่ายของอาสาสมัครเปรียบเทยีบก่อนและหลังการรักษาครบ ในสปัดาห์ที่ 8 

 

 ก่อนการรักษา หลังการรักษาครบในสปัดาห์ที่ 8 

PRP 

  

NSS 

  

 

ภาพที ่2  ภาพถ่ายรอยแตกลายของอาสาสมัครต าแหน่งที่ 6 เปรียบเทยีบก่อนการรักษา (ภาพ

ซ้าย) และหลังการรักษา (ภาพขวา) ภาพบนแสดงด้านที่ได้รับการฉีดรักษาด้วย Autologous PRP 

และภาพล่างแสดงด้านที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดน า้เกลือ 

 

8. จากผลประเมิน stretch mark disability ส่วนใหญ่มีผลรวมคะแนนลดลง  4 

คะแนน (ร้อยละ 66.67) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการรักษา โดยใช้สถิติ 

Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่าคะแนนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ 0.05 (p = 0.034) จากงานวิจัยของ M. Gandy และคณะ  (6) จากแบบสอบถาม Post-

Gravid Stretch Mark Questionnaire Results ลดลง 4 คะแนน จากการที่มองเหน็รอยแตกลาย

เป็นความผิดปกติน้อยลง เช่นเดียวกับงานวิจัยฉบับน้ี เน่ืองจากส่วนใหญ่อาสาสมัครมองว่ารอย

แตกลายเป็นความผิดปกติน้อยลง (3 ราย) ส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองน้อยลง (1 ราย) และ

กล้าที่จะใส่ชุดว่ายน า้แบบเปิดเผยมากย่ิงข้ึน (1 ราย) 
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สรุป 

 รอยแตกลายสามารถรักษาได้หลายวิธี ซ่ึงในแต่ละวิธีน้ันให้ผลการรักษาและมี

ผลข้างเคียงที่เกดิข้ึนแตกต่างกนัไป  

 จากผลการศึกษาพบว่า การรักษารอยแตกลายด้วยวิธีการฉีดพลาสมาที่มีเกลด็เลือด

เข้มข้นของตนเองเข้าช้ันผิวหนัง ช่วยลดขนาดความกว้าง ความยาว และค่าเฉล่ียความหยาบ R3 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากแบบสอบถาม stretch mark disability พบความแตกต่างระหว่าง

ก่อนและหลังการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพราะอาสาสมัครมองเหน็ว่ารอยแตกลายเป็น

ความผิดปกติน้อยลงและส่งผลเสยีต่อความมั่นใจในตนเองน้อยลง 

 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของผิวหนังเม่ือได้รับการบาดเจบ็น้ัน กระบวนการซ่อมแซม

จะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ที่ 6-9 เดือน การติดตามการรักษาในงานวิจัยน้ีมีข้อจ ากัดด้านเวลา 

สามารถติดตามการรักษาได้เพียง 8 สัปดาห์ ซ่ึงอาจท าให้ไม่เหน็ผลการรักษาที่มากที่สุดที่ควรจะ

เกดิขึ้นได้ 

 ผลข้างเคียงทั้งด้านความเจบ็ปวด อาการบวม อาการแสบร้อน และอาการช า้ ไม่พบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างสองกลุ่ม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมจ านวนประชากรที่มีรอยแตกลายในแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้เหน็

ผลการรักษาที่ชัดเจนมากข้ึน และเปรียบเทยีบผลการรักษาในแต่ละต าแหน่ง 

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามผลการรักษาให้นานมากขึ้นประมาณ 6-9 เดือน 

เพ่ือให้เหน็ผลการรักษาที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

3. ควรมีการประเมินผลการรักษาทางด้านจุลกายวิภาคเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง

ของคอลลาเจนและอิลาสติน ดังเช่นงานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท์ (1) ได้ท าการตรวจช้ินเนื้อ

อาสาสมัคร 3 ราย ในเดือนที่ 3 พบว่ามีการเพ่ิมจ านวนของมัดคอลลาเจนและเส้นใยอลิาสติน 

4. งานวิจัยในคลินิกเอกชนมีปัญหาเร่ืองความพร้อมในการตรวจหาทาง

ห้องปฏบัิติการ ท าให้ผลเลือดมีความแปรปรวนสงู ซ่ึงปัญหาดังกล่าวกพ็บได้ในผลงานวิจัยของ 

กนกพร เรมกานนท ์(1) ควรตรวจ cytokine อื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น PDGF–AA หรือ TGF-β เป็น

ต้น  

5. ควรใช้เคร่ืองมือทนัสมัยอื่น ๆ เช่น cutometer ตรวจหาความยืดหยุ่นของผิวหนัง 
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การศึกษาผลของครีมเบตา้กลูแคนในการลดร้ิวรอยรอบดวงตา 

 

ศลักษณา น้อยวงศ์
*
  

พญ.ปองศิริ คุณงาม
**
 

 

บทคดัย่อ 

ปัจจัยที่ท  าให้เกดิร้ิวรอยมีได้หลายสาเหตุ เช่น อายุ แสงแดด มลภาวะ หรือแม้แต่การ

แสดงอารมณ์ทางใบหน้า เพ่ือที่จะรักษาร้ิวรอยที่เกิดข้ึนน้ี การใช้ครีมเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม 

และในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาสารสกัดเบต้ากลูแคนในเร่ืองของผลในการรักษาร้ิวรอยบน

ใบหน้าและผลข้างเคียงที่เกิดข้ึน โดยอาสาสมัครเพศหญิงอายุ 35-60 ปี จ านวน 24 ราย ได้รับ

การทาครีมผสมสารสกดัเบต้ากลูแคน 3% ที่คร่ึงหน่ึงของใบหน้าและทายาหลอกที่อีกคร่ึงหน่ึงของ

ใบหน้าอีกข้างหน่ึง วันละ 2 คร้ังในเวลาเช้า และ ก่อนนอน เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ผู้วิจัยประเมิน

ผลการรักษาโดยใช้เคร่ือง Visia version 6 เพ่ือวัดค่าร้ิวรอย และค่าการจัดอันดับ Percentile ที่ร้ิว

รอยบริเวณรอบดวงตา ผลการทดสอบพบว่า ใบหน้าด้านที่ทาครีมผสมสารสกัดเบต้ากลูแคน 3 % 

มีค่าร้ิวรอยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) และผลการจัดอันดับค่า Percentile อยู่ใน

อนัดับที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

หลังจบงานวิจัย อาสาสมัครพึงพอใจในครีมผสมสารสกัดเบต้ากลูแคน 3% มากกว่า

ยาหลอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน จากการทดลองสรุปได้ว่า การทาครีมผสมสารสกัดเบต้า

กลูแคน 3% น้ัน ได้ผลในการรักษาร้ิวรอย และไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ  

 

ABSTRACT 

There are several factors lead to wrinkle problems such as aging , sunlight , 

pollution or even emotional facial expression. Many people seek for a treatment to eliminate 

wrinkles and the most popular way to reduced those wrinkles is by using facial moisturizer 

cream. Our study is focus on moisturizer with 3% Beta glucan extract. 

The purpose of this independent study is to study efficacy andside effects for 

eliminating facial wrinkles. A study group is 24 female subjects, age between 35-60 years 

old, each person will apply the moisturizer cream with 3% Beta glucan extract on half of 

their face and apply placebo cream on another side for 2 times per day, in the morning and 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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at night, continually use for 14 weeks. The evaluation has done by Visia version 6 

equipment to study the wrinkle and the percentile ranking for skin. 

The results of wrinkles test were as follows: Among subjects who use 3% Beta 

glucan extract cream, their wrinkles were significantly reduced(p<0.05) in the area of eyes 

wrinkle and the result of the percentile ranking test, there is significantly increased ranking 

(p<0.05) in the same araea. After the test was done, those subjects was significantly 

satisfied with the cream with 3% beta glucan extract more than the placebo cream. To 

summarize, using3% beta glucan extract cream is one of the efficient way for wrinkle 

treatment and there is no side effect found 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประสทิธผิลของครีมเบต้ากลูแคนในการรักษาร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตา 

2. เพ่ือศึกษาผลข้างเคียงของการใช้ครีมเบต้ากลูแคน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ครีมเบต้ากลูแคนในการรักษา  

  

สมมุติฐานของการศึกษา  

ครีมเบต้ากลูแคนสามารถช่วยลดร้ิวรอยรอบดวงตาได้ 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มีรายงานทางวิทยาศาสตร์บ่งช้ีว่าเบต้ากลูแคนเป็น film-formimg moisturizer  

ที่น ามารักษาแผลผ่าตัด แผลไฟไหม้ ได้ผลตอบสนองที่ดีและช่วยฟ้ืนฟูรอยแผล วัตถุประสงค์คือ 

การศึกษาการซึมผ่านของBeta glucan จากข้าวโอต๊ในผิวหนังมนุษย์ และประเมิณผลทางการรักษา

ถึงประสิทธิภาพการลดลงของร้ิวรอยและรอยย่น การศึกษาเร่ืองการซึมผ่านของผิวหนังน้ีได้

ด าเนินการในผิวที่หน้าท้องของคน ใช้ 0.5 % solution Beta glucan เทยีบเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อ 

1 ตารางเซนติเมตร ผลที่ได้แสดงให้เหน็ว่า แม้จะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ แต่การซึมผ่าน

ลึกลงไปในผิวหนังลึกถึงช้ันหนังก าพร้าและหนังแท้ ผลการศึกษาทางการแพทย์โดยอาสาสมัคร 

27 คน พบว่า ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของ Beta glucanในการรักษาเร่ืองร้ิวรอยและรอยเห่ียว

ย่นบนใบหน้า  หลังจากการรักษา 8 สัปดาห์ ได้ท าการวิเคราะห์แบบdigital image ของ silicone 

replica แสดงให้เหน็ถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของร่องลึกและความยาวของร้ิวรอยรวมถึงความ

หยาบกร้าน 

งานทดลองน้ีมีการท าในมนุษย์และในหลอดทดลองได้แสดงให้เหน็ถึงประสิทธิภาพ

ของ Beta glucan ในการซึมผ่านผิวของเน้ือเย่ือมนุษย์ ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยน้ี ได้
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สนับสนุนให้ใช้Beta glucanจากข้าวโอต๊ในการท าให้ผิวหนังดูมีสุขภาพดี และใช้ในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางค์บ ารุงผิว DOI: 10.1111/j.1463-1318.2005.00268_3.x 

Beta Glucan เป็น polysaccarideที่ประกอบเป็นผนังเซลล์ ที่พบในยีสต์ เช้ือรา 

(รวมถึงเหด็) แบคที่เรียบางชนิด สาหร่าย และธัญพืช โดยBeta glucan จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันเน้ืองอก ป้องกันเบาหวาน ป้องกันการติดเ ช้ือ ลด

คอเลสเตอรอลในเลือด และช่วยเพ่ิมภมูิคุ้มกัน ซ่ึงประสิทธิภาพเหล่าน้ีได้ถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้า

น้ีแล้ว อย่างไรกด็ี การส่งเสริมสุขภาพผิวจากอนุพันธ์เบต้ากลูแคนจากธัญพืชและจุลินทรีย์ยัง

ได้รับความสนใจอยู่น้อย เพราะบทความทางวารสารมักมุ่งเน้นไปทางการท างานของสารต้าน

อนุมูลอิสระ การลดร้ิวรอย การกันรังสี UV จากแสงแดด ความสามารถในการสมานแผล ความ

ชุ่มช้ืนของผิว และเร่ืองการซึมผ่านได้ดีของเบต้ากลูแคนดังน้ันจึงมาสนใจเบต้ากลูแคนในเร่ือง

เคร่ืองส าอางค์เพราะจากคุณสมบัติในการซึมผ่านได้ดี มันยังสามารถออกฤทธิ์ได้ลึกอีกด้วย 

Copyright ©  2013 John Wiley & Sons, Ltd. 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

อาสาสมคัร 

อาสาสมัครหญิงอายุระหว่าง35-60ปี มีร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตา ไม่รับประทานยา

หรืออาหารเสริมที่ต้านอนุมูลอสิระ และไม่มีประวัติแพ้อาหารและยา 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา  

1. ครีม 3 % เบต้ากลูแคนสายพันธุ ์Saccharomyces Cerevisiae 

2. ครีม placebo เพ่ือเป็นกลุ่มควบคุม 

3. เคร่ือง Visia version 6   

4. ใบประเมินความพึงพอใจ 

5. ใบบันทกึผลข้างเคียงของการรักษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. วิธกีารเกบ็ข้อมูลด้วยเคร่ือง Visia version 6  

โดยวัดร้ิวรอยจากหัวตายาวไปจนถึงหางตา ออกมา 1.5 เซนติเมตร  ที่ใบหน้าทั้ง  

2 ข้าง  ตรวจร้ิวรอยของอาสาสมัครก่อนการใช้ครีมด้วยเคร่ืองVisia version 6 และหลังจาก

อาสาสมัครใช้ครีมไปแล้ว 14 สัปดาห์ ให้ตรวจสภาพผิวด้วยเคร่ืองVisia version 6 โดยวัดค่าที่

ต าแหน่งเดิมที่ก  าหนดไว้และลงบันทกึ 

2. ให้อาสาสมัครประเมินความพึงพอใจของการรักษาร้ิวรอย โดยประเมินในสัปดาห์

ที่ 14 
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3. ให้อาสาสมัครประเมินผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังใช้ครีมเบต้า

กลูแคน โดยประเมินในสปัดาห์ที่ 14 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ pair t-test ที่ก  าหนดค่าความ 

เช่ือมั่น95% 

2. การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครในการใช้ครีมทั้ง 2 กลุ่ม 

3. ศึกษาผลข้างเคียงจากการใช้ครีม โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

 

ผลการวิจยั  

 ในการศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดร้ิวรอยบริเวณหางตา ได้ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 24 คน เพศหญิง มีอายุ 35-60ปี โดยที่อายุเฉล่ียเท่ากับ 49.87 ปี และ 

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.52 โดยที่ทุกรายมีคุณสมบัติครบตามเกณฑใ์นการคัดเลือก 

ในงานวิจัยน้ีท าการศึกษาทดลองแบบ randomized, double blind control trial   

ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้ท าการถ่ายภาพด้วยเคร่ือง visia version 6 ก่อนและหลังจากน้ันผู้วิจัยให้

อาสาสมัครทาครีม 3%เบต้ากลูแคน ที่ร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาด้านหน่ึง และทาครีม placebo  

ที่ร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาอกีด้านหน่ึง  

ผลทีไ่ดท้ั้งหมด รวบรวมน าเสนอเป็น 3 รูปแบบของการเปรียบเทียบ  

โดยเปรียบเทยีบเป็นนับจ านวนเส้นของร้ิวรอย (feature count) และเปรียบเทยีบการ

จัดอันดับความมีผิวที่ดูดี(percentile)โดยอิงจากค่าฐานข้อมูลรวมที่มีอายุ เพศและสีผิวเดียวกัน

จากคน 100คน  

1.  เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่า percentile บริเวณร้ิวรอยรอบดวงตา

ของอาสาสมัคร ก่อนการวิจัยทั้งด้านที่จะทาครีม placebo และด้านที่จะทาครีม 3% เบต้ากลูแคน 

2. เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่า percentileบริเวณรอบดวงตาของ

อาสาสมัคร บริเวณก่อนและหลังทาครีมผสมสารสกดัเบต้ากลูแคน 3%จนครบเข้าร่วมงานวิจัย 14 

สปัดาห์ 

3. เปรียบเทียบจ านวนเส้นของร้ิวรอยและค่าpercentileบริเวณรอบดวงตาของ

อาสาสมัคร บริเวณก่อนทา placebo และหลังทา placebo จนจบงานวิจัยที่ 14 สปัดาห์ 
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ผลการทดลอง 

1. การลดลงของร้ิวรอย (wrinkle) โดยใช้เคร่ือง visia version6 เปรียบเทยีบระดับ

ร้ิวรอยในช่วงระยะเวลาก่อนการวิจัยและสัปดาห์ที่ 14 ในการวิจัย โดยวัดในต าแหน่งร้ิวรอย

บริเวณรอบดวงตา 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในสปัดาห์ที่ 14 

3. ผลหรืออาการข้างเคียงที่เกดิข้ึน 

 

อภิปรายผลการทดลองค่า Percentile  

 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาในเร่ืองของการจัดอันดับ percentile บริเวณร้ิวรอยรอบ

ดวงตา หลังจากให้อาสาสมัครทาครีม 3 % เบต้ากลูแคน  มาเปรียบเทียบกับด้านที่ทาครีม 

Placebo เป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่ามีผิวรอบดวงตาที่ทาครีม 3 % เบต้ากลูแคนมีค่า percentile

ที่เพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเร่ือยๆ ในสปัดาห์ต่อๆไป 

 

 
 

ภาพที ่1  แสดงการจัดอนัดับ percentile ร้ิวรอยบริเวณหางตาเปรียบเทยีบก่อนและหลังใช้ครีม 

14 สปัดาห์ ในทั้ง 2 กลุ่มวิจัย  
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สรุป 

