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การห้ ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญ ญั ติควบคุ มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการบังคับใช้ กฎหมาย
ชนกธิดา ศิริวตั ร
ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกับ การเลิ ก จ้ างที่ไม่ เป็ นธรรมตามมาตรา 49 แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธพี ิจารณาคดีแรงงาน
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ชยพล สุวรรณโกตา
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
เชลียง เทียมสนิท
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แห่งชาติ พ.ศ. 2507
ณัฏฉรียา วงค์ชยั
ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ บงั คับว่าด้ วยการประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
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ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา : ศึ ก ษากรณี ก ารสรรหาอธิก ารบดี นายกสภามหาวิท ยาลั ย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาวเรือง นิมิตจิ ตภักดี
คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทําโดยไม่สจุ ริตของฝ่ ายปกครอง
เดชาธร มังคลาทร
ปัญหาทางกฎหมายในการนําพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา
พ.ศ.2551 มาบังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตวิษา ใจยังยื
่ น
การกํา หนดคุ ณ สมบั ติ ล่ า ม : ศึ ก ษากรณี ท่ี เด็ก และเยาวชนตกอยู่ ใ นฐานะ
ผู้ถูกกล่าวหา
ตามใจ บุณยรัตพันธุ ์
ปัญหาการยกเว้ นภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มประเภทชา:ศึกษากรณี
ผลกระทบต่อหลักความเป็ นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี
ธนพงษ์ จวบฤกษ์เย็น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
ธนู ขวัญเดช
การดําเนิ น คดี ยาเสพติด : ศึ กษาเปรี ยบเทียบกับ กฎหมายวิธีพิ จารณาความ
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
นัฐพล สุขบรรจง
การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการจ่ายเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่
ผู้เสียหายในคดีลิขสิทธิ์
เบญจพล เอี่ยมประเสริฐ
กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษศึกษากรณีสทิ ธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขัง
เด็ดขาด
ปกป้อง มะลิ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย
ปรีชา สร้อยสวน
มาตรการทางด้ านกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่ อควบคุมการปล่ อยมลพิ ษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต์
ปิ ยพร ศรีพรสวรรค์
การกําหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่ง
พงศธร บวรโกศลจิ ต
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแผนบังคับบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
พรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์
ความผิดอาญาฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัย:ศึกษาการกาหนดเหตุฉกรรจ์และ
กําหนดให้ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน
พักตร์วิภา พยัคฆบุตร
การลงโทษทางอาญา: ศึกษาการใช้ โทษจําคุกตลอดชีวิต
พัชรี บัวลอย
ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยาน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พิทกั ษ์ ภัทราวุฒิชยั
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ปั ญหาในการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวข้ องกับการทรมาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศไทย
พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรตาม
กฎหมายปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพลินพิศ ชูเชื้ อ
การจัดเก็บภาษีเงินได้ ของวิสาหกิจชุมชนเปรียบเทียบกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพียงฉัตร รุ่งเผ่าพันธุ ์
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้ บริการในสถานบริการที่
จัดให้ มีการอาบนํา้ และนวด ศึกษาเฉพาะสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ภักดี หิรญ
ั นพเจริญ
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย
ตามข้ อกําหนดกรุงเทพฯ
ยศธร นครพัฒน์
การสอบสวนคดี พิ เศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้ องร้ อ งที่เป็ นกระบวนการ
เดียวกัน
วรรณนภัส ติ้ งสมชัยศิลป์
ปัญหากรณีการระงับข้ อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง
วรวุฒิ บริพนั ธ์
การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อาํ นาจในการพักการลงโทษ
วริสา เจริญชัยสกุลสุข
การใช้ อาวุธปื นของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขัง
ศรายุทธ เปรมวงค์
บทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญา ศึกษา คดีเลือกตั้ง
สง่า ทาทอง
ปั ญ หากฎหมายเกี่ย วกับ สิท ธิในการครอบครองสังหาริ ม ทรั พ ย์ ของเด็ก และ
เยาวชน: ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักยานยนต์
สราวุธ บุษดางาม
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ปั ญหาการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
สาธิดา คุลิเมคิน
ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่าซื้อ
สินนี าฎ หมวดมณี
ปั ญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี : ศึกษา
กรณีโครงสร้ างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
สุธิณี ปิ่ นนิกร
ปั ญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี : ศึกษา
กรณีโครงสร้ างภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต
สุธิดา วิบูลพานิช
ปัญหาสิทธิการติดต่อสื่อสารทางจดหมายของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 105
สุรีรตั น์ เจตน์ตะพุก
การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา : ศึกษาการส่งประเด็น
สุวิมล สุโกพันธ์
ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทําแท้ ง
อภิรมย์ อินทร์ตะ๊ สืบ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
อรนุ ช อ่อยอารีย ์
ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การบังคับ คดีจํานอง ศึกษาเฉพาะกรณี การฟ้ อง
บังคับเอาทรัพย์จาํ นองขายทอดตลาด
อรรถพล ประสงค์ดํารงกุล
การช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ผ้ ู ต้ อ งขั ง ศึ ก ษากรณี การรื้ อฟื้ นคดี อ าญาขึ้ น
พิจารณาใหม่
อัฐวิทย์ ใสสะอาด
หลั ก เกณฑ์ ก ารปล่ อ ยชั่ ว คราวในระหว่ า งพิ จ ารณาคดี โดยมี ป ระกั น และ
หลักประกัน
อิศนันท เจริญศรีวงษ์

หน้า
525
534
547
564
576
587
596
606
620
631
641

สารบัญ (ต่อ)
ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่ างประเทศ :
ศึกษากรณีศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศกลาง
อิสรารัสมิ์ ยุวรัตน์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
อุเทน สุขทัว่ ญาติ

หน้า
649

668

นิเทศศาสตร์
บทบาทสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทลั ในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ
สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี
สุวิมล จิ นะมูล

677

เศรษฐศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้ สายการบิน ราคาประหยัด
เส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น
นภาพร ศุภการนิมิต

หลักสูตรและการสอน

การพั ฒ นาความสามารถในการฟั งและการเขียนระบบพิ น อิน ภาษาจีน โดยใช้
แนวคิ ด ของกาเย่ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาดุสติ พณิชยการ กรุงเทพฯ
Zhu Qiong Lei
การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ ต ามแนวคิ ด ของ Gesell เพื่ อพั ฒ นา
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย
กฤษณา รักนุ ช
การพั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สื่ อ วิ ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง พั น ธะเคมี ของชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
จิ ราภรณ์ เฟื่ องฟุ้ ง

686

694

706
718

สารบัญ (ต่อ)
การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ชุติมา สรรเสริญ
การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ส มองเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ณัฐพล เฟื่ องฟุ้ ง
การศึ ก ษาการใช้ KWDL เพื่ อ การแก้ โจทย์ ปั ญ หาวิช าฟิ สิก ส์เรื่ อ ง ไฟฟ้ าและ
แม่เหล็ก
นรินช์ณฏั ฐ์ ตระหง่าน
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรม
ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
พระครูสงั ฆรักษ์ ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้)
การพั ฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
พิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์
การใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกํากับตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้ าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ศักดิ์สิทธิ์ ทองจํ าปา
การพั ฒ นาทัก ษะการปฏิบั ติ เปี ยโนและคี ย์ บ อร์ ด โดยใช้ ชุ ด กิจ กรรมสํา หรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
สุธีระ เดชคําภู
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สุพชิ ญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้ โครงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อภิรกั ษ์ กุลชุตินธร

หน้า
734
750
764
776
790
805
818
832
847
862

สารบัญ (ต่อ)
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์โดยใช้ โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
อาทิตยา เพ็ญไพบู ลย์

หน้า
878

การจัดการการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ชาญยุทธ พิริยะสิทธิการ
การจั ด การเรี ย นร่ ว มสํา หรั บ เด็ก ที่ มี ค วามต้ องการพิ เศษในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
พงษ์ธร วชิระปราการพงษ์

การจัดการทางวิศวกรรม

การประยุ กต์ใช้ เครื่องมือคุ ณภาพเพื่ อลดปริมาณฟิ ล์มเสียในงานห่ อแพ็คโหล
กรณีศึกษา : โรงงานผลิตนํา้ ดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง
วิทวัส พลวิบูลย์

การจัดการการท่องเทีย่ ว

แหล่งข้ อมูลที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
ฐานียา บุญทวงษ์

วิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ

การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชฎาธัญกิต์ ิ บุญเกิด

895
905

923

933

953

สารบัญ (ต่อ)
การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใต้ ล้ ินต่อการรักษาสิวในผู้ป่วยที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
ชนัทพงษ์ ชนัทนาวา
การศึกษาระดับความสุขของพนักงานแบลคมอร์สประเทศไทย
ณัฐที เทียนศิริ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมบนใบหน้ า ของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชชา ชัยปฏิวตั ิ
การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติกที่มีต่อการรักษาโรคผิวหนัง
อักเสบบริเวณต่อมไขมัน
นันทวัน ปิ่ นเกษร
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ ารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบญจมาศ เคราะห์ดี
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ “พุ ท ธิ ปั ญ ญา” ในนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปาณิศรา โมกขะมรรคกุล
การศึ ก ษาความรู้ และพฤติ กรรมในการดู แ ลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัยของ
เจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ภัทราวดี อําไพพันธุ ์
คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
ลลิศรา สุขิโตวัฒน์
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่
3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วนิดา ศรีฉายา
การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ า
ชั้นผิวหนังเพื่อรักษารอยแตกลายสีขาว
วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์

หน้า
965
975
983
995
1007
1015
1025
1035
1043
1051

สารบัญ (ต่อ)
การศึกษาผลของครีมเบต้ ากลูแคนในการลดริ้วรอยรอบดวงตา
ศลักษณา น้อยวงศ์
ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
สุวิชา สมยานะ
การศึกษาประสิทธิผลของแอลคาร์นิทีนกับกรดไลโปอิกต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทจังหวัดสระบุรี
สุวิมล เพชรเลิศ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดของ
นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดิศรา ลิขิตพิทยา
การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่ อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มคนวัย
ทํางาน
อภิรดี ธรรมสรณ์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาการที่สมั พันธ์
กับภาวะต่อมหมวกไตล้ าในผู้ท่มี ารับบริการในสํานักงานเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
อัญชลี อํา่ บํารุง
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อารีย ์ วงศ์แก้ว

หน้า
1064
1071
1080
1094
1103
1112

1119

ความคิดเห็นต่อการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง
สยาม เกิดจรัส1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานคร
หลวง สานักงานใหญ่ และเพื่อเปรียบเทียบปั จจัยการทางานของบุคลากรการประปานครหลวง สานักงาน
ใหญ่ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นการวิจัยเชิงสารวจทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึ กษา คือ บุ คลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ จานวน 248 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเชิงสถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้ วย การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบค่า t (t-Test) และการทดสอบค่า F (F-Test)
ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. การประปานครหลวง สานักงานใหญ่ มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม รองลงมา คือ ด้ าน
บทบาท ด้ านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม ด้ านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในทีม ด้ านระบบการทางาน และด้ านเป้ าหมาย ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า บุคลากรการประปานครหลวง สานั กงานใหญ่ ท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมในภาพรวมแตกต่างกัน