 การมีผิวที่เรียบเนียน ไร้ร้ิวรอย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ด้วยอายุที่มากข้ึน ส่งผล

ต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนที่สามารถสร้างได้ลดน้อยลงแต่กลับถูกท าลายมากข้ึน ท าให้ผิว

ยุบตัวเกดิร้ิวรอยและรอยเห่ียวย่นได้ โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาที่เป็นผิวที่เกิดร้ิวรอยอย่างเหน็

ได้ชัดเจนที่สุด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดร้ิวรอยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม และจากการศึกษาวิจัยน้ี 

สรุปได้ว่า ครีม 3% เบต้ากลูแคนสามารถลดร้ิวรอยบริเวณรอบดวงตาได้ดี เมื่อใช้เป็นประจ าอย่าง

ต่อเน่ือง 14 สปัดาห์ และยังไม่พบอาการข้างเคียง 
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ความรูแ้ละพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลกัเวชศาสตรช์ะลอวยั 

ของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 

รอ้ยเอกหญิงสุวิชา สมยานะ
*
 

ผศ.นพ. พนัธศ์กัด์ิ ศุกระฤกษ์
**
  

 

บทคดัย่อ  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความรู้ พฤติกรรม และปัจจัยที่ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตัวอย่างที่ใช้คือพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ านวน 270 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สนั 

ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์

ชะลอวัยอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60 ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์

ชะลอวัยอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์

ชะลอวัยปัจจัยส่วนบุคลกับพบว่า ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าว 

ไม่มีความสมัพันธก์บั สถานภาพสมรส และการมีโรคประจ าตัว ส่วนอายุ ประสบการณ์การท างาน 

และความรู้มีความ สมัพันธท์างลบกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว 

ดังน้ันในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกลวิธีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย ควรท าทั้งระดับองค์กร 

ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยมีการจัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง และจริงจัง 

 

ค าส าคญั: ความรู้, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ชะลอวัย, พยาบาล 

 

 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บทน า 

 อาหารถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตมนุษย์ซ่ึงขาดไม่ได้ ถ้า

ได้รับอาหารเพียงพอ และสมดุลจะท าให้ร่างกายมีสุขภาพดี แต่หากได้รับอาหารไม่สมดุลจะมี

ภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้เกิดโรคในที่สุด (นัยนา บุญทวียุรัตน์, 2553) 

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคแทนการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวมากขึ้น 

โดยเน้นการใช้อาหารเป็นยา จากการส ารวจของ WHO ปี พ.ศ. 2555 ระบุว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

(Non-Communicable diseases) ได้คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกมากถึง 38 ล้านคนต่อปี คิดเป็น

ร้อยละ 68 ของการเสียชีวิตทั้งหมด (WHO, 2012) และมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงเป็น

ปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศที่ทั่วโลกให้

ความส าคัญ การด ารงชีวิตในสงัคมทุกวันน้ีที่ก่อให้เกิดความเครียดทั้งทางกาย และใจ ตัวเอง เกิด

พฤติกรรมเสี่ยงทางสขุภาพจากการบริโภคอาหารคุณภาพต ่า กย่็อมปฏเิสธไม่ได้ว่าต้องดูแลตนเอง

ให้มีสุขภาพดีโดยการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักเพ่ือชะลอความเสื่อม ห่างไกลโรคและ

วิธีการดูแลตนเองที่ดี และย่ังยืนที่สุดในตอนน้ีกคื็อวิธีการในแนวทางของ Anti-Aging Medicine 

(ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท, 2557) เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค เสริมสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์

สูงสุด โดยบุคลากรด้านสุขภาพระดับ มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางสุขภาพจะต้องมีพฤติกรรมใน

การด าเนินชีวิต ประจ าวันในลักษณะที่ส่งเสริมสขุภาพ แต่จากลักษณะงานส่วนใหญ่การท างานเป็น

กะ ท าให้โอกาสในการประกอบอาหารรับประทานเองมี การสรรหาอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพมา

บริโภคท าได้น้อยลง และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารคือความรู้ด้านอาหารโภชนาการ

ของแต่ละบุคคล ดังน้ันผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักเวช

ศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้ท าการศึกษาความรู้และพฤติกรรม

การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการวางแผน และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

บริโภคอาหารอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

วตัถุประสงคท์ัว่ไป (General Objective) 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์

ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (Specific Objective) 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม

หลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวช

ศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั  

รูปแบบการวิจยั 

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

ประชากร/ตวัอย่าง 

พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจ านวน 270 คน 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเองโดย

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในการวัด และปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษา แบ่ง เป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็น

แบบสอบ ถามปลายเปิด (Open-Ended) และเลือก (Check-List) ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน ระดับการศึกษาสงูสดุ สถานภาพสมรส รายได้ทั้งหมดต่อเดือน และโรคประจ าตัว 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย 

ประกอบด้วยข้อค าถามโดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบถูก ผิด จ านวน 20 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอ

วัย ใช้แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ให้เขียนเคร่ืองหมาย ในข้อที่ตรงกับการปฏิบัติ

มากที่สดุ ข้อเดียว จ านวน 23 ข้อ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

หลังจากเกบ็รวมรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้แบบสอบถามจ านวน 270 ชุด น ามา

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย หาความสัมพันธ์ของ
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ปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และการมี

โรคประจ าตัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และการหาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน และความรู้ กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารดังกล่าวด้วยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  

พยาบาลที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือกลุ่ม

อายุ 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.1 กลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50–59 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 2.6 ด้านประสบการณ์การท างาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 0–9 ปี คิด

เป็นร้อยละ 65.9รองลงมาคือระหว่าง 10–19 คิดเป็นร้อยละ 23.0 กลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ

กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.1 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 12.2 กลุ่มที่มี

สัดส่วนน้อยที่สุดคือระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.5 ด้านสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือสมรสอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 24.1 กลุ่มที่มี

สดัส่วนน้อยที่สดุคือ หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ทั้งหมดต่อ

เดือนอยู่ระหว่าง 20,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 

15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.4 กลุ่มที่มีสดัส่วนน้อยที่สดุคือกลุ่มที่มีรายได้ 40,001 

ขึ้นไป บาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ด้านการมีโรคประจ าตัวส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 

78.9 รองลงมาคือมีโรคประจ าตัวคิดเป็นร้อยละ 21.1 

 

ส่วนที ่2 ความรูแ้ละพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลกัเวชศาสตรช์ะลอวยัของ

พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

2.1 ระดบัความรูก้ารบริโภคอาหารตามหลกัเวชศาสตรช์ะลอวยัของพยาบาล

โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา้ 

ความรู้การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยที่พยาบาลตอบถูกมากที่สุด 

(ร้อยละ 85.2) คือ อาหารที่ผ่านการแปรรูป (Processed food) เช่น แฮม ไส้กรอก เบเกอร่ี 

ส่วนมากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อย รองลงมา (ร้อยละ 81.9) คือ การดื่มน า้ผลไม้กล่อง

ให้วิตามินสูงเหมือนการรับประทานผลไม้สด สามารถดื่มแทนกันได้ ส่วนความรู้ที่พยาบาลตอบ

ถูกน้อยที่สุด (ร้อยละ 15.2) คือ โปรตีนเคซีนในนมท าให้กระดูกบาง รองลงมา (ร้อยละ 19.6) 

คือ น ้ากรองระบบ RO (Reverse Osmosis) เป็นน ้าที่ มีแร่ธาตุ ดีต่อสุขภาพ และมีตัวอย่าง
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ประมาณคร่ึงหน่ึงหรือมากกว่าคร่ึงเพียงเล็กน้อยที่ทราบว่า ไม่ควรดื่มน ้าทันทีหลังรับประทาน

อาหารเพ่ือช่วยในการย่อยอาหาร อาหารที่มีดัชนีน า้ตาลต ่าเป็นสาเหตุของการอักเสบเร้ือรัง และ

วิธกีารปรุงอาหารที่ดี คือการปรุงโดยใช้ความร้อนไม่เกนิ 100 องศาเซลเซียส เช่น น่ึง ต้ม  

เมื่อพิจารณาเป็นคะแนนแล้วสามารถจ าแนกระดับความรู้การบริโภคอาหารตามหลัก

เวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ว่า มากกว่าคร่ึงหน่ึงของพยาบาลมี

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60 คิด

เป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 60-79 และระดับมากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อย

ละ 44.1 และ 4.1 ตามล าดับ จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน พบว่าพยาบาลมีคะแนนเฉล่ียความรู้

การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย เท่ากับ 11.25 คะแนน โดยมีผู้ได้คะแนนต ่าสุด

เทา่กบั 1 คะแนน และสงูที่สดุเทา่กบั 17 คะแนน 

2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล

โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา้ 

พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวช

ศาสตร์ชะลอวัยมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 1.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า พยาบาลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ไม่) รับประทาน

อาหารทอดที่ใช้น า้มันซ า้ๆ เช่น กล้วยทอด หมูทอด ไก่ทอด เป็นล าดับที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง 

(X = 2.31) รองลงมา คือ ด่ืมน า้ที่มีคุณภาพ สะอาด ผ่านการกรอง และมีค่าเป็นกลางหรือค่อน

ไปทางด่าง หรือน า้แร่ เป็นล าดับที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.27) ส่วนพฤติกรรมที่มีการ

ปฏบัิติประจ าน้อยที่สุดคือ รับประทานอาหารช้าๆ เคี้ ยวจนละเอียดอย่างน้อย 20 คร้ังต่อค า เป็น

ล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับควรปรับปรุง (X = 1.60) และรองลงมาคือ การรับประทานข้าวกล้อง 

ขนมปังโฮลวีท เมลด็ธัญพืช หรือผลิตภัณฑ์ที่ท  าจากแป้งที่ไม่ขัดสี อยู่ในระดับควรปรับปรุง (X = 

1.63)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายคะแนนพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 

รองลงมาอยู่ในระดับดี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และสุดท้ายคือระดับควรปรับปรุง

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 อธิบายได้ว่า พยาบาลซ่ึงเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีโรค

ประจ าตัว (ร้อยละ 78.9) อาจมีความเช่ือว่าตนเองมีสุขภาพดีจึงมีการกิจกรรมเพ่ือคงไว้ซ่ึงภาวะ

สุขภาพดีน้ัน ท าให้บุคคลมีความโน้มเอียงที่จะปฏบัิติตามความเข้าใจน้ัน (Kasl & Cobb, 1985 

อ้างถึงใน ดารินทร์ ฤาชัย, 2550) ดังน้ันการที่พยาบาลตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับปานกลาง จึงอาจเป็นเพราะตัวอย่างไม่ได้อยู่ในภาวะเจบ็ป่วย 

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ความรู้เร่ืองอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยมีบางส่วนที่

แตกต่างจากหลักการรับประทานอาหารตามโภชนบัญญัติ 9 ประการของกระทรวงสาธารณสุข 
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อาจเป็นการบ่งบอกได้ว่าพยาบาลยังขาดความรู้ในเร่ืองดังกล่าวท าให้ไม่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ดี  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม

หลกัเวชศาสตรช์ะลอวยัของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

กลุ่มตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ และประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอ

วัยก าลังเป็นที่นิยม และแพร่หลาย ซ่ึงกลุ่มคนรุ่นหลังมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจในการบริโภค

อาหาร และการดูแลสขุภาพมากขึ้น เหน็ได้จากปัจจุบันมีกลุ่มคนวัยท างานไม่น้อยหันมาออกก าลัง

กายร่วมกับการรับประทานอาหารที่เพ่ือสุขภาพโดยเน้นอาหารคาร์โบไฮเดรตต ่า รับประทานผัก 

และไขมันที่ดีมากข้ึน ดังจะเหน็ได้จากสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่กันอย่างมากมาย จึงเป็นการ

ง่ายส าหรับคนกลุ่มอายุน้อยที่จะเข้าถึง และศึกษาการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพซ่ึงมีความ

เช่ือมโยงกับอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย ดังแนวคิด Health Belief Model กล่าวว่า การที่

บุคคลจะมีพฤติกรรมป้องกันโรคหรือ ไม่น้ันบุคคลต้องมีปัจจัยร่วม เช่น อายุ มีความเช่ือว่ามี

ปัจจัยร่วมแรงจูงใจให้เกดิพฤติกรรม มีปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ข่าวสาร ซ่ึงบุคคลได้รับจากสื่อมวลชน 

เจ้าหน้าที่ เพ่ือนบ้าน เป็นต้น (Becker and Maimam, 1951 อ้างถึงใน รุจิรา ดวงสงค์, 2550) 

จึงอาจเป็นไปได้ว่าการที่พยาบาลที่มีอายุมากข้ึน แต่ไม่ได้มีความเช่ือ แรงจูงใจ ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ 

ที่ท  าให้เกดิพฤติกรรม  

ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลัก

เวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 อภิปรายได้ว่า เน่ืองจากการศึกษาท าให้คนมีทกัษะในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือ

เอื้ อ อ านวยต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ จากแนวความคิดของเพนเดอร์ ที่กล่าวว่าผู้ที่มี

ระดับการ ศึกษาสงูย่อมมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติพฤติกรรมสขุภาพกว่าผู้ที่

มีการศึกษาน้อย และมีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงอีกด้วย (Pender, 1987 อ้าง

ถึงใน วรรณวิมล เมฆวิมล, 2553) การที่ บุคคลจะมีพฤติกรรมป้องกันโรคน้ัน ขึ้ นอยู่กับ

ประสบการณ์ ความเช่ือ ค่านิยม การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล (จีระศักด์ิ เจริญพันธ์, 

2549) รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ืออาหารให้แก่สมาชิก จากค ากล่าวของ

เพนเดอร์ (Pender, 1982 อ้างถึงใน คมสัน วัฒนทัพ, 2549) ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ในความเหน็ของผู้วิจัยเหน็ว่า ผู้ที่มี

รายได้มากกว่ามีโอกาสที่จะแสวงหาสิ่งที่มีเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มากกว่า มีโอกาสเลือกอาหาร

เพ่ือบริโภคมากกว่า  
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สถานภาพสมรส การมีโรคประจ าตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 วิเคราะห์ด้วยสถิติไคแสควร์ อธบิายได้ว่า เม่ือบุคคลมีสถานภาพเปล่ียนไปจาก

โสดเป็นสมรส เม่ือสมรสแล้วต้องมีการเปล่ียนที่อยู่อาศัย จากหอพักเป็นห้องเช่าหรือการไปอยู่

บ้าน ซ่ึงเป็นผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปล่ียนไป แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากพยาบาลตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 71.5) สถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 24.1 แต่การมี

ครอบครัวน้ี พยาบาลบางส่วนยังคงต้องท างานเป็นเวรผลัด อาจเป็นส่วนหน่ึงที่ ยังไม่มีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากนัก  

ส่วนการที่บุคคลมีโรคประจ าตัว ถ้าหากไม่รับรู้ถึงความรุนแรงหรืออาการของโรค

ไม่ได้รบกวนชีวิต ประจ าวัน หรือไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้เน่ืองจากมีปัจจัยอื่นๆ อาจ

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่านิยมหรือรูปแบบวิถีชีวิตของพยาบาลที่มีการข้ึนเวร

เป็นผลัดอาจมีผลให้พยาบาลมีข้อจ ากดัในการเลือกหาอาหารที่มีคุณภาพ 

ความรู้การบริโภคอาหารมีความสมัพันธใ์นทศิทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อธิบายได้ว่า การที่บุคคลมี

ความรู้ในสิ่งใดสิ่งหน่ึงแต่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญหรือมองเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ผลที่

เกดิขึ้นจากการปฏบัิติกจิกรรมบางอย่างซ่ึงขัดกบัลักษณะงาน หรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผล

ให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลักษณะงานของพยาบาลที่มี

ความรีบเร่ง ต้องท างานเป็นเวรผลัดและหากต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาระงาน

ที่มาก อาจเป็นสาเหตุท าให้ไม่มีโอกาสเลือกสรรหาอาหาร หรือประกอบอาหารรับประทานเอง 

จากทฤษฏ ีReasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975, อ้างถึงใน รุจิรา ดวงสงค์, 2550) มี

แนวคิดว่า บรรทดัฐานของกลุ่มอ้างอิงจะมีผลต่อความต้ังใจที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆ 

และในที่สุดกจ็ะแสดงพฤติกรรมออกมา คือ อิทธิพลของสังคมจะเป็นตัวก าหนดความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลน้ันๆว่าจะมีพฤติกรรมบวกหรือลบ ซ่ึงจากการศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความ

รู้อยู่ในระดับปานกลาง ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 60 อาจบ่งบอกได้ถึงระดับ

ความรู้สกึนึกคิดหรือทศันคติในการบริโภคอาหารจึงท าให้มีพฤติกรรมออกมาในด้านลบ  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลัก

เวชศาสตร์ชะลอวัยให้แก่บุคลากร โดยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิด

ความตื่นตัวและตระหนักต่อการให้ความร่วมมือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ

ปฏบัิติพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย ทกัษะในการดูแลตนเอง 
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3. สนับสนุนให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์

ชะลอวัยของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืน โดยผู้น าองค์กรควรจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริม

สขุภาพบุคลากรในองค์กร  

4. ควรให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี

อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของ

พยาบาลในภาพรวมหรือในด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น การออกก าลังกาย อารมณ์ การจัดการ

ความเครียด การพักผ่อน การรับประทานผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร  

2. ศึกษาโดยใช้แบบแผนความเช่ือสุขภาพมาเป็นกรอบแนวคิด  เ พ่ือศึกษา

เฉพาะเจาะจงลงไปเป็นรายด้าน 

3. ควรท าโปรแกรมโภชนาศึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพ่ือศึกษารูปแบบในกา

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมทั้งติดตาม และประเมินถึง

ประสทิธผิลของรูปแบบน้ัน ๆ 

4. ควรขยายการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยไปยัง

บุคลากรระดับอื่น ๆ ในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมทั่วประเทศ 
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บทคดัย่อ 

 เมตาบอลิกซินโดรมเป็นกลุ่มความผิดปกติของภาวะดื้ ออินสุลิน และเป็นกลุ่มโรคที่มี

ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และ

อ้วนลงพุง แอลคาร์นิทนีร่วมกับกรดอัลฟาไลโปอิกช่วยลดภาวะเครียดทางออกซิเดทีฟ ช่วยเพ่ิม

การท างานของไมโตคอนเดรีย นอกจากน้ันการให้ทั้งแอลคาร์นิทนีร่วมกับกรดไลโปอิกยังช่วยเพ่ิม

เมตาบอลิสม และลดภาวะเครียดออกซิเดทฟีมากกว่าการเลือกให้เพียงตัวใดตัวหน่ึงเทา่นั้น 

 การวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของแอลคาร์นิทนีร่วมกบักรด 

ไลโปอิกที่มีต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมโดยศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 

การด าเนินการทดลองโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ถูกวินิจฉัยเป็นเมตาบอลิกซินโดรม 21 คน 

โดยสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (10 คน) ได้รับแอลคาร์นิทีน 2,000 มก. ต่อวัน และกรดไลโปอิก 400 

มก. ต่อวัน ส่วนกลุ่มควบคุม (11 คน) ได้รับยาหลอก ทั้งสองกลุ่มได้รับการควบคุมอาหารและ

ออกก าลังกายเหมือนกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากโครงการ 3 คน 

เน่ืองจากมาติดตามการตรวจไม่ได้ ตัวแปรที่ต้องวัดก่อนและหลังการทดลองคือ ค่าดัชนีมวลกาย 

เส้นรอบเอว คะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของฟรามิงแฮม และผลทาง

เมตาบอลิก ได้แก่ น า้ตาลในเลือดขณะอดอาหาร ไขมันรวมโคเลสเตอรอล ไขมันไตรกลีเซอไรด์ 

ไขมัน เอชดีแอล ไขมันแอลดีแอล อัตราส่วนไตรกลีเซอไรด์ต่อไขมันเอชดีแอล น ้าตาลสะสม 

(HbA1C) กรดยูริก และตัวช้ีวัดการอกัเสบ (hs-CRP)  

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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 ผลการศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีการลดลงของ

ดัชนีมวลกาย เส้นรอบวงเอว และค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือดของ 

ฟรามิงแฮมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอก ส่วนผลตรวจทางเมตาบอลิก 

เช่น ไขมันโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันแอลดีแอล ไขมันเอชดีแอล อัตราส่วนไตรกลีเซอ

ไรด์ต่อเอชดีแอล น า้ตาลในเลือด กรดยูริก และตัวช้ีวัดการอักเสบ (hs-CRP) ลดลงจากก่อนการ

ทดลองแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สรุปผลการศึกษาว่าการให้แอลคาร์นิทนี 2,000 มก.ต่อวัน ร่วมกับกรดไลโปอิก 400 

มก. ต่อวัน ในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมไม่พบผลข้างเคียงใดๆ แนะน าให้ใช้ร่วมกับการควบคุม

อาหารและออกก าลังกาย เพ่ือประโยชน์ด้านลดความอ้วน (ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว) และ

ลดความเสี่ยงต่อการการโรคหัวใจและหลอดเลือด แนะน าการศึกษาคร้ังต่อไปถึงการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเมตาบอลิกที่ชัดเจนมากขึ้ น ควรใช้แอลคาร์นิทีนและกรดไลโปอิกในขนาดที่สูงข้ึน และ

ระยะเวลาที่นานข้ึนกว่างานวิจัยคร้ังน้ี 

 

ค าส าคญั: ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม, แอลคาร์นิทีน, กรดไลโปอิก, ภาวะอ้วน, ดัชนีมวลกาย, 

เส้นรอบเอว, ความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

บทน า 

 เมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติที่

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย ดร.เจอรัลด์ เรเวน (Dr.Gerald Reaven) 

แพทย์ชาวอเมริกนัเรียกช่ือกลุ่มอาการน้ี ใน พ.ศ. 2531 มาก่อนแล้วว่าซินโดรมเอกซ์ (syndrome 

X) ต่อมารู้จักกันในช่ือเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) ปัจจุบันนักวิชาการใน

ประเทศไทยเรียกกลุ่มอาการน้ีว่า “โรคอ้วน” (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2551) ในทางเวช

ปฏิบัติ ลักษณะที่จะเข้ากับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ต้องมี 3 ใน 5 ปัจจัยต่อไปน้ี คือ รอบเอว

เท่ากับหรือใหญ่กว่า 80 เซนติเมตร ในผู้หญิง และเท่ากับหรือใหญ่กว่า 90 ซม.ในผู้ชายระดับ

ไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ในเลือดต ่ากว่า 50 มก./ดล.ในผู้หญิง และต ่ากว่า 40 มก./ดล.ใน

ผู้ชาย ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า  150 มก./ดล. ความดันโลหิต 

systolic/diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 130/85 มม.ปรอท และภาวะน า้ตาลในเลือดสูงกว่า 100 

มก./ดล หรือเป็นเบาหวาน (วิชัย เอกพลากร, 2554) สาเหตุหลักของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

มีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ความอ้วน และภาวะดื้อต่ออินสุลิน (Grundy et al., 2004) โรคอ้วน

โดย เฉพาะอ้วนบริเวณพุงเป็นเหตุให้เกิดความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง เอชดีแอล

โคเลสเตอรอลในเลือดต ่า น า้ตาลในเลือดสงูรวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มีศึกษาพบว่าการ
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สร้างพลังงานของไมโตคอนเดรียจะลดลงและภาวะเครียดออกซิเดทฟี (oxidative stress) เพ่ิมขึ้น

เมื่ออายุมากขึ้ น เมื่อให้อะเซทิลแอลคาร์นิทีน (Acetyl-l-carnitine) อย่างเดียวในหนูแก่ (old 

rat) จะมีระดับ lipid peroxidation (malondialdehyde) ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์เพ่ิมมาก แต่เมื่อ

ให้อะเซทิลแอลคาร์นิทีน (Acetyl-l-carnitine) ร่วมกับกรดไลโปอิก (Lipoic acid) ท าให้ระดับ 

malondialdehyde มีระดับลดลง (Hagen et al., 2002) ดังน้ันการให้คาร์นิทนีร่วมกับไลโปอิกจึง

ได้ประโยชน์มากกว่าการให้แอลคาร์นิทีนเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของงานวิจัยว่าการให้แอล

คาร์นิทนีร่วมกบักรดไลโปอกิมีผลต่อเมตาบอลิกซินโดรมหรือไม่ 

 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

 เพ่ือศึกษาผลของการรับประทานแอลคาร์นิทนีร่วมกบักรดไลโปอิกเสริมต่อภาวะเมตา

บอลิกซินโดรม 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 ภายหลังเข้าร่วมโครงการ  4 สัปดาห์ ผู้ที่ มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมที่ ได้ รับ          

แอลคาร์นิทนีร่วมกบักรดไลโปอกิจะมี 

 1.  ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอว) ต ่ากว่ากลุ่มควบคุม 

  2.  ภาวะเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือดต ่ากว่ากลุ่มควบคุม 

  3.  ภาวะทางเมตาบอลิกดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) หรือภาวะอ้วนลงพุง (abdominal 

obesity) คือ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติด้านเมตาบอลิสม เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ 

ตามมาดังน้ี ภาวะอ้วนที่มีไขมันสะสมในช่องท้อง ระดับน า้ตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและ

ระดับไขมันในเลือดสูง (Reaven et al., 1988) องค์ประกอบของเมตาบอลิกซินโดรมตามเกณฑ์

ของ ATP III แบ่งเป็น 6 อย่างที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ (NCEP III, 2002) ได้แก่ 

ภาวะอ้วนลงพุง ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ภาวะดื้ ออินสุลิน ภาวะก่อนการอักเสบ 

และภาวะก่อนการอุดตันของหลอดเลือด การวินิจฉัยเมตาบอลิกซินโดรมต้องมีความผิดปกติอย่าง

น้อย 3 ข้อใน 5 ข้อต่อไปนี้  (Grundy et al., 2005) 

 1.  อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอวมากกว่าหรือเทา่กบั 102 ซม. หรือ 40 น้ิวในผู้ชาย หรือ

มากกว่าหรือเทา่กบั 88 ซม. หรือ 35 น้ิวในผู้หญิง) 

 2.  ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล. 

 3.  ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอล 40 มก./ดล. ในผู้ชายหรือ ≤ 50 มก./ดล. ใน
ผู้หญิง 
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 4.  ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ 

 5.  ระดับน า้ตาลขณะอดอาหาร ≥ 110 มก./ดล. 

ผลงานของ Hagen et al. ในปี ค.ศ. 2002 เป็นการศึกษาในหนู พบว่าการสร้าง

พลังงานของไมโตคอนเดรียจะลดลงและภาวะ oxidative stress เพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อให้อะ

เซทิลแอลคาร์นิทีน (acetyl-l-carnitine) อย่างเดียวในหนูแก่ (old rat) จะมีระดับออกซิเดชัน

ของไขมัน (malondialdehyde) ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์เพ่ิมมาก แต่เมื่อให้ Acetyl-l-carnitine 

ร่วมกับกรดไลโปอิก (Lipoic acid) ท าให้ระดับ MDA มีระดับลดลง ดังน้ันการให้คาร์นิทีนร่วม

กบักรดไลโปอกิจึงได้ประโยชน์มากกว่าการให้แอลคาร์นิทนีอย่างเดียว (Hagen et al., 2002) 

 การศึกษาของ McMackin et al. เป็น double blind crossover study โดยให้กรด     

ไลโปอิก (LA) ร่วมกับอะเซทิลแอลคาร์นิทีน (ALC) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์เปรียบเทียบกับ 

placebo ผลการศึกษากลุ่ม LA ร่วม ALC ช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดทีฟ และเพ่ิมการท างาน

ของไมโตคอนเดรีย รวมทั้งลดความตึงตัวของเส้นเลือด (vascular tone) ท าให้ความดันโลหิต

ลดลง (McMackin et al., 2007) ในปี ค.ศ. 2015 มีหนังสือที่เขียนโดย Jayson Calton, PhD. 

อธิบายว่า กรดอัลฟาไลโปอิก (ALA) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบที่มีฤทธิ์แรง มีผล

ลดความอ้วน ลดความหิว และลดไขมันในช่องท้อง ส่วนแอลคาร์นิทนีและอะเซทลิแอลคาร์นิทีน 

(L-carnitine/acetyl-L-carnitine) มีบทบาทสร้างพลังงานและเพ่ิมเมตาบอลิสม ทั้งกรดอัลฟา  

ไลโปอิก (ALA) และอะเซทิลแอลคาร์นิทีน (acetyl-L-carnitine) ท างานเสริมฤทธิ์กันในการ

เพ่ิมเมตาบอลิสมและลดภาวะเครียดออกซิเดทฟี (oxidative stress) อัตราส่วน ALC/LA = 5:1 

เป็นอตัราส่วนที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้ 4 สปัดาห์ (Calton et al. 2015, p. 227) 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลอง (experimental research) โดยมีแบบแผนการ

วิจัยเป็นการศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (Two group pre-post test design) 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและยังไม่ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ อายุระหว่าง 20-60 ปี ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

มิตรภาพเมโมเรียล อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปีในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันศึกษาภาวะไขมันในเลือด

แห่งชาติ การรักษาในผู้ใหญ่ คร้ังที่  3 (NCEP ATP III, 2001) ค านวณขนาดตัวอย่างใช้

โปรแกรม PS ได้ขนาดตัวอย่าง 20 คน เน่ืองจากก าหนดอัตราส่วนกลุ่มควบคุมต่อกลุ่มทดลอง

เป็น 1:1 ท าให้ได้กลุ่มควบคุม 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน รวม 20 คน ค านวณเผื่อกรณี 

dropout ระหว่างด าเนินการวิจัยอกี 10% รวมเป็น 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 11 คน และกลุ่ม

ทดลอง 11 คน จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่ายจากตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (simple 

random sampling) โดยการจับฉลากเข้ากลุ่มควบคุมและเข้ากลุ่มทดลอง ในอัตราส่วน 1:1 
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ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (pre-test) ประกอบด้วยแบบข้อ

ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติด้านสุขภาพ การตรวจร่างกาย เช่น น า้หนัก ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว 

ความดันโลหิต และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น น ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร ไขมัน

โคเลสเตอรอลรวม เอชดีแอลโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ น า้ตาลสะสม (HbA1C) กรดยูริก 

และตัวช้ีวัดการอักเสบ (hs-CRP) รวมทั้งค านวณค่าแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) และ

ค านวณคะแนนความเสี่ยงของฟรามิงแฮม (Framingham risk score) โดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับ

แอลคาร์นิทนี 2,000 มก.ต่อวัน และกรดอลัฟาไลโปอกิ 400 มก.ต่อวัน อตัราส่วนคาร์นิทนีและก

รดไลโปอิก เท่ากับ 5 ต่อ 1 นาน 4 สัปดาห์ (Calton et al., 2015, p. 227) ส่วนกลุ่มควบคุม

ได้รับยาหลอกเป็นมอลโตเดก็ซตริน 1,000 มก.ต่อวัน ทุกคนจะได้รับค าแนะน าด้านการปรับการ

รับประทานอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการจัดจานอาหารเพ่ือสุขภาพ (The Healthy 

Eating Plate) ที่จัดข้ึนโดยผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการที่โรงเรียนฮาร์วาร์ดสาธารณสุข ในหน่ึงจาน

ของแต่ละมื้ อควรมีผักและผลไม้ ½  ส่วน ข้าวหรือธัญพืช ¼  ส่วน เน้ือสัตว์ไขมันต ่า ¼  ส่วน งด

น า้ตาลและผลิตภัณฑ์นม (HARVARD T.H. CHAN school of public health, 2011) ทุกคนจะ

ได้รับค าแนะน าให้ออกก าลังกายขนาดปานกลาง โดยใช้หลักการของ สสส. เป็นการใช้กล้ามเน้ือ

ให้ท างานระดับปานกลางสะสมอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน (โครงการพัฒนาเครือข่ายระดับสากล 

แผนส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ, 2011) ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามถึงอาการ

ผิดปกติทุกสัปดาห์ เม่ือสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะถูกนัดมาตรวจร่างกาย 

ช่ังน า้หนัก วัดส่วนสูง ค านวณค่าดัชนีมวลกาย วัดเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจ

น า้ตาลในเลือดขณะอดอาหาร ไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC) 

เอชดีแอลโคเลสเตอรอล (HDL-C) ไตรกลีเซอไรด์ (TG) น ้าตาลสะสม (HbA1C) กรดยูริก 

และตัวช้ีวัดการอักเสบ (hs-CRP) รวมทั้งค านวณค่าแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) และ

ค านวณคะแนนความเสี่ยงของฟรามิงแฮม (Framingham risk score) 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 วิ เคราะห์สถิติใช้โปรแกรม SPSS version 12.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) 

วิเคราะห์สถิติแบบสองทาง ค่า P  0.05 ถือว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ เร่ิมด้วยข้อมูลลักษณะทั่วไป

ทางคลินิก วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ขั้นต่อไปเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบวงเอว) 

ค่าเฉล่ียความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Framingham risk score) ค่าเฉล่ียของ

น า้ตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FPG) ไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC) เอชดีแอลโคเลสเตอรอล 

(HDL-C) ไตรกลีเซอไรด์ (TG) น ้าตาลสะสม (HbA1C) กรดยูริก (Uric acid) ตัวช้ีวัดการ

อักเสบ (hs-CRP) และแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์โดยใช้ Wilcoxon sign rank test กรณีที่ทดสอบได้ว่าการ

1084



6 

กระจายตัวของข้อมูลไม่ปกติ เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน

เข้าโครงการโดยใช้ Mann Whitney U test กรณีการกระจายตัวไม่ปกติ 

ผลการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาผลของแอลคาร์นิทนีร่วมกับกรดไลโปอิกที่มีต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในผู้ที่มีภาวะ

เมตาบอลิกซินโดรมที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล อ าเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 โดยเสนอผลการวิจัย

และการอภิปรายผลตามล าดับดังน้ี 

 1.  ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางคลินิก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัภาวะเมตาบอลิกซิน 

โดรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนเร่ิมเข้าโครงการ 4 สัปดาห์ การศึกษาคร้ังน้ีเมื่อเร่ิมโครงการมีกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้ น 21 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 11 คน และเมื่อสิ้ นสุด

โครงการเหลือกลุ่มตัวอย่าง 18 คน เป็นกลุ่มควบคุม 9 คน และกลุ่มทดลอง 9 คน โดยมีผู้ออก

จากโครงการทั้งสิ้น 3 คน (dropped out rate 19%) กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 55.6) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุ

เฉล่ียใกล้เคียงกันคือ 39.89 4.83 และ 39.78 7.87 ปี กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 66.7 และ ร้อยละ 88.9 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีโรค

ประจ าตัวร้อยละ 33.3 และร้อยละ 66.7 

 2.  การเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย เส้นรอบวงเอว ก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 

สปัดาห์  ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 1) 

  2.1 เส้นรอบวงเอว (waist circumference) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม โดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและสิ้นสุด

สปัดาห์ที่ 4 มีเส้นรอบเอวลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุม

ก่อนและหลังสิ้นสดุสปัดาห์ที่ 4 ค่าเฉล่ียเส้นรอบเอวไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 

  2.2 ดัชนีมวลกาย (BMI) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและสิ้ นสุดสัปดาห์ที่ 4 มี

ดัชนีมวลกายลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุม ค่าเฉล่ียดัชนีมวลกาย

ก่อนและหลัง 4 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 
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ตารางที ่1  เปรียบเทยีบเส้นรอบเอว และดัชนีมวลกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 ก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 สปัดาห์ 

 

เส้นรอบเอว (เซนติเมตร) 

กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังสิ้นสดุ 4 สปัดาห์  

P-value Mean SD Mean SD 

ทดลอง (n=9) 100.61 12.86 97.37 12.18  0.05 

ควบคุม (n=9) 97.39 10.71 96 13.32  0.05 

ดัชนีมวลกาย (กโิลกรัม/เมตร
2
) 

กลุ่ม ก่อนเข้าโครงการ หลังสิ้นสดุ 4 สปัดาห์ P-value 

Mean SD Mean SD  

ทดลอง (n=9) 33.06 4.36 32.74 4.36  0.05 

ควบคุม (n=9) 28.98 3.81 28.48 3.91  0.05 

 

 3.  เปรียบเทยีบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 สปัดาห์ (ตารางที่ 2) 

 ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปีข้างหน้า (10-

year risk) ตามเกณฑ์ของฟรามิงแฮม (Framingham Heart Study, 2000) ก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการโดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง

มีค่าเฉล่ียความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต ่ากว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียความเสี่ยงโรค

หลอดเลือดและหัวใจไม่แตกต่างจากก่อนเข้าโครงการ (p  0.05) 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทยีบความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือดในอกี 10 ปีข้างหน้า ของ 

 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สปัดาห์ 

 

ความเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือดในอกี 10 ปีข้างหน้า 

กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังสิ้นสดุ 4 สปัดาห์  

P-value Mean SD Mean SD 

ทดลอง(n=9) 0.060 0.037 0.050 0.035  0.05 
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ควบคุม(n=9) 0.063 0.058 0.057 0.055  0.05 

 

 4.  การเปรียบเทียบภาวะเมตาบอลิก ได้แก่ ค่าเฉล่ียของน ้าตาลในเลือดขณะ         

อดอาหาร (FPG) ไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC) เอชดีแอลโคเลสเตอรอล (HDL-C)          

ไตรกลีเซอไรด์ (TG) แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) น ้าตาลสะสม (HbA1C) กรดยูริก 

(Uric acid) และตัวช้ีวัดการอกัเสบ (hs-CRP) ก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 สปัดาห์ ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 3) 

  4.1 ผลการเปรียบเทยีบภาวะไขมันในเลือดก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการโดยใช้ 

Wilcoxon sign rank test พบว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียไขมัน

โคเลสเตอรอล (TC) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันไตรกลีเซอไรด์ 

(TG) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันแอลดีแอล (LDL-C) ก่อนและ

หลังไม่แตกต่างกนั (p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน 

(p  0.05) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียไขมันโคเลสเตอรอล (TC) ก่อนและหลังลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันแอลดีแอล (LDL-C) ก่อนและหลังลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนค่าเฉล่ียไขมันไตรกลีเซอไรด์ (TG) ก่อนและหลังไม่แตกต่าง

กนั (p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 

  4.2  ผลการเปรียบเทียบภาวะดื้ ออินสุลินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการโดยใช้ 

Wilcoxon sign rank test พบว่า ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย

น า้ตาลในเลือดก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ีย TG/HDL ในเลือดก่อนและ

หลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ียน า้ตาลสะสม (HbA1C) ในเลือดก่อนและหลังเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียน า้ตาลในเลือดก่อนและหลังไม่

แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ีย TG/HDL ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ีย

น า้ตาลสะสม (HbA1C) ในเลือดก่อนและหลังเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05)  

  4.3 เปรียบเทยีบภาวะการอกัเสบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง

เข้าร่วมโครงการ 4 สปัดาห์ (ตารางที่ 3) 

 ผลการเปรียบเทียบภาวะก่อนการอักเสบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการโดยใช้ 

Wilcoxon sign rank test พบว่า ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย     

hs-CRP ในเลือดก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ียกรดยูริกในเลือดก่อนและ

หลังไม่แตกต่างกนั (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย hs-CRP ในเลือดก่อนและหลังลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) ค่าเฉล่ียกรดยูริกในเลือดก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p 

 0.05) 
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ตารางที ่3  เปรียบเทยีบภาวะเมตาบอลิกของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 ก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 สปัดาห์ 

 

กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังสิ้นสดุ 4 สปัดาห์  

P-value Mean SD Mean SD 

ไขมันโคเลสเตอรอล (มก./ดล.) 

ทดลอง(n=9) 219.56 45.66 215.55 51.97  0.05 

ควบคุม(n=9) 226.33 30.484 203.44 18.11  0.05 

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (มก./ดล.)  

ทดลอง(n=9) 154.89 76.76 154.00 80.91  0.05 

ควบคุม(n=9) 167.00 103.12 193.44 170.16  0.05 

ไขมันแอลดีแอล (มก./ดล.) 

ทดลอง(n=9) 137.44 36.787 132.67 38.80  0.05 

ควบคุม(n=9) 143.33 21.11 121.22 21.30  0.05 

ไขมันเอชดีแอล (มก./ดล.) 

ทดลอง(n=9)  51.13 9.146 52.11 7.97  0.05 

ควบคุม(n=9) 49.63 7.60 45.33 5.376  0.05 

น า้ตาลในเลือดก่อนอาหาร (มก./ดล.) 

ทดลอง(n=9) 89.11 13.167 89.89 14.11  0.05 

ควบคุม(n=9) 79.44 12.79 90.11 15.67  0.05 

น า้ตาลสะสม (HbA1C) (เปอร์เซนต์) 

ทดลอง(n=9) 5.24 0.35 5.31 0.33  0.05 

ควบคุม(n=9) 5.21 0.24 5.32 0.23  0.05 

TG/HDL 

ทดลอง(n=9) 3.08 1.64 3.01 1.65  0.05 

ควบคุม(n=9) 3.65 2.76 4.53 4.30  0.05 

hs-CRP (mg/dl) 

ทดลอง(n=9) 9.25 7.89 8.11 6.52  0.05 

ควบคุม(n=9) 4.19 3.12 3.62 2.94  0.05 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

 

กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังสิ้นสดุ 4 สปัดาห์  

P-value Mean SD Mean SD 

กรดยูริก (มก./ดล.) 

ทดลอง(n=9) 5.71 1.23 6.08 1.51  0.05 

ควบคุม(n=9) 5.85 1.54 5.99 1.81  0.05 

  

 5.  ผลข้างเคียงจากการใช้แอลคาร์นิทีน 2,000 มก.ต่อวัน และกรดไลโปอิก 400 

มก.ต่อวัน ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ไม่พบผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ 

 

การอภิปรายผลการวิจยั 

 1.  จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าหลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

ผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มทดลอง (แอลคาร์นิทนีและกรดไลโปอกิ) จะมีภาวะอ้วน (ดัชนี

มวลกายและเส้นรอบวงเอว) ต ่ากว่าเข้าร่วมโครงการ และต ่ากว่ากลุ่มควบคุม 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสนับสนุนสมมติฐานข้อ 1 จากการศึกษาภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

4 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมี

นัยส าคัญ (p  0.05) 

 2.  จากสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่าหลังการเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ที่มี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มทดลองจะมีค่าความเสี่ยงในการเกดิโรคหลอดเลือดและหัวใจใน 10 

ปีข้างหน้า (10-year risk Framingham Risk score) ต ่ากว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ และต ่ากว่ากลุ่ม

ควบคุม 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 จากการศึกษา ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

4 สปัดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจใน 10 ปีข้างหน้า

ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียความ

เสี่ยงในการเกดิโรคหลอดเลือดและหัวใจก่อนหลังไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 

 3.  จากสมมติฐานข้อ 3 ที่ว่าหลังการเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ที่มี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มทดลอง จะมีผลทางเมตาบอลิกดีขึ้ นมากกว่ากว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการ และดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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 3.1 ภาวะไขมันในเลือด 

 กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สปัดาห์ มีค่าเฉล่ียไขมันโคเลสเตอรอล ไขมัน 

ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันแอลดีแอล และไขมันเอชดีแอลไม่แตกต่างจากก่อนทดลอง (p  0.05) 

ส่วนกลุ่มควบคุมภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียไขมันโคเลสเตอรอลลดลงกว่า

ก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) มีค่าเฉล่ียไขมันแอลดีแอลลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(p  0.05) ค่าเฉล่ียไขมันไตรกลีเซอไรด์และไขมันเอชดีแอลไม่แตกต่างจากก่อนเข้าโครงการ (p 

 0.05) 

 3.2 ภาวะดื้ออนิสลิุน 

 กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียน า้ตาลสะสม (HbA1C) 

เพ่ิมขึ้ นกว่าก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ค่าเฉล่ียน ้าตาลขณะอดอาหารไม่

แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ีย TG/HDL ไม่แตกต่างกัน (p  0.05) กลุ่มควบคุมภายหลัง

เข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียน า้ตาลสะสม (HbA1C) เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนเข้าโครงการอย่าง

มีนัยส าคัญ (p  0.05) ค่าเฉล่ียน ้าตาลขณะอดอาหารไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉล่ีย 

TG/HDL ไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 

 3.3  ภาวะการอกัเสบ (Proinflammatory state) 

 กลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย hs-CRP ก่อนและหลังไม่

แตกต่างกนั (p  0.05) ค่าเฉล่ียกรดยูริกก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) กลุ่มควบคุม

ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย hs-CRP ลดลงกว่าก่อนเข้าโครงการอย่างมี

นัยส าคัญ (p  0.05) ค่าเฉล่ียกรดยูริกก่อนและหลังไม่แตกต่างกนั (p  0.05) 

 กลไกการออกฤทธ์ของแอลคาร์นิทีน มีบทบาทส าคัญในการสร้างพลังงาน โดยจะน า

กรดไขมันโมเลกุลยาว (long-chain fatty acids) เข้าสู่ไมโตคอนเดรียที่อยู่ภายในเซลล์ ไขมันเมื่อ

เข้าสู่ไมโตคอนเดรียจะถูกเปล่ียนไปเป็นพลังงาน นอกจากน้ีคาร์นิทนีช่วยชะลอความเสื่อมของ 

ไมโตคอนเดรีย จึงช่วยชะลอความชราได้ (BN et al., 2004)  

 ส่วนกรดอลัฟาไลโปอิกมีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ ความโดดเด่นของกรดอัลฟาไลโปอิก

คือ ความสามารถในการเข้าจัดการอนุมูลอิสระได้ทั้งในน า้และไขมัน นอกจากน้ีอัลฟาไลโปอิกยัง

สามารถเปล่ียนสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ ในรูปออกซิไดซ์ (Oxidized form) ภายหลังจากการ

ใช้งานแล้วให้กลับคืนเป็นรูปรีดิวซ์ (Reduced form) จึงเทา่กบัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วย

ยืดระยะเวลาของสารต้านอนุมูลอสิระเหล่านั้น (W et al., 2002) 
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 ดังน้ันการให้ร่วมกันระหว่างแอลคาร์นิทนีและกรดไลโปอิกจึงช่วยลดภาวะเครียดจาก

ออกซิเดทีฟ (Oxidative stress) และท าให้ไมโตคอนเดรียสร้างพลังงานเพ่ิมขึ้ น (mitochondria 

function) และเพ่ิมการเผาผลาญพลังงาน (metabolism) ได้มากกว่าการให้แอลคาร์นิทนีหรือกรด 

ไลโปอกิเพียงตัวใดตัวหน่ึงเทา่นั้น 

 งานวิจัยน้ีสอดคล้องการศึกษาของ McMackin et al. เป็น double blind crossover 

study โดยให้กรดไลโปอิก (LA) ร่วมกับอะเซทลิแอลคาร์นิทนี (ALC) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

เปรียบเทียบกับ placebo ผลการศึกษากลุ่ม LA ร่วม ALC ช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดทีฟ และ

เพ่ิมการท างานของไมโตคอนเดรีย รวมทั้งลดความตึงตัวของเส้นเลือด (vascular tone) ท าให้

ความดันโลหิตลดลง (McMackin et al., 2007) 

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 1.  การใช้แอลคาร์นิทีน 2,000 มก. ต่อวัน ร่วมกับกรดไลโปอิก 400 มก. ต่อวัน 

ระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียง เมื่อให้ร่วมกับการควบคุมอาหาร

และออกก าลังกาย ช่วยลดภาวะอ้วนคือ ค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวลงได้อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p  0.05) และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  

 2.  ผลทางเมตาบอลิกในกลุ่มที่ ใ ช้แอลคาร์นิทีน 2,000 มก. ต่อวัน ร่วมกับ         

กรดไลโปอกิ 400 มก. ต่อวัน ระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออก

ก าลังกาย พบว่าผลทางเมตาบอลิกก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ีค่าเฉล่ียน า้ตาลสะสม

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) เน่ืองจากปัจจัยรบกวนหลายอย่าง เช่น การควบคุม

อาหารและออกก าลังกายไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก  าหนด คุณสมบัติการแตกตัวและการดูดซึมของ     

เมด็ยา การรับประทานอาหารช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง 

  3.  ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

  3.1 ควรใช้แคปซูลจากผัก (Vegetarian capsule) แทนเจลาตินแคปซูล เน่ืองจาก

มีการแตกตัวและดูดซึมที่ดีกว่า 

  3.2  ควรใช้แอลคาร์นิทีน และกรดไลโปอิกในขนาดที่สูงข้ึน เพ่ือติดตามผลการ

เปล่ียนแปลงทางเมตาบอลิกได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

  3.3  ควรใช้ระยะเวลาในการทดลองที่ยาวนานข้ึน เพ่ือที่จะมีผลการเปล่ียนแปลง

ทางเมตาบอลิกได้ชัดเจนมากขึ้น 

  3.4  ควรใช้จ านวนตัวอย่างที่มากข้ึน และจ านวนเพศชายและหญิงไม่ควรต่างกัน

มาก เพ่ือผลการวิจัยที่ถูกต้องมากข้ึน 
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ศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด  

ของนกัศึกษาชาย มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

อดิศรา ลิขิตพิทยา
*
  

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
**
 

 

บทคดัย่อ 

แสงแดดในศาสตร์ชะลอวัยถือว่าเป็นตัวการที่ท  าให้เกิดความชรา เกิดร้ิวรอยก่อนวัย 

เราจึงต้องหาวิธีการปกป้องผิวจากแสงแดด หน่ึงในน้ันที่ใช้ได้ผลดีคือ ผลิตภัณฑ์กันแดด เน่ือง

ด้วยภูมิประเทศไทยน้ัน มีแสงแดดตลอดทั้งปีและในปริมาณสูง ดังน้ันกลุ่มที่อยู่กลางแจ้งเป็น

ประจ าควรที่จะต้องป้องกนัอนัตรายจากแสงแดดและกลุ่มน้ันคือ กลุ่มสภุาพบุรุษ 

จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด และปัจจัยความ

ต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือสามารถน าไปปรับปรุงตัว

ผลิตภัณฑ์กันแดดให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ในอนาคต จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คนของนักศึกษา

ชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ตารางการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย120 คน อายุ 18-25 ปี จากทั้งหมด 12 

คณะของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ คณะละ 10 คน ระดับช้ันปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

ปีที่3 จ านวน 53 คน รายได้ต ่ากว่า 8000 บาท จ านวน 65 คน ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด จ านวน 