1. บทนา
การทางานเป็ นทีมเป็ นเรื่องที่ได้ รับความสนใจในหลายๆ องค์การในปั จจุ บัน ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนต่างยอมรั บและได้ มีการนาแนวคิดของการทางานเป็ นทีม มาเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะช่ วยปรั บปรุ ง
กระบวนการทางานของบุคลากรภายในองค์การให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (จิริตา เชาวลิต ,
2549, น. 2) โดยเฉพาะภาคราชการต้ องการที่จะก้ าวข้ ามไปสู่องค์การในรูปแบบใหม่เป็ นการบริหารแบบ
ยึดวัตถุประสงค์ และการที่จะทาให้ องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดีน้ัน องค์การต้ องสร้ างวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานแบบม่ งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของงานในทุ กระดับ ซึ่งกลยุทธ์การทางานเป็ นทีม เป็ นเทคนิคการ
บริหารงานองค์การยุคใหม่ (ฉัตรประอร นิยม, 2548, น. 1) ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงาน
ภายในองค์การ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน บรรลุเป้ าหมายขององค์การอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
ทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้ องสามารถทาให้ บุคลากรในทีมหรื อในองค์การที่มี
1
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ความแตกต่างกันทั้งทางด้ านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ ได้ เรี ยนรู้และฝึ กการทางานร่ วมกัน
เพื่ อลดความขัดแย้ งหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ดีท่ีสุดร่ วมกัน และทางานให้ บ รรลุ เป้ าหมายของทีมและ
องค์ ก าร รวมทั้ง ท าให้ บุ ค ลากรในทีม มี ค วามสุข มี ก าลั ง ใจ และมี ค วามผู ก พั น ในการท างานร่ ว มกั น
เพราะฉะนั้นการทางานเป็ นทีมจึงเป็ นกลยุทธ์ท่อี งค์การหลายๆ แห่งนามาใช้ อย่างกว้ างขวางในปั จจุ บัน ซึ่ง
เป็ นแนวทางในการปรั บ ตัวเพื่ อการอยู่ ร อดและการเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน ให้ กับ องค์การ
อย่างไรก็ตามจากการวิจัย พบว่ า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทางานเป็ นทีมใน
องค์การต่างๆ อาทิ ปัจจัยด้ านระบบการทางาน (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ , 2551 ; ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ,
2548) ปัจจัยด้ านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม (Beckhard, 1982 ; ฐิ ติ
พงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้ านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม (ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ,
2548 ; นิพัฒน์ ภัทรธิติ, 2549) ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม (Beckhard, 1982 ; จิริตา เชาวลิต, 2549)
ปัจจัยด้ านเป้ าหมาย (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551 ; ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้ านบทบาท (ฐิ ติพงษ์
ตรีศร, 2552 ; จิริตา เชาวลิต, 2549) ซึ่งการที่จะรวมคนหมู่มากเข้ ามาทางานร่ วมกันภายใต้ องค์การ
เดียวกัน เป็ นทีมงานเดียวกัน ทุ กคนต้ องรั บรู้ แ ละเข้ าใจถึงเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ขององค์การใน
ทิศทางเดียวกัน และร่ วมดาเนินการตามภารกิจเพื่อให้ องค์การประสบความสาเร็จได้ น้ัน จะต้ องคานึงถึง
ปัจจัยเหล่านี้เป็ นสาคัญ (มนัสนันท์ จรัสเลิศสิริ , 2557) เพราะปั จจัยเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลทาให้
การทางานเป็ นทีมของบุคลากรภายในองค์การ และองค์การประสบความสาเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการประปานครหลวงสร้ างความผูกพันต่อองค์กรให้ เกิดขึ้นในตัวของบุคลากรทุกคน โดยการ
ทางานเป็ นทีม ถื อ เป็ นเรื่ อ งที่สาคั ญที่จ ะทาให้ พ นั กงานเกิดความผู ก พั นกัน และปฏิบั ติงานบรรลุ ตาม
เป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ประกอบกับการประปานครหลวงให้ ความสาคัญในเรื่องของการทางานเป็ นทีมเป็ นสาคัญ
ทาให้ การประปานครหลวงเป็ นองค์การที่สามารถสะท้ อนถึงการทางานเป็ นทีมได้ อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึ กษา ความคิดเห็นต่อปั จจั ยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง
สานักงานใหญ่ โ ดยผลที่ได้ จากการวิ จัยในครั้ งนี้ จะสามารถนาไปใช้ ประกอบเป็ นแนวทางในการพั ฒนา
ปรับปรุงการทางานเป็ นทีมในองค์การ ซึ่งจะทาให้ เกิดกระบวนการทางานเป็ นทีมระหว่างบุคลากรในทีม
ต่างๆ ขององค์การมีความสอดคล้ องกัน และจะนาไปสู่การพัฒนาขององค์การตามเป้ าหมาย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการทางานของบุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
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3. แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการกล่ าวถึงปั จจัยการทางานเป็ นทีมของนักวิชาการต่างๆดังกล่ าวข้ างต้ น ซึ่งปั จจัยการ
ทางานเป็ นทีมที่ได้ ศึกษาไว้ น้ัน มีความน่ าสนใจและมีความสอดคล้ องกัน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้จึง
ได้ ศึกษาปัจจัยการทางานเป็ นทีมตามแนวคิดของผู้ศึกษาวิจัยซึ่งแสดงในตารางที่1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการศึกษาตัวแปรที่สามารถชี้วัดปัจจัยการทางานเป็ นทีม
ปัจจัยการทางาน
เป็ นทีม

นิพัฒน์ ภัทรธิติ
(2549)

จิริตา เชาวลิต
(2549)



























2. ด้ านพฤติกรรมของ
คนและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายใน
ทีม
3. ด้ านความสามารถ
ทางเทคนิคของ
ผู้ปฏิบตั งิ านภายในทีม













4. ด้ านสภาพแวดล้ อม

(1982)

ชัยวัฒน์ วงศ์
วิเศษ
(2548)



1. ด้ านระบบการ
ทางาน

Beckhard

ทองทิพภา วิริยะ
พันธุ์
(2551)

ฐิตพิ งษ์ ตรีศร
(2552)

ผูศ้ ึกษาวิจยั





5. ด้ านเป้ าหมาย









6. ด้ านบทบาท









4. วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)โดยการใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการทางานเป็ น
ทีมของบุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่
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4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
-อายุ
-เพศ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพสมรส
-รายได้ ต่อเดือน
-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
-ตาแหน่งงาน
-หน่วยงาน

ปัจจัยการทางานเป็ นทีม
-ด้ านเป้ าหมาย
-ด้ านบทบาท
-ด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม
-ด้ านระบบการทางาน
-ด้ านพฤติกรรมของคนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในทีม
-ด้ านความสามารถทางเทคนิค
ของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม

4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ การวิจัยครั้ งนี้ คือ บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ โดยมีจานวน
ประชากรทั้งหมด 585 คนและเพื่อให้ ตัวอย่างมีลักษณะการกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด
ผู้วิจัยได้ คานวณหาขนาดของตัวอย่างด้ วยสูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
ขนาดตัว อย่ า งจานวน 250 ตัว อย่ า ง ใช้ วิ ธีก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบชั้ น ภูมิต ามสัด ส่ว น (Proportionate
Stratified Sampling)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวบข้ อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้น
จากการศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จั ยที่เกี่ยวข้ องเพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ า งแบบสอบถามให้
เหมาะสม โดยแบบสอบถามที่สร้ างแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาสถานภาพ
สมรส รายได้ ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน และหน่วยงาน เป็ นแบบสอบถามปลาย
ปิ ด จานวน 8 ข้ อ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยการทางานเป็ นทีมโดยพัฒนามาจาก ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551) ชัยวัฒน์
วงศ์วิเศษ (2548) Beckhard (1982) ฐิ ติพงษ์ ตรีศร (2552) จิริตา เชาวลิต (2549) และนิพัฒน์
ภัทรธิติ (2549) รวม 24 ข้ อ เป็ น Scale 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นคาถามปลายเปิ ด
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมีวิธกี ารดาเนินการ ดังนี้
1) นาแบบสอบถามที่พิจารณาปรั บปรุงแก้ ไขแล้ ว ทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
(Proportionate Stratified Sampling) เพื่ อให้ บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ ได้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้ วยตนเอง
2) นาแบบสอบถามตรวจความถูกต้ องและครบถ้ วน แล้ วจึงนามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงานใหญ่ ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปั จจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปา
นครนครหลวง สานักงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งหมด
ปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง
S.D.
ระดับ
X
สานักงานใหญ่
ปัจจัยการ
ทางาน
เป็ นทีม
ด้ านเป้ าหมาย
3.52 0.55
มาก
ด้ านบทบาท
3.85 0.53
มาก
ด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม
3.91 0.51
มาก
ด้ านระบบการทางาน
3.78 0.53
มาก
ด้ านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม 3.83 0.48
มาก
ด้ านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม
3.84 0.50
มาก
รวม
3.79 0.42
มาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงานใหญ่ มีปัจจัยการทางาน
เป็ นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ าน
สภาพสิ่งแวดล้ อม รองลงมา คือ ด้ านบทบาท ด้ านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม
ด้ านพฤติกรรมของคนและความสัมพั นธ์ระหว่ า งสมาชิกภายในทีม ด้ านระบบการทางาน และด้ า น
เป้ าหมาย ตามลาดับ
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงานใหญ่ ท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีปัจจัยการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ท่มี ี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน

ปัจจัยการทางาน
เป็ นทีม
ด้ านเป้ าหมาย

ด้ านบทบาท

ด้ านสภาพแวดล้ อม

ด้ านระบบการ
ทางาน
ด้ านพฤติกรรมของ
คนและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างสมา-ชิก
ภายในทีม
ด้ านความสามารถ
ทางเทคนิคของผู้
ปฏิบัติผ้ งู านภายใน
ทีม

ภาพรวม

อายุ

เพศ

ระดับ
การศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพ
รายได้ ต่อ
การสมรส
เดือน

ไม่แตกต่าง
sig =
0.17
แตกต่าง
sig =
0.00
ไม่แตกต่าง
sig =
0.69
ไม่แตกต่าง
sig =
0.42
ไม่แตกต่าง
sig =
0.21

ไม่แตกต่าง
sig =
0.45
ไม่แตกต่าง
sig =
0.13
ไม่แตกต่าง
sig =
0.61
ไม่แตกต่าง
sig =
0.21
แตกต่าง
sig =
0.01

แตกต่าง
sig = 0.03

ไม่แตกต่าง
sig = 0.10

ไม่แตกต่าง
sig = 0.50

ไม่แตกต่าง
sig = 0.55

ไม่แตกต่าง
sig = 0.60

ไม่แตกต่าง
sig = 0.46

ไม่แตกต่าง
sig = 0.27

ไม่แตกต่าง
sig = 0.37

ไม่แตกต่าง
sig = 0.10

แตกต่าง
sig = 0.01

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig =
sig =
0.13
0.08

แตกต่าง
sig = 0.04

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig =
sig =
0.18
0.11

ไม่แตกต่าง
sig = 0.14

ระยะเวลาใน
การ
ปฏิบัติงาน

ตาแหน่ง
งาน

สายงาน

ไม่แตกต่าง
sig =
0.53
ไม่แตกต่าง
sig =
0.18
ไม่แตกต่าง
sig =
0.48
ไม่แตกต่าง
sig =
0.40
ไม่แตกต่าง
sig =
0.64

แตกต่าง
sig = 0.01

ไม่แตกต่าง
sig = 0.34

แตกต่าง
sig =
0.03

แตกต่าง
sig = 0.01

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.64
sig =
0.07

ไม่แตกต่าง
sig = 0.27

ไม่แตกต่าง
sig =
0.34

แตกต่าง
sig = 0.00

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.84
sig =
0.09

แตกต่าง
sig = 0.04
ไม่แตกต่าง
sig = 0.06
ไม่แตกต่าง
sig = 0.50
แตกต่าง
sig = 0.00

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.62
sig =
0.08
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.90
sig =
0.06
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.59
sig =
0.74
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.97
sig =
0.30
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
sig = 0.64
sig =
0.12

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ท่มี ีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมในภาพรวมแตกต่างกัน