68 คนใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด 52 คน พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ส่วนใหญ่จะเลือก

ซ้ือราคา 200-500 บาท ใช้ค่าSPF 30 44% ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์

มาร์เกต็ 65% ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบครีม 54% พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือไม่

ซ้ือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะไม่เลือกซ้ือ ข้นเหนียว 37% และเน้ือครีมมัน 24% ราคาที่

เหมาะต่อการตัดสินใจซ้ือ 100-200 บาท 42% บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมาะสมกับผู้ชายมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือ 55% โฆษณาสินค้าบ่อยๆมีผล 60% โปรโมช่ันลดราคามีผล 73% ความ

ต้องการในตัวผลิตภัณฑก์นัแดด ล้างออกง่ายไม่อุดตัน 67.5% ไม่เหนียวไม่มัน 66.66%  

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองด้วยภูมิประเทศของประเทศไทยน้ันตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร จึงท าให้

ภมูิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนมีแสงแดดมากตลอดทั้งปีและมีปริมาณรังสี  UVA และ UVB อยู่ใน

ระดับสูง โดยเฉพาะฤดูร้อนซ่ึงในปัจจุบันมีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียสขึ้ นไป และยังมี

แนวโน้มจะสงูขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปรากฏการณ์โลกร้อน ค่าดัชนี UV กพ็บว่าอยู่ในระดับปริมาณ

สงู โดยรังสี UV ที่มีปริมาณสูงน้ันจะส่งผลอันตรายกับผิวหนัง เช่น ท าให้สีผิวคล า้ขึ้น มีจุดด่างด า 

ผิวแห้งกร้าน ปริมาณการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินลดลง จากการท าลายของรังสี UV และใน

ที่สดุกจ็ะเกดิร้ิวรอยก่อนวัย โรคมะเรง็ผิวหนัง และในระยะยาวกจ็ะมีปัญหากบั DNA  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย กบั เส้นละติจูด  

 

ทีม่า:  สบืค้นจาก http://img.photobucket.com/albums/v209/jackkool/asiamap.jpg 

 

แสงแดดถือว่าเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวหมอง

คล า้ สีผิวไม่สม ่าเสมอ ร้ิวรอย จุดด่างด า และความแห้งกร้าน ล่าสุดมีงานวิจัยเกี่ยวกับคล่ืนรังส ี

LONG-UVA ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังช้ันลึกมีผลก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง นักวิจัยและ

ผู้เช่ียวชาญด้านรังส ีUV แผนกวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากศูนย์ลอรีอลัประเทศฝร่ังเศส กล่าวว่า

รังสี UVA ที่เรารู้จักกันดีมี 2 ชนิด คือ LONG-UVA มีสัดส่วนในแสงแดดสูงถึง 75-80% และ 

SHORT-UVA 20% (รังสี UVB 5%) สามารถทะลุผ่านเมฆและกระจกได้ ซ่ึงมีผลการวิจัยจาก

ศูนย์ลอรีอัล ประเทศฝร่ังเศสเปรียบเทยีบผลที่เกิดข้ึนจากผิวที่ได้รับรังสี LONG-UVA เป็นเวลา 

48 ช่ัวโมง พบว่า 
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1. ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) ที่ท  าหน้าที่ผลิตคอลลาเจนและอีลาสติน หายไปเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เกิดการลดจ านวนการผลิตคอลลาเจนและ อีลาสติน ท าให้เกิดร้ิวรอยจาก

แสงแดด (photo-aging) ผิวหนังเห่ียวย่น 

2. นอกจากน้ียังเกิดการเปล่ียนแปลงของสีผิว (Color impact) โครงสร้างผิว 

(Structural impact) และการท างานของเซลล์ผิว (Functional impact) 

3. และอาจมีส่วนช่วยให้ DNAของผิวช้ันในมีการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก

ผิวช้ันหนังแท้ถูกท าร้าย เม่ือโครงสร้าง DNA ถูกรบกวน อาจเป็นต้นเหตุหน่ึงในการเกิดโรคมะเรง็

ผิวหนังตามมาด้วย 

 

 

 
 

ภาพที ่2 ปริมาณรังส ีUV ในประเทศไทย 

 

ทีม่า: สบืค้นจาก http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm 

 

ในส่วนของความแตกต่างของรังสี UVA และ UVB รังสี UVB ท าให้ผิวหนังไหม้และ

ผิวจะเข้มขึ้นหลังจากน้ันอีก 2 วัน และจะจางลงภายใน 2-3 วัน ส่วนรังสี UVA ท าให้ผิวคล า้ขึ้น

ทนัทีและความคล า้น้ันมีโอกาสที่จะอยู่นานเป็นปี และยังเป็นต้นเหตุส าคัญของมะเรง็ผิวหนังอีก

ด้วย ดร.โดมินิค โมยาวน์ กล่าวถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑก์นัแดดว่า ค่า SPF เป็นค่าปกป้องผิวจาก

รังสี UVB ดังน้ันเราต้องดูค่า PA ด้วย  ค่า PA คือค่าที่ป้องกันรังส ี UVA เพราะฉะน้ันในการ
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เลือกซ้ือต้องดูว่ามีค่า PA+ หรือไม่  ย่ิงมีค่า PA+ มากเท่าไร จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัรังส ีUVA ได้มากเทา่นั้น (ลอรีอลั ประเทศไทย,2557)  

เมื่อปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเกิดขึ้นแล้ว การแก้ปัญหากย่็อมจะมีความยุ่งยากมากกว่าการ

ป้องกัน ดังน้ันเม่ือเราต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพเช่นน้ี เรากค็วรหลีกเล่ียงและป้องกัน

ร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เราสัมผัสกับรังสีในปริมาณที่น้อยที่สุด หน่ึงในวิธีการที่ง่ายไม่

ยุ่งยากและได้ผลดีกคื็อ การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF และ PA+ ให้เหมาะสมกับสภาพผิว

และกจิกรรมของแต่ละบุคคล 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพแสดงอุณหภมิูสูงสดุในรอบปี (องศาเซลเซียส) เฉล่ียทศวรรษ   

ทีม่า: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม. สบืค้นจาก 

http://www.environnet.in.th/?p=2894  

 

ปัจจุบันคนเราได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้ นกว่าสมัยก่อน เพราะมีความรู้มากขึ้ น

ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลสุขภาพ และเหน็โทษของการละเลยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

กันแดดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงที่เร่ิมมีผู้สนใจใช้มากข้ึน มีการขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคต้ังแต่

กลุ่มวัยเดก็ วัยรุ่น วัยท างาน จนไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แต่กมี็กลุ่มหน่ึงที่เห็นว่าจ าเป็นต่อการใช้

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีมาก แต่ตัวเลขการบริโภคของตลาดกลุ่มน้ีกยั็งถือว่าค่อยข้างน้อย จึงเลง็เหน็

ความน่าสนใจที่จะศึกษาในคนกลุ่มน้ีต่อผลิตภัณฑ์กันแดด คือ กลุ่มเพศชายในวัยรุ่น เพราะเป็น

1097



5 

 
 

วัยที่เร่ิมใช้ชีวิตในสงัคมมากข้ึน พบปะผู้คนมากข้ึน มีกจิกรรมต่างๆมากข้ึน และน่าจะเป็นกลุ่มคน

ที่มีโอกาสสมัผัสกบัแสงแดดและรังส ีUV มากอกีกลุ่มหน่ึง 

มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กันแดดในประเทศไทย ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

(2556) คาดว่า ในช่วงหน้าร้อนน้ี ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดน่าจะเติบโตถึงร้อยละ 30-50 จาก

ช่วงปกติ ในขณะที่ครีมกนัแดดภายในประเทศทั้งปี 2556 น่าจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1600 ล้านบาท 

หรือขยายตัวถึงร้อยละ15 นายพรชาย พิริยบรรเจิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กันแดด แบรนด์ ไมนัส-ซันเปิดเผยว่า ในปีน้ี 

(2555) จะเร่ิมขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ชาย หลังจากเร่ิมทดลองท าเม่ือปีที่แล้วได้รับผลตอบรับดี มี

สัดส่วนผู้ชาย 15% ส่งผลให้ปีน้ีวางแผนที่จะรุกตลาดผู้ชายอย่างเตม็ที่ และต้ังเป้าหมายเพ่ิม

สัดส่วนลูกค้าผู้ชายเป็น25% (ASTVผู้จัดการออนไลน์,ไมนัส-ซัน รุกคอนวีเนียนสโตร์ ขยาย

ตลาดครีมกันแดดกลุ่มผู้ชาย ,23 เม.ย.2555) จากที่ เห็นตัวเลข แสดงให้เห็นถึงว่าตลาด

ผลิตภัณฑก์นัแดดในกลุ่มผู้ชายเร่ิมตื่นตัว เร่ิมมีการบริโภคสินค้าประเภทน้ีกันมากขึ้น แต่สัดส่วน

กยั็งน้อยมาก จึงเล็งหน้าว่าตลาดน้ียังมีศักย์ภาพที่จะเติมโตไปได้ ด้วยกระแสดูแลสุขภาพที่มี

เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผู้ชาย ท าให้ต้องสนใจศึกษาผู้บริโภคกลุ่มผู้ชาย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชาย 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด ของนักศึกษาชาย 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ี จะได้รับทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ 

การบริโภค ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือและไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กัน

แดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็น

ประโยชน์ใน 2 ทาง คือ  

1.  ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์กัน

แดดส าหรับผู้ชาย และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ผู้ชาย เพ่ือการพัฒนาธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการ 

2.  ผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภคกลุ่มผู้ชายในอนาคต เมื่อมีผู้ประกอบการน าไปพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชาย ผู้บริโภคกจ็ะได้รับผลิตภัณฑ์กันแดดที่ตอบสนองต่อ
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ความต้องการของผู้ชายได้มากขึ้ น และคาดว่าจะมีจ านวนผู้ใช้มากขึ้ น เพ่ือปกป้องและป้องกัน

อนัตรายต่อผิวหนังจากรังส ีUV 

  

ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนบุคคล ตลอดจนความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชาย โดย

การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จากการสุ่มแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน120 คน บริเวณโรงอาหาร

และใต้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑก์นัแดดของ

นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก 

12คณะ เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด มากกว่าคิดเป็น 56.67% ส่วนกลุ่มที่ใช้

ผลิตภัณฑ์กันแดด คิดเป็น 43.33% อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21ปี คิดเป็น 25% และ

ศึกษาในช้ันปีที่3 คิดเป็น 44.17%  รายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ที่ ต ่ากว่า 

8,000 บาท คิดเป็น 54.17% รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท คิดเป็น 34.17%  

2.  ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด) 

จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด กจ็ะใช้ในความถี่สม ่าเสมอ คือ ใช้

ทุกวัน ย่ีห้อที่เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ Nivea 42.31% Vaseline 25% และย่ีห้ออื่นๆอีก 15.38% 

ราคาผลิตภัณฑ์กันแดดที่ซ้ือใช้ต่อช้ิน อยู่ที่ 200-500 บาท คิดเป็น 42.31% ราคารองลงมาคือ 

100-200 บาท คิดเป็น 34.62% ค่าSPFที่เลือกใช้ คือ SPF 30 44% และส่วนใหญ่กส็นใจในค่า 

PA++ เพราะคิดว่าสามารถช่วยป้องกันแสงแดด ป้องกันยูวี ได้ดีข้ึน สถานที่ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด 

ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ 65% ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่

เลือกใช้ส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้แบบครีม 53% และแบบโลช่ัน 40% ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด คือ ผิวคล า้ง่าย 48% ระดับความเข้มของสีผิวกลัวผิวด า และอยากมีผิว

ที่ขาวข้ึน 58%  
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3. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑก์นัแดด 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า ราคาที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดดมากที่สดุคือ 100-200 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 41.67% รองลงมาคือ ราคา 200-

500 บาทต่อช้ิน คิดเป็น 30% ส่วนลักษณะที่มีผลต่อการไม่ตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือ มีลักษณะที่

ข้นเหนียว 37%และมีเน้ือครีมมัน 24% ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์

กนัแดด 54% อุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกผลิตภัณฑก์นัแดดมากที่สุดคือ ความยุ่งยากใน

การใช้งาน และเลือกผลิตภัณฑไ์ม่ถูก การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 60% โปรโมช่ันลดราคา 

มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑก์นัแดดสงูถึง 72.67%  

4. ข้อมูลปัจจัยความต้องการในตัวผลิตภัณฑก์นัแดด 

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความต้องการ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กันแดด

ดังต่อไปน้ีเรียงตามล าดับมากไปน้อย ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่ล้างออกง่ายไม่อุดตันผิวหนัง 

ไม่เหนียวไม่มัน และทนน า้ทนเหง่ือได้ดี  

 

สรุปและอภิปราย 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก 

12 คณะ เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่ากลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด อายุกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21 ปี ศึกษาในช้ันปีที่ 3 รายได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้อยู่ที่

ต ่ากว่า 8,000 บาท รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท พฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้

ผลิตภัณฑ์กันแดด) บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดกจ็ะใช้ในความถี่สม ่าเสมอ คือใช้ทุกวัน ย่ีห้อที่

เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ Nivea และVaseline ราคาที่ซ้ือใช้ต่อช้ินอยู่ที่ 200-500 บาท ส่วนราคา

รองลงมาคือ 100-200 บาท ค่า SPF ที่ใช้ คือ SPF 30 และสนใจค่า  PA++  เพราะสามารถ

ป้องกันรังสียูวีได้ดีข้ึน สถานที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือในห้างสรรพสินค้า 

ซุปเปอร์มาร์เกต็ ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่เลือกใช้ มักจะเลือกแบบครีมและโลช่ัน ซ่ึงรวมกัน

มากถึง 90%  จึงท าให้เกดิปัญหาผิวมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์กันแดดในท้องตลาด ที่มี

ลักษณะผลิตภัณฑ์เน้ือเบากว่า เช่น แบบน า้ แบบเจล หรือ สเปรย์ เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด คือ ผิวคล า้ง่ายและปัญหาสิวต่างๆ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กัน

แดด ราคาที่กลุ่มตัวอย่างคิดจะซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดมากที่สุดอยู่ที่ 100-200 บาทต่อช้ิน 

รองลงมาคือ ราคา 200-500 บาทต่อช้ิน ลักษณะที่มีผลต่อการไม่ซ้ือมากที่สุด คือ ลักษณะที่ข้น

เหนียวใช้แล้วหนักผิวหน้า และมีเน้ือครีมที่มันท าให้ผิวหน้ามันย่ิงขึ้น ลักษณะบรรจุภัณฑ์กม็ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์กันแดด ท าให้รู้สึกว่าเหมาะสมกับตนเองน่าพกพา น่าใช้ ส่วน

อุปสรรคในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์กันแดด คือ ความยุ่งยากในการใช้งานและไม่ทราบถึง

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสมกับตนเอง และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการโฆษณามีผลต่อการ
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ตัดสินใจซ้ือ เพราะท าให้รู้จักย่ีห้อของผลิตภัณฑ์กันแดด ทราบข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์กันแดด และ

สร้างแรงจูงใจซ้ือมากขึ้ น โปรโมช่ันลดราคามีผลอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กัน

แดดสงูมาก เพราะคิดว่าสนิค้ามีราคาถูกกว่าปกติ  ท าให้ประหยัดรายจ่ายและง่ายต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด มีความต้องการตามคุณลักษณะดังน้ีคือ ผลิตภัณฑ์กันแดด

ที่ล้างออกง่าย ไม่อุดตันไม่เหนียว ไม่มัน ทนน า้ ทนเหง่ือได้ดี และมีสารบ ารุงรักษาสิวในกระปุกเดียว 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากข้อมูลตัวเลขต่างๆ น้ัน ผลที่ ได้จากการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์กันแดด

ส าหรับผู้ชาย เพ่ือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด จากกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีผู้ไม่ใช้มากกว่าใช้ 

เพราะมีอุปสรรคที่ว่า เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วจะรู้สึกเหนียวหนักผิวหน้า ท าให้ผิวมันย่ิงขึ้ น 

จากแบบสอบถามกลุ่มคนที่ใช้ กม็ักจะเลือกใช้แบบครีมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเลือกผลิตภัณฑ์กัน

แดดแบบน ้า แบบเจล หรือ แบบสเปรย์ ซ่ึงแบบพวกน้ีกจ็ะลดปัญหาผิวเหนียวหนักหน้า ไม่

ก่อให้เกิดผิวมันย่ิงขึ้น สามารถล้างออกได้ง่าย ไม่อุดตัน และเมื่อทาแล้วไม่ท าให้ผิวขาวลอย ส่วน

อุปสรรคอีกอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดมากนัก จึงเลือกได้ไม่

ค่อยเหมาะกับตนเอง การท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กน่็าจะมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท าให้