6. การอภิปรายผล
6.1 ปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงานใหญ่
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงาน
ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม อาจเนื่องมาจาก
การประปานครหลวงได้ มีการสนับสนุ นให้ บุคลากรมีความเป็ นอิสระในการทางานอย่างเหมาะสม เปิ ด
โอกาสให้ บุคลากรมีความใกล้ ชิดกันทาให้ บุคลากรเกิดความผูกพันกัน นามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานเป็ นอย่างดี ประกอบกับการประปานครนครหลวงให้ การสนับสนุนสิ่งจาเป็ นต่อการปฏิบัติงาน
อย่ างเพี ยงพอ ทาให้ เกิดความต่ อเนื่องในการทางาน อีกทั้งยังมีการพั ฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารและพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด การประปานครหลวงต้ องการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
ในระดับ Best-in-Class ของรัฐวิสาหกิจ และใน ASEAN ด้ วยมาตรฐานในระดับสากลจึงมุ่งเน้ นการ
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรั บปรุงกระบวนการบริ หารจัดการที่มุ่งเน้ นพนักงาน
สร้ า งบุ คลากรมืออาชี พ ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิ จัยของ วรกิตติ์ ศรี อ่า อ่วม (2547) ที่ได้ ศึ กษา
ความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรกับการปฏิบัติงานในโรงเรี ยนประถมศึกษา
สัง กั ดส านั ก งานเขตบึ งกุ่ ม กรุ งเทพมหานคร และพบว่ า ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู และครู ผ้ ู ส อนที่เ ป็ น
ลูกจ้ างประจาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครมีปัจจัยการทางานเป็ น
ทีมภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เชาว์ เกษมกุล (2552) ที่ได้ ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด และ
พบว่ าปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
6.2 การทดสอบสมมติฐาน บุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงานใหญ่ ท่มี ีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันมีปัจจัยการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน
จาแนกตามอายุ
จากผลการวิ จัยพบว่ า บุคลากรการประปานครหลวง สานั ก งานใหญ่ ท่ีมีอ ายุ แ ตกต่ างกัน มี
ปั จจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้ าน ยกเว้ นด้ านบทบาทที่แตกต่างกันอาจ
เนื่องมาจากไม่ว่าพนักงานจะมีอายุท่แี ตกต่างกันก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายในการทางานให้ เกิดประสิทธิผลของ
การทางานตามเป้ าหมายที่องค์กรได้ ต้งั กาหนดไว้ เหมือนกันซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของเชาว์ เกษม
กุล(2552) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัย เรื่องปั จจัยที่มีผลต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอม
เทคคอร์ปอเรชั่น จากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีผลต่อการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
จาแนกตามเพศ
จากผลการวิ จั ยพบว่ า บุ คลากรการประปานครหลวง สานั กงานใหญ่ ท่ีมีเพศแตกต่ า งกัน มี
ปั จจั ยการทางานเป็ นทีมไม่แ ตกต่า งกันในภาพรวมและในรายด้ าน ยกเว้ น ด้ า นพฤติกรรมของคนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม ที่แตกต่างกันอาจเพราะบุคลากรการประปานครหลวง สานักงาน
ใหญ่ อยู่ในสังคมเดียวกันจะมีแนวทางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมในการใช้ ชีวิตคล้ ายๆกัน อีกทั้งการประปา
นครหลวงต้ องการเป็ นองค์กรชั้นนาด้ านการบริหารจัดการที่ดีส่คู วามเป็ นเลิศ บุคลากรจึงมีความใส่ใจใน
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ผลการปฏิบัติงานเป็ นสาคัญ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของเชาว์ เกษมกุล (2552) ที่ได้ ทาการศึกษา
วิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด และ
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริ ษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
จาแนกระดับการศึกษา
จากผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรการประปานครหลวง ส านั ก งานใหญ่ ท่ีมี ร ะดั บ การศึ ก ษา
แตกต่างกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้ าน ยกเว้ นด้ านเป้ าหมาย และ
ด้ านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมที่แตกต่างกันอาจเพราะไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ต่างมีความรู้ในเรื่องของการทางานเป็ นทีม และเข้ าใจในหลักการของการ
ทางานเป็ นทีม ซึ่ งสอดคล้ องกับ ผลงานวิ จั ยของประภาส บั วตา (2555) ที่ไ ด้ ทาการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการลูกค้ า บริษัท พีทที ี
ไอซี ที โซลู ช่ั น ส์ จากัด และผลการวิ จั ย พบว่ า พนั กงานสัง กัดหน่ ว ยบริ ก ารลู ก ค้ า บริ ษั ท พี ทีที ไอซี ที
โซลูช่ันส์ จากัด ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่าง
กัน
จาแนกสถานภาพสมรส
จากผลการวิ จั ยพบว่ า บุ ค ลากรการประปานครหลวง สานั ก งานใหญ่ ท่ีมี ส ถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและในรายด้ าน ยกเว้ นด้ านพฤติกรรม
ของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีมที่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจาก บุคลากรการประปานคร
หลวง สานั ก งานใหญ่ ไม่ ว่าจะมีสถานภาพสมรสที่แตกต่ างกัน ต่ างมี ความต้ องการที่จ ะสร้ า งผลงานของ
ตนเองและทีมงานให้ บรรลุความสาเร็จ เกิดประสิทธิผลในการทางานเป็ นทีม เพื่อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงานของตนเองเหมื อ นกัน ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ผลงานวิ จั ย ของเชาว์ เกษมกุ ล (2552) ที่ไ ด้
ทาการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น
จากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด ที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีผลต่อการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
จาแนกรายได้ ต่อเดือน
จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ท่มี ีรายได้ ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้ าน ยกเว้ นด้ านความสามารถทาง
เทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมที่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากการประปานครหลวงมีการพัฒนาบุคลากร
ให้ มีการทางานเป็ นทีมในการทางานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งระดับพนักงาน ซึ่งแต่ละ
ระดับจะมีรายได้ ต่อเดือนที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของพิมพ์ลภัส ถ้ วยอิ่ม (2553) ที่
ได้ ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง การทางานเป็ นทีมของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ และผลการศึกษา พบว่ าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอตาคลี
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จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีระดับรายได้ ต่างกัน ทาให้ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล มีการทางานเป็ น
ทีมไม่แตกต่างกัน
จาแนกระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
จากผลการวิ จั ยพบว่ า บุ ค ลากรการประปานครหลวง ส านั ก งานใหญ่ ท่ีมี ร ะยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่า งกัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมแตกต่ างกัน ในภาพรวมและในรายด้ า น ยกเว้ นด้ า น
สภาพแวดล้ อม และด้ านระบบการทางานที่ไม่แตกต่างกันโดยบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่า
กว่า 2 ปี มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี และมากกว่า
5 ปี และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมมากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีประสบการณ์ในการทางานที่น้อยกว่า
ต้ องอาศั ยการทางานเป็ นทีม การร่ วมมือให้ ความช่ วยเหลื อจากสมาชิ กคนอื่น ๆในหน่ วยงาน มีความ
ต้ องการที่จะสร้ างความสาเร็จในการทางานให้ กับตัวเอง อีกทั้งยังมีการปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนใน
การทางานอย่างเคร่ งครัด เพราะตนเองมีประสบการณ์ในการทางานในการประปานครหลวงน้ อย จึ งยึด
ขั้นตอน ระเบียบการเป็ นสาคัญ ทาให้ งานเกิดประสิทธิผล ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของประภาส บัว
ตา (2555) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อสภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงาน
สังกัดหน่วยงานบริการลูกค้ า บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานสังกัด
หน่วยบริการลูกค้ าบริษัท พีทที ี ไอซีที โซลูช่ันส์ จากัด ที่ระดับอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตาแหน่งงาน
จากผลการวิจัยพบว่ า บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ท่มี ีตาแหน่งงานแตกต่าง
กัน มีปัจจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้ านทุกด้ านอาจเนื่องมาจากบุคลากร
การประปานครหลวง สานักงานใหญ่ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นระดับปฏิบัติการ หรือระดับบริหารต่างมีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน การทางานเป็ นทีมให้ ประสบความสาเร็จ ดังค่านิยมของการ
ประปานครหลวงที่ว่า"มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้ วยความโปร่งใส" ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัยของเชาว์ เกษมกุล (2552) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัย เรื่องปั จจัยที่มีผลต่อการทางานเป็ นทีมของ
พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอม
เทคคอร์ปอเรชั่น จากัด ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อการทางานเป็ นทีมที่แตกต่างกัน
จาแนกสายงาน
จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง สานักงานใหญ่ท่มี ีสายงานแตกต่างกัน มี
ปัจจัยการทางานเป็ นทีมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้ านทุกด้ านอาจเนื่องมาจากการประปา
นครหลวง ได้ วางแนวทาง เป้ าหมายให้ กับสายงานต่างๆอย่างชัดเจนอีกทั้ง ให้ ความสาคัญ ในการพัฒนา
กระบวนงาน การทางานเป็ นทีม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ทาให้ สายงานต่างๆมีปัจจัยการทางานเป็ นทีมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของเชาว์ เกษมกุล (2552) ที่ได้ ทาการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ องปั จจั ยที่มีผลต่ อการ
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ทางานเป็ นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงาน
บริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ ปอเรชั่น จากัด ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีผลต่อการทางานเป็ นทีมที่แตกต่าง
กัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง สานักงาน
ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม ดังนั้น เพื่ อที่จะ
เพิ่มปัจจัยการทางานเป็ นทีมด้ านสภาพสิ่งแวดล้ อม การประปานครหลวงควรสร้ างให้ บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหามากขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรเข้ าร่ วมประชุ มมากขึ้น เพราะจะทาให้
บุคลากรได้ รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์ขององค์กร ร่ วมทา ร่ วมในการตัดสินใจ เป็ นการสร้ างความมั่นใจ
ให้ กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทาให้ บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสในการช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาต่างๆ
และเป็ นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กร ประกอบกับควรสร้ างสิ่งจู งใจให้ กับบุคลากรโดยการสนับสนุ น
ในสิ่งที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่ น อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการทางาน ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่บุคลากรควรรู้ เป็ นต้ น รวมไปถึงในเรื่ องของการเพิ่ มสวัสดิการ รางวัลต่างๆ เพื่ อ
เป็ นขวัญกาลังใจในการทางานของบุคลากร อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ให้
บุคลากรได้ เรี ยนรู้ ในสิ่งที่ตนเองมีความต้ องการหรื อสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความ
ชานาญมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถนามาประยุกต์กับการทางานได้ ส่งผลให้ เกิดประสิทธิผลในการทางานและ
งานจะเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง ในการสร้ างให้ มีส่วนร่วม
ในการทางานเป็ นทีมและการพัฒนาทีมงานให้ เข้ มแข็ง
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยการทางานเป็ นทีมและประสิทธิผลการทางานขององค์กรภาครัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสต่อไป
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การรับรูค้ ุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา :
กรณีศึกษา ประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบ
Sobolrith Chhon1
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว2