ทราบถึงข้อมูลของสินค้า และรู้จักคุ้นเคยกับย่ีห้อมากข้ึน ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑก์นัแดด  ส่วนในเร่ืองราคากม็ีผลคือ ควรจะอยู่ในราคา 100-200 บาทต่อช้ิน และควร

มีโปรโมช่ันเพ่ือเรียกความสนใจในกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑก์นัแดด 

ในส่วนของผู้บริโภคน้ัน เมื่อมีผู้ประกอบการน าไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์กันแดด

ส าหรับผู้ชาย ผู้บริโภคกจ็ะได้รับผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผู้ชายที่ตอบสนองต่อความต้องการได้

มากขึ้ น ช่วยให้มีผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผิวมากขึ้ น ป้องกันอันตรายจากแสงแดด รังสี

UV และเพ่ือชะลอความชราของผิวพรรณ   
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การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ 

ของกลุ่มคนวยัท างาน 

 

อภิรดี ธรรมสรณ์
*
  

พญ.ปองศิริ คุณงาม
**
 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัย

ท างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายและ

สขุภาพจิตของกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ชายหรือหญิง ที่ท  างานประจ าอย่างใด

อย่างหน่ึง 

วิธีวิจัยที่น ามาใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยทดลองที่มา รับบริการนวดแผนไทยในร้านนวดเพ่ือสุขภาพในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเคร่ืองช้ีวัด

คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เกบ็

ข้อมูล 2 คร้ัง คือเมื่อหน่วยทดลองเข้ามารับบริการนวดแผนไทยคร้ังแรก และคร้ังสุดท้ายหลังการ

นวดอย่างต่อเน่ืองสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง เป็นเวลา 3 เดือน แล้วน าข้อมูลก่อนและหลังเข้ารับบริการ

นวดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้ค่าสถิติเบ้ืองต้นในการอภิปรายผล และ

ทดสอบความสมัพันธด้์วยการทดสอบ Paired t-test 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า คะแนนคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อน

และหลังเข้ารับบริการของหน่วยทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ีย

หลังจากได้รับบริการมากกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนได้รับบริการ การศึกษาในคร้ังน้ีจึงแสดงให้เหน็ว่า 

การนวดแผนไทยมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตในเชิงบวก คือช่วยให้

คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนวัยท างานดีขึ้นเมื่อได้รับบริการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

 

บทน า 

จากปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างานที่พบได้บ่อยและเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

ไม่เฉพาะแต่โรคออฟฟิศซินโดรมที่มีอาการปวดตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง หรืออาการปวดศีรษะ

เทา่นั้น ปัจจุบันยังพบว่ามีอุบัติการณ์ของการเกดิโรคเร้ือรังอื่นๆในคนกลุ่มน้ีมากขึ้นด้วยทั้งโรคใน

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
  ที่ปรึกษาภาคนิพนธห์ลัก 
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กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานหรือแม้แต่มะเร็ง ซ่ึงสาเหตุหลักของการ

เกดิปัญหาสขุภาพในคนกลุ่มน้ีกค็งหนีไม่พ้นเร่ืองของความเครียด และการท างานแบบเอาจริงเอา

จัง ทุ่มเท มีความทะเยอทะยาน ต้องการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานจนขาดความสุขใน

การท างาน และน ามาซ่ึงปัญหาสขุภาพต่างๆตามมา อาการป่วยหรือความผิดปกติที่เกิดข้ึนมักเกิด

จากการสะสมต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน และกว่าที่จะตระหนักได้ว่าเร่ิมมีปัญหาสุขภาพ ก็

ต่อเมื่อมีอาการปรากฎให้เหน็ชัดเจนหรือเป็นโรคแล้วน่ันเอง ซ่ึงการรักษากท็ าให้สูญเสียทั้งเวลา

และค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ดังน้ันการดูแลสขุภาพในเชิงป้องกนัจึงน่าจะเป็นวิธทีี่ดีกว่า 

ดังน้ันการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเร้ือรังจึงมี

ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยท างานก่อนที่โรคเร้ือรังต่างๆจะอุบัติข้ึน ด้วยเหตุน้ี

เองท าให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกลายมาเป็นวิธีการดูแลสุขภาพตนเองที่ได้รับการยอมรับ

และมีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางมีรูปแบบและวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้ นมากมาย ปัจจุบัน

การแพทย์ทางเลือกมีอยู่มากกว่า 100 วิธี เช่นการท าสมาธิ การกดจุด การฝังเขม็ สมุนไพรบ าบัด 

ธรรมชาติบ าบัด โยคะ การรับประทานอาหารแบบชีวจิต การฝึกการผ่อนคลาย การออกก าลังกาย

ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนวดบ าบัด (พันต ารวจโทหญิงจันทร์จรัส จันทร์จารุพงศ์, 2549) 

การนวดบ าบัดหรือ  Massage Therapy กมี็อยู่หลายรูปแบบตามที่มาของศาสตร์

การแพทย์ในแต่ละประเทศ เช่นการนวดสวีดิช (Swedish Massage) ของประเทศในแถบ

สแกนดิเนเวียน การนวดแบบอายุรเวท (Ayurvedic Massage) ของอนิเดีย การนวดกดจุดสะท้อน

ฝ่าเท้า(Foot Reflexology Massage) ของจีน  การนวดเรกิ (Reiki Massage) ของญ่ีปุ่น และการ

นวดแผนไทย (Thai Massage) ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่เน่ืองจากการวิจัยส่วนใหญ่จะท า

ในต่างประเทศ การนวดที่ใช้ในงานวิจัยที่ค้นคว้ามาจึงมักเป็นการนวดสวีดิช การนวดด้วยน า้มัน

หอมระเหย  (Aromatherapy Massage) การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ในขณะที่การนวดแผนไทย

ยังมีการศึกษาในวงจ ากัดและมีจ านวนไม่มาก จึงเป็นที่มาของการวิจัยในคร้ังน้ีที่ต้องการศึกษาถึง

ผลของการนวดแผนไทยซ่ึงถือเป็นมรดกช้ินส าคัญของประเทศไทยเราที่มีต่อสุขภาพองค์รวม 

โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนวัยท างานเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเป็นก าลังส่วนใหญ่ของประเทศและเป็น

กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างจริงจังเพ่ือลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์โรคเร้ือรังที่

อาจเกดิขึ้นในอนาคตได้   

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายของกลุ่ม

คนวัยท างาน 

2.  เพ่ือศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและอารมณ์

ของกลุ่มคนวัยท างาน 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

โรคที่ เ ป็นที่ รู้ จักกันดีส าหรับคนวัยท างานก็คือ โรคออฟฟิศซินโดรม (Office 

Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยท างานออฟฟิศ ที่สภาพแวดล้อมในที่ท  างานไม่

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการน่ังท างานตลอดเวลา ไม่มีการเคล่ือนไหวร่างกาย สิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้เกิด

อาการกล้ามเน้ืออกัเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาท ิหลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ส่วน

บางรายที่มีอาการของหมอนรองกระดูกเคล่ือนอยู่แล้ว หากท างานในอิริยาบถที่ผิดจะท าให้มี

อาการรุนแรงมากขึ้น 

ส่วนค าว่าคุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับที่

เหมาะสมตามสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

ความคิดอย่างเพียงพอ จนก่อให้เกดิความสขุ ตลอดทั้งการมีสขุภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี 

และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีรายงานการวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่า การ

นวดในรูปแบบต่างๆ สามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค หรือมีส่วนช่วยลดโอกาสการเกิดโรค

เร้ือรังได้ เช่น  การนวดสวีดิช ในผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง พบว่าทั้งความดันโลหิต อัตราการ

เต้นของหัวใจ และสารก่อการอกัเสบในกลุ่มตัวอย่างลดลง หลังจากได้รับการนวด 60 นาทต่ีอคร้ัง

ในหน่ึงสัปดาห์ นาน 4 สัปดาห์ การนวดฝ่าเท้า สามารถลดระดับน า้ตาลในเลือด และอาการชา

ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ การนวดไทยมีผลในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดศีรษะเร้ือรังได้ จึงอาจส่งเสริมให้เป็นการรักษาอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ

แบบเ ร้ือ รัง  และการนวดสวีดิช สามารถช่วยลดฮอร์โมนในกลุ่มคอร์ติ โคสเตียรอยด์ 

(Corticosteroids) ได้ จึงต้ังสมมติฐานว่า การนวดน่าจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคที่

เกี่ยวกบัระบบไหลเวียนเลือดได้ 

 

วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามในการวัด

ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ารับบริการนวดแผนไทยที่ร้านนวดเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงแบบสอบถามที่ใช้ได้ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัย

โลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เพ่ือให้เหมาะสมต่อการเก็บข้อมูล

ภาคสนามและการวิเคราะห์ผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ ต้ังไว้ โดยจะท าการเกบ็

ข้อมูล 2 คร้ังคือเมื่อตัวอย่างเข้ามารับบริการนวดแผนไทยคร้ังแรกและคร้ังสุดท้ายหลังจากการ

นวดอย่างต่อเน่ืองสปัดาห์ละ 1-2 คร้ังเป็นเวลา 3 เดือน  
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ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรที่ศึกษา คือคนกลุ่มวัยท างาน ที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ที่มาใช้บริการนวด

แผนไทยในร้านนวดเพ่ือสุขภาพที่ต้ังอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ

เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงมีเกณฑ์การเลือกคือ เป็นชายหรือ

หญิงที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ท างานประจ าอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่เคยได้รับบริการการนวดแผน

ไทยมาก่อนอย่างน้อยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และต้องสามารถเข้าร่วมงานวิจัยจนครบ 3 เดือน

ได้ ซ่ึงจากการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑคุ์ณสมบัติที่ก  าหนดข้างต้น มีผู้ที่สมัครใจเข้า

ร่วมการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งสิ้นจ านวน 40 ราย 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วน

แรก เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปแบบเลือกตอบและเติมค าที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง ส่วนที่ 2 

เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ได้รับการดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข และส่วนที่ 3 เป็นแบบทดสอบเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ

ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ที่พัฒนามาจากเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลก 100 ข้อ โดยท าการเลือกค าถามมาเพียง 1 ข้อ จากแต่ละหมวดใน 24 หมวด และ

รวมกบัหมวดที่เป็นคุณภาพชีวิตและสขุภาพทั่วไปโดยรวมอกี 2 ข้อค าถาม 

โดยแบบทดสอบได้รับการศึกษาค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s alpha coefficient 

เท่ากับ 0.8406 ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.6515 โดยเทยีบกับแบบวัด WHOQOL-100 ฉบับ

ภาษาไทยที่ WHO ยอมรับอย่างเป็นทางการ 

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ชนิด

คือแบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (Self-report subjective) และมี

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย (Physical domain) ด้านจิตใจ 

(Psychological domain) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationship) และด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environment) แต่เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใจเท่าน้ัน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านสุขภาพกาย 7 

ข้อ องค์ประกอบด้านจิตใจ 6 ข้อ และคุณภาพชีวิตโดยรวมอีก 2 ข้อ รวมข้อค าถามในส่วนน้ี

ทั้งหมด 15 ข้อ  
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ขั้นตอนการด าเนนิการศึกษา 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย 

2. เกบ็ข้อมูลก่อนทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

นวดแผนไทยคร้ังแรก 

3. กลุ่มตัวอย่างรับบริการนวดแผนไทยระยะเวลา 90 นาท ีด้วยวิธีการนวด คลึง กด

จุด ดัด ยืด ตามแบบแผนการนวดแผนไทยที่ถูกต้อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ังทุกสัปดาห์

ต่อเน่ืองกนัจนครบ 3 เดือน 

4. เกบ็รวบรวมข้อมูลหลังสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 3 เดือนโดยให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามชุดเดิมหลังจากรับบริการนวดคร้ังสดุท้าย 

5. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป ประกอบการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

 

สถติิทีใ่ชใ้นการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ในการวัดระดับ

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายและจิตใจ เป็นสถิติเบ้ืองต้นในการอภิปรายผล ได้แก่ ค่าความถึ่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) และทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบ Paired t-test  

 

ผลการศึกษา 

กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง 25-35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพคือสมรสหรือมีคู่ นับถือศาสนา

พุทธ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เคยตรวจร่างกายก่อนเข้าร่วมวิจัย และมีโรคประจ าตัว 

โดยโรคประจ าตัวที่ผู้ท  าแบบทดสอบระบุไว้มากที่สดุคือ ความดันโลหิตสงู และไขมันในเลือดสงู 

ส่วนข้อมูลพฤติกรรมด้านสขุภาพของกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนข้อมูลพฤติกรรมด้านสุขภาพของกลุ่มทดลอง 

 

พฤตกิรรม 
ไม่เคย นานๆครั้ง บางคร้ัง เป็นประจ า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การสบูบุหร่ี 25 62.5 4 10 10 25 1 2.5 

ดื่มแอลกอฮอล์ 4 10 27 67.5 9 22.5 0 0 

รับประทานอาหาร 

เคม็จัด หวานจัด  

5 12.5 16 40 11 27.5 8 20 

ออกก าลังกาย 

สปัดาห์ละ 3 วัน 

3 7.5 9 22.5 9 22.5 19 47.5 

กนิผกัและผลไม้ 

ทุกวัน 

1 2.5 3 7.5 25 62.5 11 27.5 

รับประทานอาหารไขมนัสงู 2 5 11 27.5 20 50 7 17.5 

ดื่มน า้อย่างน้อย 

วันละ 8 แก้ว 

1 2.5 4 10 7 17.5 28 70 

 

ค่าทางสถิติและผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้าน

สุขภาพกายก่อนและหลังการนวดจากกลุ่มทดลองทั้ง 40 ราย ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย

การทดสอบ Paired t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าสถิติของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสขุภาพกายก่อนและหลังการนวด 

 

ค่าสถิติ คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสขุภาพกาย 

ก่อน หลัง 

Mean 24.43 27.65 

n 40 40 

Std. Deviation 2.297 2.587 

Std. Error Mean .363 .409 
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ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้าน

สขุภาพกายก่อนและหลังการนวดของกลุ่มทดลอง 

 

 จ านวน 

(n) 
 

S.D. t-value P-value 

ความแตกต่างของระดับคะแนน

คุณภาพชีวิตด้านสขุภาพกายก่อนและ

หลังการนวด 

40 3.225 .482 6.686 <0.001 

  

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนน

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายก่อนและหลังการนวดเป็นเวลาต่อเน่ืองนาน 3 เดือน พบว่า คะแนน

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

คะแนนเฉล่ียหลังจากได้รับบริการนวด มากกว่า คะแนนเฉล่ียก่อนได้รับบริการนวด  

ค่าทางสถิติและผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้าน

สุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลังการนวดจากกลุ่มทดลองทั้ง 40 ราย ใช้การวิเคราะห์ความ

แตกต่างด้วยการทดสอบ Paired t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 

 

ตารางที ่4 แสดงค่าสถิติของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสขุภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลัง

การนวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าสถิติ คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสขุภาพจิตและอารมณ์ 

ก่อน หลัง 

Mean 20.23 23.95 

n 40 40 

Std. Deviation 2.190 2.309 

Std. Error Mean .346 .365 
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ตารางที ่5 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้าน

สขุภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลังการนวดของกลุ่มทดลอง 

 

 จ านวน 

(n) 
 

S.D. t-value P-value 

ความแตกต่างของระดับคะแนน

คุณภาพชีวิตด้านสขุภาพจิตและ

อารมณ์ก่อนและหลังการนวด 

40 3.725 3.063 7.691 <0.001 

 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนน

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลังการนวดเป็นเวลาต่อเน่ืองนาน 3 เดือน 

พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากได้รับบริการนวด มากกว่า คะแนนเฉล่ียก่อนได้รับ

บริการนวด 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนวัยท างานในเมืองส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่

ค่อยดีนัก โดยเฉพาะเร่ืองการรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย จึงท าให้พบปัญหาสุขภาพ

หรือโรคประจ าตัวได้บ่อย เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และอาการปวดเมื่อยซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของภาวะออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆเหล่าน้ีกลุ่ม

คนวัยท างานตระหนักดีและเร่ิมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน คือการเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์มากขึ้น ออกก าลังกายบ่อยขึ้น และมองหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน

ในรูปแบบต่างๆ วิธีการหน่ึงที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยท างานกคื็อ การนวดเพ่ือสุขภาพหรือการ

นวดแผนไทย เน่ืองจากหาได้ง่ายโดยทั่วไปและราคาไม่สงู  

การศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยท างาน พบว่า

คุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลังจากได้รับบริการนวดแผนไทยอย่างต่อเน่ือง

เป็นเวลา 3 เดือน ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับบริการ โดยคุณภาพชีวิตทั้งด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตดี

ข้ึนอย่างชัดเจน จากระดับคะแนนเฉล่ียก่อนการนวดที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพชีวิตกลางๆ หลังจาก

ได้รับบริการนวดแล้วปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็นระดับที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี 

การศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เหน็ว่า การนวดแผนไทยมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและ
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สขุภาพจิตในเชิงบวก คือช่วยให้สขุภาพกายและจิตของกลุ่มคนวัยท างานดีขึ้นเมื่อได้รับบริการเป็น