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งสารวจ ตัว อย่ างที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ประชาชน
กัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรี ยบ โดยมีการใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตาบลในจังหวั ดเสียม
เรี ย บจ านวน 3 ต าบล ด้ วยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย จ านวน 384 หน่ ว ยตั ว อย่ า ง และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chi-Square และใช้ วิธีองค์ประกอบหลัก Principal Component
Analysis (PCA)
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35
ปี สถานภาพสมรส จบการศึ กษาในระดับปริ ญญาบั ตร ส่วนใหญ่ มีอาชี พเป็ นลู กจ้ าง พนั กงาน
เอกชน และมีรายได้ ต่อเดือนระหว่ าง 10,860 – 13,400 บาท ลักษณะที่อยู่บ้านเดี่ยวอยู่อาศัย
โดยส่วยใหญ่มีสมาชิกครอบครั วจานวน 4 คน ใช้ โทรทัศน์ย่ีห้อโซนี่ และรู้จักกลุ่มมาตรฐาน ISO
9000 มากที่สดุ ส่วนมากไม่ร้ ูจักกลุ่มมาตรฐาน IEC
องค์ ป ระกอบความสาคั ญ ของปั จ จั ยในแต่ ล ะด้ า นที่ส่ง ผลต่ อ การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของ
โทรทัศ น์ ข องประชาชนชาวกั มพู ช า ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ เรี ยงลาดั บ ตามค่ า ไอเกน
(Eigenvalues) ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านกระบวนการในการให้ บริการ 2) ปั จจัยด้ านคุณค่าและความ
เหมาะสมกับการใช้ งานของโทรทัศน์ 3) ปั จจัยด้ านความเหมาะสมของราคากับขนาดและสถานที่
จัดจาหน่าย
องค์ประกอบความพึ งพอใจของปั จ จั ยในแต่ ละด้ านที่ส่งผลต่ อการรั บรู้ คุณภาพของ
โทรทัศ น์ ข องประชาชนชาวกั ม พู ช า ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ เรี ย งล าดั บ ตามค่ า ความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ได้ แก่ 1) คุณภาพด้ านมาตรฐานและการออกแบบ 2)
คุณภาพด้ านการให้ บริการของพนักงานขาย 3) คุณภาพด้ านภาพและเสียงของโทรทัศน์
ผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ านผู้ขายสินค้ ามี
ผลต่ อ การรั บ รู้ คุ ณ ภาพโทรทัศ น์ ข องประชาชนชาวกั ม พู ช าที่อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บในด้ า น

1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก
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คุณภาพด้ านสมรรถนะ คุณภาพด้ านความเชื่อถือได้ คุณภาพด้ านความทนทาน และคุณภาพด้ าน
ชื่อเสียงของสินค้ า ที่มีความพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ท่รี ะดับ .05

บทนา
เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่มีอยู่ในท้ องตลาด ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีอยู่
ภายในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ล้ ว นเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีมี ก ารผลิ ต โดยมี ก ารพั ฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยีและวิ ทยาศาสตร์ ท่ีมีความก้ าวหน้ ามากขึ้นในแต่ละปี และขึ้นอยู่ กับการวิ จัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการชีวิตประจาวันของผู้บริโภคทั่วโลก การวิจัยและการ
พัฒนาในประเทศที่พัฒนาแล้ วได้ มีการแข่งขันกันในตลาดต่างประเทศทางด้ านผลิตภัณฑ์จากการ
ใช้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่ อดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่ ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ทาให้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นสินค้ าที่จาเป็ นต่อการอานวยความ
สะดวกของผู้บริโภคภายในครัวเรือนส่วนใหญ่
อย่ า งไรก็ดี สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าได้ มีก ารพั ฒ นาอย่ า งมากในช่ ว งหลายปี ที่ผ่ า นมา
ส่งผลให้ ปั จจุ บั นการใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าในประเทศกั มพู ช าเริ่ มจะมียอดการบริ โภคใช้ มีจานวน
เพิ่มขึ้นมาก จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีข้ ึน (Low Wei Xiang, 2013) แต่ประเทศ
กัมพู ชาก็ยังคงไม่ มีความสามารถในการผลิ ตหรื อมีกาลั งการผลิ ตสิน ค้ าเหล่ านี้ ภายในประเทศ
เนื่องจากประเทศกัมพู ชาเป็ นประเทศที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในหลายปี ที่ผ่านมา จึ ง
ได้ รับการสูญเสียหลายสิ่งอย่าง เช่น ระบบเศรษฐกิจที่ตกต่า โครงสร้ างพื้นฐานภายในประเทศถูก
ทาลายทาให้ เกิดความลาบากในการขนส่ง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างต้ อ งเลิกกิจการ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ า และ
ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนก็ต้องเผชิญกับความยากลาบากหลังจากสงครามได้ ส้ นิ สุดลง
ด้ วยเหตุน้ ี ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เช่ น โทรทัศน์ เครื่ องปรั บอากาศ พั ดลม และ
เครื่ อ งซั ก ผ้ า เป็ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ย่ี ห้ อและมี คุ ณ ภาพที่ห ลากหลาย ภายใต้ ก ารน าเข้ า ของ
ผู้ ป ระกอบการในประเทศกัมพู ช า ซึ่ งการน าเข้ าผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าในครั ว เรื อ นมือ สอง
เหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพต่า (Cambodia Environment Association Report,
2007) ประมาณร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ท้งั หมด และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ า
เหล่านี้นาเข้ าจากประเทศในภูมิภาค อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็ นสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ กับประชากรที่ยากจนหรื อมีรายได้ น้อย โดยส่วนใหญ่ มีประมาณร้ อยละ 19 ของ
ประชากรทั้งหมด (Ministry of Planning:National Strategic Development Plan 2009-2013)
ทั้งผลิ ตภั ณฑ์มือสองและผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ไ ด้ น าเข้ ามากาลั งได้ รั บความนิ ยมจากชาว
กัม พู ช าเป็ นอย่ า งมาก สั ง เกตจากการขยายสาขาของผู้ จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ภายในประเทศ
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ปั จจุ บันเศรษฐกิจของกัมพู ชาเริ่ มมีก ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็ นปั จจัยต่ อการสร้ าง
รายได้ ให้ กับประชาชนกัมพูชาและทาให้ ประชาชนที่มีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีมีจานวนเพิ่มขึ้น การที่
ประชาชนภายในประเทศเริ่มมีรายได้ และมีชีวิตประจาวันที่ดีข้ ึนนั้น ส่งผลให้ ประชาชนกัมพูชาเริ่ม
หันมาสนใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่มี ีคุณภาพดี ทันสมัยและสะดวกกับ
การใช้ งานในครั วเรือนมากขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ ูประกอบการทุกรายจาเป็ นต้ องเข้ าใจถึงปั จจัยต่างๆ
ของผู้บริโภคกัมพูชาที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพของสินค้ าและผลิตภัณฑ์ท่ปี ระชาชนส่วนใหญ่
เคยใช้ มาก่อน เป็ นมาตรฐานในการวัดคุณภาพของสินค้ า ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ าชิ้นใหม่
ซึ่งผลิตภัณฑ์มือสองที่มีอยู่ในตลาดพบว่ามีคุณภาพค่อนข้ างต่ากว่ามาตรฐานการใช้ งานที่ปลอดภัย
ดังนั้น เพื่อสร้ างโอกาสและลดค่าใช้ จ่ายในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าใน
ครัวเรือนในประเทศกัมพูชา ด้ วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ท่ที าการศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรือน ตามความคิดเห็นของประชาชน
ในกั ม พู ช า ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การไทยที่ จ ะลงทุ น หรื อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในประเทศกัมพูชา และเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริโภคกัมพูชาอย่างถูกต้ อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา
2. เพื่ อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยในแต่ละด้ านที่ส่งผลต่อการรั บรู้คุณภาพ
โทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา
3. เพื่ อพั ฒนาแนวทางในการส่งเสริ มการรั บรู้ คุณภาพโทรทัศน์ ของประชาชนชาว
กัมพูชา

ระเบียบวิธีวิจยั
กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในวิจัยนี้คือ ประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา
รวมมีจานวนประชากรทั้งหมด 946,656 คน (Siem Reap Tourism Department, 2012) โดย
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้ การสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) และได้
กาหนดความคลาดเคลื่ อ นของกลุ่ มตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 5 โดยได้ ขนาดของกลุ่ มตัว อย่ า งคือ 384
ตัวอย่าง
การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ครั้ ง นี้ ก าหนดวิ ธี ก ารเลื อ กการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยสุ่มตาบลในจังหวัดเสียมเรียบจานวน 3 ตาบล คือ ตาบล
Siem Reap ตาบล Svay Dangkum และ ตาบล Sala Kamraeuk จากนั้นในแต่ละตาบลที่ตกเป็ น
ตัวอย่างสุ่มพื้นที่โดยการสุ่มพิกัดด้ วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดย

14

4

ขนาดตัวอย่างในแต่ละตาบลจังหวัดเสียมเรี ยบตามสัดส่วนประชากร ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยขั้นตอนแรก ทาการสุ่มตาบลในจังหวัดเสียมเรียบ จานวน 3 ตาบล โดยการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และขั้นตอนต่อไป สุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในแต่
ละตาบล ด้ วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling)