ประจ าอย่างต่อเน่ือง 
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การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกบัอาการที่

สมัพนัธก์บัภาวะต่อมหมวกไตลา้ในผูท่ี้มารบับริการใน                             

ส านกังานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 

อญัชลี อ ่ำบ ำรุง
*
  

นพ. ไกรสร อัมมวรรธน์
**
 

 

บทคดัย่อ      

กำรศึกษำวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภค

อำหำรกบัอำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำของประชำชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร

โดยท ำกำรเก็บข้อมูลใน กุมภำพันธ์ 2559 กลุ่มตัวอย่ำงคือประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรใน

ส ำนักงำนเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยมีอำยุตั้งแต่ 21-50 ปี เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อม

หมวกไตล้ำ กลุ่มตัวอย่ำงอ่ำนและตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง มีผู้ตอบแบบสอบถำมครบถ้วนที่

สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ผลได้ทั้งหมด 400 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่ำง วิเครำะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนำ และ กำรทดสอบ Chi – Square test 

ผลกำรศึกษำพบว่ำตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ไม่มีโรคประจ ำตัว ช่วงอำยุระหว่ำง 

31 ถึง 35 ปี จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี มีอำชีพพนักงำนบริษัท มีรำยได้ต่อเดือน 20,000 

ถึง 30,000 บำท โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่  มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่มีควำมเสี่ยงที่จะท ำ

ให้เกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำก มีจ ำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  โดยพฤติกรรมกำร

รับประทำนอำหำรที่นิยมปฏิบัติมำกที่สุด คือ กำรทำนอำหำรประเภทป้ิง ย่ำง และ ทอด ซ่ึงมี

จ ำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 และพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ปฏิบัติน้อยที่สุด

คือ กำรทำนอำหำรจนอิ่มจัดหรือทำนอำหำรจนรู้สึกจุกมำก มำกกว่ำ 4 คร้ัง/ สัปดำห์ มีจ ำนวน 

258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 นอกจำกน้ี อำกำรของผู้ที่มำรับบริกำรในส ำนักงำนเขตพระโขนง 

กรุงเทพมหำนครที่ แสดงออกมำกที่สดุคือกำรอยำกทำนของเคม็ มัน หวำน และอำหำรที่มีโปรตีน

สงู เช่น เน้ือสตัว์ โดยมีจ ำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 และอำกำรของผู้ที่มำรับบริกำรใน

ส ำนักงำนเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนครแสดงออกน้อยที่สุดคือควำมต้องกำรทำงเพศลดลงคิด

เป็นร้อยละ 24 จำกกำรหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและอำกำรจำกภำวะ

ต่อมหมวกไตล้ำพบว่ำพฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำกที่สุดคือ กำรทำน

                                                           
*
  นักศึกษำหลักสตูรวิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำวิทยำกำรชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภำพ  

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต ์มหำวิทยำลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธห์ลัก 
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เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวำนจ ำพวกชำเขียวบรรจุขวด น ำ้ผลไม้กล่อง และน ำ้อัดลม และ พฤติกรรมที่มี

ควำมสมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยคือ กำรชอบดื่มแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 4 คร้ัง / สัปดำห์ 

อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เมื่อ

พิจำรณำในรำยละเอยีดพบว่ำ อำชีพที่มีควำมสมัพันธก์บัอำกำรที่สมัพันธก์ับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ

มำกที่สุด คือ อำชีพพนักงำนบริษัท จ ำนวน 131 คน อำชีพที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์

กบัภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยที่สดุคือ อื่นๆ จ ำนวน 14 คน รวมไปถึงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงรำยได้

กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ รำยได้มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะ

ต่อมหมวกไตล้ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดย รำยได้ที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับ

ภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำกที่สุด คือ ช่วงรำยได้ 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 166 คน รำยได้ที่

มีควำมสมัพันธก์บัอำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยที่สุด คือ น้อยกว่ำ 10,000 บำท 

จ ำนวน 5 คน 

 

บทน า 

อำหำรถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่ส  ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ให้พลังงำน 

ท ำให้ร่ำงกำยเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ร่ำงกำยในกำรต้ำนทำน

โรคต่ำงๆ ปัจจุบันอำหำรมีให้เลือกหลำกหลำยประเภทผ่ำนกรรมวิธีกำรปรุงแต่งที่แตกต่ำงกัน ทั้ง 

อำหำรจำนด่วน (Fast food) อำหำรที่ใส่สำรหรือสปีรุงแต่ง อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม อำหำรฉำย

รังสี อำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป (Processed food) เช่น ไส้กรอก หมูยอ กุญเชียง อำหำร

กระป๋อง เป็นต้น อำจส่งผลถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ผู้บริโภคควรได้รับ ดังน้ันจึงมีกำรควรคุมใน

เร่ืองของประเภทของอำหำรตำมกฎหมำย (ภำยใต้ พรบ.อำหำร พ.ศ. 2522) เพ่ือควำม

ปลอดภัยของผู้บริโภค ถึงอย่ำงไรกต็ำมกำรบริโภคอำหำรส่วนใหญ่ยังคงขึ้ นอยู่กับผู้บริโภคและ

พฤติกรรมในกำรบริโภคอำหำร ซ่ึงกำรเลือกบริโภคอำหำรเป็นหน่ึงในสำเหตุที่ท  ำให้เกิดควำม

เจบ็ป่วยทำงด้ำนร่ำงกำย ท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ข้อมูลจำกสมำคมโรคเบำหวำนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2556 สถิติโรคอ้วนในคนไทยมีทั้งหมด 16 ล้ำนคน โรคไขมันในเลือดสูง 25.5 ล้ำนคน 

โรคควำมดันโลหิตสูง 10.7 ล้ำนคนเบำหวำน 3.5 ล้ำนคน โรคหัวใจ 7 แสนคน นอกจำกน้ี

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ผิดถือเป็นภัยเงียบที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ละเลยและท ำให้เกิดผลเสีย

ต่ำง ๆ ตำมมำทั้งด้ำนกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ด้ำนกำรท ำงำนและที่ส ำคัญด้ำนสุขภำพและผลเสียที่

เกดิขึ้นกบัร่ำงกำย ท ำให้ร่ำงกำยเกิดภำวะเครียด (Physical stress) ข้อมูลจำกงำนวิจัย พฤติกรรม

ที่ทำนอำหำรที่มำกเกนิไป (Overeating) กำรทำนอำหำรที่ไม่มีประโยชน์ (Unhealthful food) กำร

ทำนอำหำรข้ำมม้ือ (Skipped meals) กำรดื่มแอลกอฮอล์ นอกจำกน้ี กำรรับประทำนอำหำรหวำน 

ที่ มีปริมำณน ้ำตำลสูง (Excessive sugar in diet) กำรดื่มชำ-กำแฟที่ มีคำเฟอีน (Excessive 

caffeine intake from coffee and tea)  ล้วนเป็นพฤติกรรมกำรบริโภคที่เป็นปัจจัยท ำให้ร่ำงกำย

เกิดภำวะเครียด (Physical stress) ซ่ึงเป็นสำเหตุที่ท  ำให้เกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ำ (Adrenal 
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fatigue) ท ำให้ร่ำงกำยผลิตฮอร์โมนได้ลดลง ส่งผลกระทบถึงกำรท ำงำนและทนต่อควำมเครียดสิ่ง

กระตุ้นหรือสิ่งเร้ำต่ำง ๆได้น้อยลง ท ำให้ไปรบกวนกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน  ส่วนใหญ่

พบในวัยท ำงำน และมักไม่รู้ตัวว่ำมีภำวะต่อมหมวกไตล้ำ งำนวิจัยช้ินน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือในกำรคัด

กรองผู้ที่อำจมีอำกำรของภำวะต่อมหมวกไตล้ำจำกพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและให้ควำมรู้

เร่ือง ภำวะต่อมหมวกไตล้ำและกำรดูแลหรือหลีกเล่ียงกำรเกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ำเพ่ือสุขภำพที่

ดีต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะ

ต่อมหมวกไตล้ำของประชำชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

 

สมมติฐาน 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรมีควำมสัมพันธก์บัอำกำรที่สัมพันธก์ับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

กำรศึกษำคร้ังน้ี ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนต่อไปนี้  

1. ศึกษำและหำข้อมูล ได้แก่ กำรศึกษำจำกหนังสือ บทควำม งำนวิจัย สำรนิพนธ ์

วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย วรสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนใน

กำรศึกษำท ำโครงร่ำงงำนวิจัย 

2. เรียบเรียงเน้ือหำและข้อมูลในกำรท ำโครงร่ำงงำนวิจัย รวมถึงจัดท ำเคร่ืองมือที่ใช้

ในกำรท ำวิจัย คือ แบบสอบถำม พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อม

หมวกไตล้ำ  

3. ค ำนวณประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในที่น้ีคือ ผู้ที่มำรับบริกำรในส ำนักงำนเขตพระ

โขนง กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน 

4. กำรเกบ็ข้อมูลโดยก ำหนดช่วงเวลำที่เกบ็ข้อมูล คือ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 

ในช่วงเวลำรำชกำร จนกว่ำจะได้ข้อมูลครบตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนวณได้ 

5. น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ สรุป และอภิปรำยผล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่เกบ็รวบรวมมำวิเครำะห์ โดยใช้ระเบียบวิธีทำงสถิติ ซ่ึงมีรำยละเอียด

ดังต่อไปนี้  
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1. วิ เครำะห์โดยใช้สถิติ เ ชิงพรรณนำ  โดยวิเครำะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉล่ียต่อเดือน วิเครำะห์โดยใช้กำร

แจกแจงควำมถี่ (Frequency) คิดเป็นร้อยละ (Percentage)  

2. วิเครำะห์เพ่ือหำควำมสมัพันธ์พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับ

ภำวะต่อมหมวกไตล้ำ  สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่  กำรทดสอบ                

Chi – Square test 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ส่วนที ่1 ลกัษณะบุคคล  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อำยุ

ระหว่ำง 31 – 35 ปี กำรศึกษำระดับปริญญำตรี รำยได้ต่อเดือนระหว่ำง 20,001-30,000 บำท 

อำชีพพนักงำนบริษัท ไม่มีโรคประจ ำตัว และมีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้

เกดิภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำก รวมถึงมอีำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำล้ำในระดับมำก   

ส่วนที ่2 ขอ้มูลพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร 

พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่นิยมปฏิบัติมำกที่สุด คือ กำรทำนอำหำรประเภท

ป้ิง ย่ำง และ ทอด ซ่ึงมีจ ำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 และพฤติกรรมกำรรับประทำน

อำหำรที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ กำรทำนอำหำรจนอิ่มจัดหรือทำนอำหำรจนรู้สึกจุกมำก มำกกว่ำ 4 

คร้ัง/ สปัดำห์ มีจ ำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50  

ส่วนที ่3 ขอ้มูลอาการทีส่มัพนัธก์บัภาวะต่อมหมวกไตลา้  

อำกำรของผู้ที่มำรับบริกำรในส ำนักงำนเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนครที่ แสดงออก

มำกที่สดุคือกำรอยำกทำนของเคม็ มัน หวำน และอำหำรที่มีโปรตีนสงู เช่น เน้ือสัตว์ โดยมีจ ำนวน 

355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 และอำกำรของผู้ที่มำรับบริกำรในส ำนักงำนเขตพระโขนง 

กรุงเทพมหำนครแสดงออกน้อยที่สุดคือควำมต้องกำรทำงเพศลดลงมีจ ำนำน96 คนคิดเป็น           

ร้อยละ 24  

ส่วนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน  

ผลลัพธแ์สดงค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ จำกกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและอำกำรจำกภำวะต่อมหมวกไตล้ำพบว่ำพฤติกรรมกำรบริโภค

อำหำรมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรจำกภำวะต่อมหมวกไตล้ำ (Adrenal fatigue) โดยผลลัพธ์แสดง

ค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ χ2
 เท่ำกับ.632 และค่ำ Sig. เท่ำกับ.029 ซ่ึงน้อยกว่ำ

ระดับนัยส ำคัญที่ก  ำหนด (p = 0.05) โดยพฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ

มำกที่สดุคือ กำรทำนเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวำนจ ำพวกชำเขียวบรรจุขวด น ำ้ผลไม้กล่อง และน ำ้อัดลม 

โดยมี ผลลัพธ์แสดงค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ χ2
 เท่ำกับ 3.848 และค่ำ Sig. 

เทำ่กบั.050 ซ่ึงเทำ่กบัระดับนัยส ำคัญที่ก  ำหนด (p = 0.05) และ พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับ
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ภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยคือ กำรชอบดื่มแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 4 คร้ัง / สัปดำห์ โดยผลลัพธ์

แสดงค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ χ2
 เท่ำกับ.005 และค่ำ Sig. เท่ำกับ.045 ซ่ึงน้อย

กว่ำระดับนัยส ำคัญที่ก  ำหนด (p = 0.05) นอกจำกน้ีผลของกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุ

กบัอำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำผลกำรทดสอบด้วยค่ำ Chi-Square ที่ระดับนัยส ำคัญ 

0.05 พบว่ำค่ำสถิติที่ได้จำกกำรทดสอบ Chi-Square = 5.951 และค่ำ Sig. = 0.011 ซ่ึงน้อย

กว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 แสดงว่ำยอมรับสมมติฐำน คือ อำยุมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์

กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ อำยุที่มี

ควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำกที่สุด คือ อำยุ 31-35 ปี จ ำนวน 

115 คน อำยุที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยที่สุด 46-50 ปี 

จ ำนวน 4 คน ตำมล ำดับ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวก

ไตล้ำผลกำรทดสอบด้วยค่ำ Chi-Square ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 พบว่ำค่ำสถิติที่ได้จำกกำร

ทดสอบ Chi-Square = 21.740 และค่ำ Sig. = 0.011 ซ่ึงน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 แสดง

ว่ำยอมรับสมมติฐำน คือ อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำอย่ำง

มีนัยส ำคัญทำงสถิติ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอยีดพบว่ำ อำชีพที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์

กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำมำกที่สุด คือ อำชีพพนักงำนบริษัท จ ำนวน 131 คน อำชีพที่ มี

ควำมสมัพันธก์บัอำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยที่สุดคือ อื่นๆ จ ำนวน 14 คน รวม

ไปถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ ผลกำรทดสอบ

ด้วยค่ำ Chi-Square ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 พบว่ำค่ำสถิติที่ได้จำกกำรทดสอบ Chi-Square = 

3.752 และค่ำ Sig. = 0.006 ซ่ึงน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญ 0.05 แสดงว่ำยอมรับสมมติฐำน คือ 

รำยได้มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เมื่อ

พิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ รำยได้ที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไต

ล้ำมำกที่สุด คือ รำยได้ 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 166 คน รำยได้ที่มีควำมสัมพันธ์กับ

อำกำรที่สมัพันธก์บัภำวะต่อมหมวกไตล้ำน้อยที่สดุ คือ น้อยกว่ำ 10,000 บำท จ ำนวน 5 คน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1.  ควรมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรที่จะท ำให้เกิดภำวะต่อมหมวก

ไตล้ำ (Adrenal fatigue) เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสำมำรถปรับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรได้อย่ำง

เหมำะสม 

2.  ควรจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติในกำรเลือกชนิดและกำรค ำนวณ

ปริมำณอำหำรในแต่ละวัน เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรได้อย่ำงเหมำะสมและ

ต่อเน่ือง 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรมีกำรน ำเอำเร่ืองพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรจำกกับภำวะต่อม

หมวกไตล้ำ (Adrenal fatigue) ไปศึกษำในกลุ่มคนต่ำงๆเพ่ือสำมำรถน ำไปหำปัจจัยที่ มี

ควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ำ (Adrenal fatigue) ได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพและปลอดภัย  

2.  ควรมีกำรขยำยผลกำรศึกษำวิจัยไปยังสถำนที่อื่น ๆ ด้วย งำนวิจัยภำยใต้แนว

ทำงกำรปฏิบัติเดียวกัน เป็นกำรเพ่ิมกลุ่มประชำกรในกำรศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือและ

น ำไปสู่ผลลัพธท์ี่เป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง 

 

บรรณานุกรม 

ประวิน แสงศรัณย์.  (2550).  ปัจจยัทีมี่ผลต่อกาแฟสดจากรา้นกาแฟสดในเขตบางกอกนอ้ย

จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภำคนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย

หอกำรค้ำไทย. 

วิชญนำถ เรืองนำค. (2557). พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่เรียนวิชาศิลปะการด าเนินชีวิต  

(ภำคนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

บำงเขน. 

Catherine Clinton, ND.  (2003).  Adrenal Fatigue Explained.  American Association of   

Naturopathic Physicians. 

Ingrid Pincott’s.  (2006).   Naturopathic Wisdom Notes.  14.  

Lam, MD.  (2010).  Adrenal Fatigue Center.  Retrieved from https://www.drlam.com/ 

Sam C. Liang.  (2010). The Diagnosis & Treatment of Adrenal Fatigue Syndrome 

According toTraditional Chinese Medicine (TCM). Retrieved from 

http://www.suntenglobal.com/   

Kathleen A. Head, & Gregory S. Kelly,   (2009).  Nutrients and Botanicals for Treatment 

of  Stress:Adrenal Fatigue, Neurotransmitter Imbalance, Anxiety, and Restless 

Sleep, Alternative Medicine Review,  2, pp. 114-140. 

Lena D. Edwards, M.D., FAARM, FICT&Thomas G. Guilliams Ph.D.  (2015).  Beyond 

Adrenal Fatigue: From Anecdotal to Evidence Based Medicine.  Retrieved from 

http:// www.pointinstitute.org 

Michael Lam, MD.  (2015). Adrenal Fatigue.  Retrieved from 

http://www.lammd.com/articles/adrenal_fatigue.asp?page=1 

1117

http://www.suntenglobal.com/
http://www.pointinstitute.org/


7 

Nurka Pranji, Sabina Nuhbegovi , Sanja Brekalo-Lazarevi & Azra Kurti.  (2012).  Is 

Adrenal Exhaustion Synonym of Syndrome Burnout at Workplace?.  Coll. 

Antropol.  2012(36), pp. 911–919. 

Wellness perth natural medicine. (2015). Retrieved from 

http://www.wellnessperth.com.au 

Wilson, (2001).  Strategy to Manage Adrenal Fatigue. Retrieved from 

http://www.AdrenalFatigue.org Adrenal Fatigue, The 21st Century Stress 

Syndrome.  

Wilson. (2001).  Adrenal Fatigue: The 21st Century Stress Syndrome.  1.  United States 

of America:  Smart Publications. 

 

 

  

 

 

 

 

1118

http://www.wellnessperth.com.au/


ความรู ้ทศันคติและพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

อารีย ์วงศแ์กว้
*
  

ผศ.นพ.พนัธศ์กัด์ิ ศุกระฤกษ์
**
 

 

การวิจัยเร่ืองความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประเภท การส ารวจแบบพรรณนา 

(Descriptive  Surveys) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี สุ่มเลือกคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2557 อธิบายพฤติกรรมและเจตคติด้านการออก
ก าลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 ผลการวิจัย พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเดน็ ดังน้ี 

ประเดน็ที่ 1  ความรู้ด้านการออกก าลังกาย ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พบว่านักศึกษามีความรู้อยู่ในเกณฑด์ี แต่ยังมบีางส่วนที่ต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ และ

เสริมสร้างสขุภาพได้อย่างถูกวิธี 

ประเดน็ที่ 2 เจตคติด้านการออกก าลังกาย ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พบว่า นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีในการออกก าลังกาย แต่มีบางส่วนที่ยังต้องปรับเจตคติให้

ถูกต้อง เพ่ือป้องกนัผลเสยีที่เกดิจากความเข้าใจผิดและประโยชน์ สงูสดุในการออกก าลังกาย 

โดยภาพรวมนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีพฤติกรรมการออกก าลังที่ดี แต่ยังไม่

สามารถท ากจิกรรมได้ต่อเน่ือง ตามหลักการออกก าลังกาย ดังน้ันสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

ความรู้ด้านการออกก าลังกายและสร้างเจตคติที่ดีและถูกต้องให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การสร้างนโยบาย เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัยให้มาก

ย่ิงขึ้น  

 

                                                 
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

การออกก าลังกาย เป็นกจิกรรมส่งเสริมสขุภาพประการหน่ึงที่ส าคัญ โดยมีการเคล่ือนไหวส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานให้อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ท างานอย่าง

เตม็ที่ เช่น ระบบกล้ามเน้ือและข้อต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากน้ียังก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีและบุคคลที่เจบ็ป่วยและอีกทั้งยังสามารถ

ป้องกนัโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด

เลือด (กรมอนามัย, 2549) ซ่ึงกิจกรรมออกก าลังกายสามารถท าได้ทั้งผู้ชายแลผู้หญิง โดยเฉพาะเพศ

หญิงจ าเป็นต้องส่งเสริม การออกก าลังกายเพราะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายด้าน ผู้หญิงส่วน

ใหญ่มักไม่ชอบออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายอ่อนแอลง ไขมันส่วนเกินสะสมเพ่ิมพูนขึ้ นเร่ือย ๆ จน

กลายเป็นความอ้วน ผู้หญิงมีกล้ามเน้ือน้อยกว่าผู้ชาย แต่มีไขมันมากกว่าโดยเฉพาะบริเวณแก้ม ทรวงอก 

หน้าท้องและสะโพก จึงมีโอกาสที่จะสะสมจนกลายเป็นความอ้วนได้มากกว่าผู้ชาย ระบบหัวใจและ

ไหลเวียนเลือดของผู้หญิง ประกอบด้วยขนาดของหัวใจที่เลก็กว่า ปอดเลก็กว่าเมด็เลือดแดงต ่ากว่า อัตรา

การสูบฉีดโลหิตน้อยกว่า อัตราการเต้นของชีพจรขณะพักสูงกว่า และอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดต ่ากว่า 

จึงท าให้ผู้หญิงมีความอดทนต ่ากว่าผู้ชาย ส่งผลให้สมรรถภาพโดยทั่วไปต ่ากว่าผู้ชายผู้หญิงในวัยหมด

ประจ าเดือน จะเกิดภาวะที่เรียกว่ากระดูกพรุน และที่ส าคัญการออกก าลังกายจะช่วยน าออกซิเจนเข้าสู่

เซลล์ต่างๆของร่างกายได้มากขึ้ น ย่ิงร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้ นเท่าไร กจ็ะย่ิงช่วยต่อต้านการเกิด

อนุมูลอิสระได้มากขึ้ นเท่าน้ัน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ ท าให้ผิวพรรณสดใสขึ้น จึงดูอ่อนกว่าวัย 

ยืดระยะความเป็นสาวไปได้อีกหลายปีทีเดียว (พันธ์ศักด์ิ ศุกระฤกษ์, 2557) ผู้วิจัยจึงสนใจอย่างย่ิงใน

การศึกษาเร่ืองความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและการส่งเสริมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิงเพ่ือส่งเสริม

สขุภาพให้สมบูรณ์แขง็แรงต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.  ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

2.  ศึกษาเจตคติด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิงเกิดจากเจตคติและความรู้ด้านการออกก าลัง

กาย 
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ขอบเขตของการวิจยั  

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา  

ผู้วิจัยศึกษาด้านพฤติกรรมการออกก าลังกาย 2 ด้านได้แก่ ด้านที่ 1 กิจกรรมการออกก าลัง

กายของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และด้านที่ 2 เจตคติด้านการออกก าลังกายของ

นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

ขอบเขตดา้นประชากร 

ได้แก่ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง การกระท า หรือแสดงออกในด้านการออกก าลังกาย 

นักศึกษาหญิง หมายถึง นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ 

เจตคติด้านการออกก าลังกาย หมายถึง ทา่ทหีรือความรู้สกึที่มีต่อการออกก าลังกาย 

 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

               ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการออกก าลัง

กายของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

- รายได้ 

- ความบ่อยในการออกก าลังกาย 

- ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 

- กจิกรรมการออกก าลังกาย 

- สถานที่ในการออกก าลังกาย 

- ความคิดเหน็ด้านการออกก าลัง

กายเพ่ือสขุภาพ 

- ความรู้ด้านการออกก าลังกาย

เพ่ือสขุภาพ 

- เจตคติการออกก าลังกายเพ่ือ

สขุภาพ 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาค้นคว้าอสิระเร่ือง ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ประเภท การส ารวจแบบ

พรรณนา (Descriptive  Surveys) อธิบายพฤติกรรมและเจตคติด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   โดยวิธวิีจัยดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหญิง ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จ านวน 8,919 

คน     

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แก่  นักศึกษาหญิง ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ านวน  266 คน การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน(Multi - 

Stage Sampling) โดยรายละเอยีดดังน้ี 1)สุ่มแบบแบ่งช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling) โดยท าการ

แบ่งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะให้เท่าๆกัน 2)การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เมื่อแบ่ง

จ านวนกลุ่มตัวอย่างให้เทา่กนัแล้ว ใช้การสุ่มอย่างง่ายส าหรับการเกบ็ข้อมูล 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ในการเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม (questionnaires) เพ่ือท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบสอบถาม เป็นการวัดระดับความคิดเหน็

แบบ Rating Scale ตามวิธขีอง Likert 5 ระดับ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล  

การวิจัยในขั้นตอนนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าพ้ืนฐานดังน้ี 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการค่าทางสถิติเพ่ือศึกษาข้อมูล ความคิดเหน็ว่าในระดับใดบ้าง 

2.ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นการการหาค่ากลางของเจตคติ และความรู้ด้านการออกก าลังกาย  

3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือเป็นการหาค่าความกระจายตัวของข้อมูล  

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล โดยการจัดเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออก

ก าลังกาย น ามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงผลในเชิงพรรณนา โดยผู้วิจัยมีผลการศึกษาข้อมูลใน3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที ่1  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.   ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

44.0 รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.8 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 
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20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.0  นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

3.0 และ นักศึกษาที่มีรายได้มากว่า 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.1  

2.   ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการออกก าลังกายต่อสปัดาห์  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกก าลังกาย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.8  ออก

ก าลังกาย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ออกก าลังกาย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.3   

ออกก าลังกาย 4 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.1  ไม่ออกก าลังกายเลย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ออกก าลัง

กาย 6 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 5.6 ออกก าลังกาย 5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ออกก าลัง

กาย 7 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 3.0 

3.  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ระยะเวลาในการออกก าลังกายในแต่ละคร้ัง  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกก าลังกายโดยประมาณ 30 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

53.0  ออกก าลังกายโดยประมาณ คร่ึงช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 19.5 ออกก าลังกาย

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมงคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 4.1 ออกก าลังกายโดยประมาณ 1ช่ัวโมงคร่ึง – 2 

ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 2.2 ออกก าลังกายมากกว่า 2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 1.1 

4.  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกจิกรรมในการออกก าลังกายของนักศึกษา  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเดิน คิดเป็นร้อยละ 

40.2 กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงจ๊อกกิ้ ง คิดเป็นร้อยละ 31.5  เลือกท ากิจกรรมการออกก าลัง

กายด้วยการท าฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 27.8 เลือกท ากจิกรรมการออกก าลังกายด้วยการท ากายบริหาร คิด

เป็นร้อยละ 17.2 เลือกท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการป่ันจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 21.4 เลือกท า

กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 14.6 เลือกท ากิจกรรมการออกก าลังกาย

ด้วยการว่ายน า้ คิดเป็นร้อยละ 14.6 เลือกท ากิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการท าโยคะ คิดเป็นร้อยละ 

7.1 และ เลือกท ากจิกรรมการออกก าลังกายประเภทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.9 

5.  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ในการออกก าลังกายของนักศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ออกก าลังกายในที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 41.7 ออกก าลังกาย

ในศูนย์กฬีามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 32.7 ออกก าลังกายในสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 15.4 ออก

ก าลังกายในศูนย์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 10.2 

6.   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุเฉล่ียของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 20 ปี โดยออกก าลังกาย 5 คร้ังต่อสัปดาห์

และระยะเวลาในการออกก าลังกายในแต่ละคร้ังประมาณ 34 นาท ี  

 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นความรูข้องการออกก าลงักาย 
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ส่งเสริมให้ร่างกายสมบรูณ์

ท าให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

กระชับข้ึน

ท าให้สัดส่วนดีข้ึน

เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันร่างกาย

ได้

ท าให้การทรงตัวดีข้ึน

ท าให้นอนหลับพักผอ่นได้ดี

ท าให้ผวิสวยเปล่งปลั่ง

ช่วยชะลอความเสื่อมของ

อวัยวะต่างๆได้

ช่วยให้จิตใจผอ่นคลายความ

ตึงเครียด

ช่วยให้พลังทางเพศดีข้ึน

ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น

ลดค่าใช้จ่ายด้านการ

รักษาพยาบาล

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียข้อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกาย ด้านความรู้ในการ

ออกก าลังกาย (N=266) 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ระดับเหน็ด้วยมากที่สดุ 10 ประเดน็ดังน้ีคือ ออกก าลัง

กายช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์ ท าให้กล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ กระชับขึ้น ท าให้สัดส่วนดีขึ้น เสริมสร้างภมูิคุ้มกัน

ให้กบัร่างกายได้ ท าให้การทรงตัวดีขึ้น ท าให้นอนหลับพักผ่อนได้ดี ท าให้ผิวสวยเปล่งปล่ัง ช่วยชะลอความ

เสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ได้ ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

โดยแสดงความคิดเหน็ ระดับเหน็ด้วยมาก 2 ประเดน็ได้แก่ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ

ช่วยให้พลังทางเพศดีขึ้น 

 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเจตคติดา้นการออกก าลงักาย 

1124



7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

 

 

ภาพที ่2  เจตคติด้านการออกก าลังกาย 

 

จากแผนภาพแสดงเจตคติด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาหญิง แสดงถึงความคิดเหน็ใน

ประเดน็ต่างๆ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีบางประเดน็ที่มีความคิดเหน็เข้าใจผิดเร่ืองการออกก าลังกาย 

เช่น การออกก าลังกายด้วยการว่ิงท าให้ขาใหญ่ การใช้เคร่ืองออกก าลังกายในฟิตเนสท าให้กล้ามเน้ือใหญ่

ขึ้น  ซ่ึงนักศึกษาหญิงหลายคนไม่อยากว่ิง และใช้เคร่ืองฝึกออกก าลังกาย การออกก าลังกายด้วยระบบแอ

โรบิค (Aerobic Exercise) ซ่ึงนักศึกษาจ านวนมากที่ยังไม่เข้าใจในการออกก าลังกายด้วยระบบแอโรบิค 

โดยการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายทุกวัน ต้องมีวันที่พักบ้างเพ่ือให้ร่างกาย

ได้ซ่อมแซมในส่วนที่สกึหรอ  

 

 

1125



8 

สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ด้านพฤติกรรมการออกก าลังกายนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยส่วนใหญ่

ออกก าลังกายเพียง 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงเป็นปริมาณที่น้อยส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ไม่

เกดิความต่อเน่ือง ความถี่ในการออกก าลังกาย น้อยเกินไปต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาในการออกก าลังกายใน

แต่ละคร้ังเฉล่ียอยู่ที่ 34 นาทีต่อคร้ัง ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ส่วนใหญ่เลือกท ากิจกรรมการออกก าลังกาย

ด้วยการเดิน และกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงจ๊อกกิ้ ง ซ่ึงเป็นกิจกรรมออกก าลังกายที่สามารถท า

ได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายและสามารถท าได้ในเกือบทุกที่ 

ด้านความรู้นักศึกษามีความรู้เร่ืองประโยชน์ของการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก และเหน็

ถึงความส าคัญในการออกก าลังกาย โดยให้ความส าคัญจากการออกก าลังกายเพ่ือความแขง็แรง และความ

กระชับของกล้ามเน้ือ ซ่ึงเป็นประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของการออกก าลังกายอยู่ในระดับมากที่สุดและให้

ความส าคัญด้านการท าให้สัดส่วนดีขึ้น การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลชะลอความเสื่อมของอวัยวะ

และการท าให้ทรวดทรงดีขึ้นตามล าดับ และนักศึกษาหญิงให้ความเหน็ที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากทั้งด้าน

การเสริมสร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นและช่วยให้พลังงานทางเพศดีขึ้ น 

ด้านเจตคติในการออกก าลังของนักศึกษาหญิง มีเจตคติผิดเร่ืองการออกก าลังกายอยู่บ้างบาง

ประเด็น เช่น การออกก าลังกายด้วยการว่ิงท าให้ขาใหญ่ ซ่ึงการว่ิงสามารถออกก าลังกายแล้วท าให้

กล้ามเน้ือกระชับขึ้ นได้ แต่ต้องท าอย่างถูกวิธี ในประเดน็ด้านการออกก าลังกายด้วยระบบแอโรบิคยังมี

นักศึกษาจ านวนมากที่ไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่าคือการออกก าลังกายแบบใด บางส่วนเข้าใจว่าคือการออก

ก าลังกายแบบเต้นแอโรบิค ซ่ึงถือว่ามีจ านวนน้อยจากกลุ่มตัวอย่าง การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีไม่

จ าเป็นต้องออกก าลังกายทุกวัน ต้องมีวันที่พักบ้างเพ่ือให้ร่างกายได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ เช่น 

กล้ามเน้ือ เส้นเอน็ อย่างไรกต็ามมีนักศึกษาจ านวนมากที่เข้าใจผิดเร่ืองการออกก าลังกาย ท าให้แทนที่จะ

ได้ประโยชน์จากการออกก าลังกายกลับท าให้เกิดผลเสียแทน ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการบาดเจบ็ในระยะยาว

ได้ 
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