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Lumb & Lall (2013) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพสินค้ า
ระหว่ างประชาชนบัลแกเรี ยกับประชาชนจี น โดยทาการรวบรวมข้ อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประชาชนจี นกับประชาชนบั ลแกเรี ยโดยให้ ผ้ ู ตอบแบบสอบถามจั ดลาดับคุ ณภาพของประเภท
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล อาหาร แฟชั่น และเครื่องใช้ ไฟฟ้ า และทาการเก็บข้ อมูล
จากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนจานวน 315 โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามจัดลาดับสินค้ าที่
ผลิ ต ภายในประเทศ รวมทั้ง สอบถามเกี่ย วกับ การรั บ รู้ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามคนจี น ที่มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์ท่มี าจากประเทศบัลแกเรีย และเก็บข้ อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนบัลแกเรี ย
จานวน 130 โดยให้ ผ้ ู ตอบแบบสอบถามจัดลาดับสินค้ าที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามประชาชนจีนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ท่มี าจากจีนเช่นกัน จากนั้น
ทาการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองประเทศ แนวโน้ มการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตในประเทศ
บัลแกเรี ย และการซื้ อผลิ ตภัณฑ์สินค้ าที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่ งงานวิ จัยพบว่ า ประชาชนจี นกับ
ประชาชนบัลแกเรี ยมีการรั บรู้ คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ท่ัวไปของทั้งสองประเทศอยู่ ในระดับปาน
กลางเหมื อ นกั น แต่ เ มื่ อ สัง เกตจากการรั บ รู้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีแ บ่ งไปตามประเภท เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องจั กรกล อาหาร แฟชั่ น และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า คนทั้งสองประเทศมีการรั บรู้ ถึงคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเภทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
Tsiotsou (2005) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณภาพต่อความสัมพันธ์ของ
สินค้ า ความพอใจทุกด้ านและการตั้งใจซื้อ โดยในงานวิจัยได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลจากนักศึกษา
204 คน ที่เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรีซ ประเทศกรีซ เพื่อทาการศึกษาผลกระทบจากระดับ
การรั บรู้คุณภาพต่อความสัมพั นธ์ของสินค้ า ความพอใจทุกด้ านและความตั้งใจซื้อ โดยงานวิจัย
แสดงให้ เ ห็น ว่ า การรั บ รู้ คุณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์มีความสัมพั น ธ์อ ย่ า งมีนั ยสาคัญ ทุ ก ตั ว แปรอยู่
ภายใต้ ของการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การรับรู้คุณภาพสามารถอธิบายได้ ถึงความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจมากกว่าความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์และการตั้งใจซื้อ
Hossain (2013) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค
โดยใช้ Formative and Reflective Measures at the Destination Level โดยในงานวิจัยได้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากประชากรที่มาเยือนจานวน 602 คน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคิวภายใน
และภายนอกของการรั บรู้คุณภาพโดยอาศัย Formative และ Reflective Measures ที่นาไปสู่
Destination Level ซึ่งแบบจาลองของกรอบแนวคิดของคุณภาพถูกสร้ างขึ้น และได้ ทาการศึกษา
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ตรวจสอบเพื่อสร้ างแบบจาลองกรอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้น มาอธิบายถึงการประเมินการรับรู้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า ซึ่งในงานวิ จัยพบว่ า สมมติฐานทั้งสามข้ อถูกยอบรั บในระดับที่แตกต่างกัน
โดยคิวภายนอกของการรั บ รู้ มีผลกระทบต่ อการรั บรู้ คุณภาพของผลิ ต ภัณฑ์อย่ างมีนัย ซึ่ งมีค่า
สัมประสิทธิ์อยู่ท่รี ะดับ 0.083 และการรับรู้ด้านการประกันและการรับรู้ด้านราคามีผลต่อการรับรู้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยเช่ นกันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ท่ี 0.406 และ 0.318 ซึ่งทาให้
เป็ นประเด็นสาคัญในการอ้ างอิงถึงผลกระทบของการรับรู้ด้านการประกันและการรับรู้ด้านราคา ที่
มีต่อการรั บรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาให้ มีผลมากต่อบริบทของค็อกซ์บาซาร์ ในประเทศบัง
คลาเทศ
องค์ประกอบการเลือกซื้ อของประชาชนประเทศกัมพูชา
 ปัจจัยส่วนบุคคล
 ปัจจัยทางด้านสังคม
 ปัจจัยด้านจิตวิทยา
 ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
 ประสบการณ์การใช้

พฤติกรรมบริโภคสินค้า

การรับรู้คณ
ุ ภาพของสินค้า

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่ง แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่ งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุ คคลที่ส่งผลต่อการรั บรู้คุณภาพ
โทรทัศน์ 1) อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ลักษณะที่อยู่อาศัย จานวน
สมาชิกในครอบครัว ระบุย่ีห้อของโทรทัศน์ มาตรฐานของโทรทัศน์ 2) ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อ
การประเมินคุณภาพโทรทัศน์ ได้ แก่ การจู งใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ครอบครัว
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริ มการตลาด พนักงาน หลักฐานทางกายภาพ
กระบวนการให้ บริการ ประสบการณ์ท่ใี ช้ มีจานวนทั้งหมด 27 ข้ อ และ 3) การประเมินคุณภาพ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน ได้ แก่ คุณภาพด้ านสมรรถนะ คุณภาพด้ านความเชื่อถือได้ คุณภาพด้ านความ
ทนทาน คุ ณภาพด้ า นชื่ อเสียงของสินค้ า คุ ณภาพด้ านความสามารถในการใช้ บริ การ มีจานวน
ทั้งหมด 23 ข้ อ และแบบสอบถามใช้ มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตร
วัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scales) เป็ นลักษณะคาถามที่ใช้ มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) (1 = สาคัญน้ อยที่สดุ และ 5 = สาคัญมากที่สดุ )
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การวิเคราะห์ทางสถิติ
ในเรื่ องของการรั บรู้ คุณ ภาพของโทรทัศ น์ ของประชาชนชาวกัมพู ชา: กรณีศึกษา
ประชาชนในจังหวัดเสียมเรียบ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติ Chi-Square เพื่อศึกษา
หาปั จจัยที่ส่งผลต่อการรั บรู้ คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพู ชา โดยมีการทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม ซึ่ ง เป็ นข้ อ มู ล ที่มี ค่ า ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ค่ า
Correlation และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α) ที่ใช้ ในการวิเคราะห์เท่ากับ 0.05 และการ
ใช้ วิธีขององค์ประกอบหลัก Principal Component Analysis (PCA) เพื่ อศึกษาหาระดับ
ความสาคัญของปัจจัยแต่ละด้ านที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของโทรทัศน์ของประชาชนชาวกัมพูชา
ที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ
สมรส ปั จจัยทางด้ านสังคม ครอบครั ว ปั จจัยด้ านจิตวิทยา การจู งใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ความ
เชื่อ ทัศนคติ ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด พนั ก งาน หลั ก ฐานทางกายภาพ กระบวนการให้ บ ริ ก าร และปั จ จั ย ด้ าน
ประสบการณ์การใช้
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ คุณภาพด้ านสมรรถนะ คุณภาพด้ านความเชื่อถือได้ คุณภาพด้ าน
ความทนทานคุณภาพด้ านชื่อเสียงของสินค้ า คุณภาพด้ านความสามารถในการให้ บริการ

ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผล
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 235 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 61.2
และเป็ นเพศหญิง จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จานวน 260
คน มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 67.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาบัตรมีมากที่สุด จานวน 221
คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.6 มีอาชีพเป็ นลูกจ้ าง/พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่ จานวน 160 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.6 มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 10,860 – 13,400 บาท เป็ นส่วนใหญ่ จานวน 117 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 30.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.5 ลั กษณะที่พัก
อาศัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในบ้ านเดี่ยวมากสุดจานวน 216 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 56.3 และมีจานวนสมาชิกครอบครั ว โดยส่วนใหญ่ จานวน 4 คน มีจานวน 106 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 27.6 ยี่ห้อโทรทัศน์ท่ผี ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ โทรทัศน์ ย่ีห้อโซนี่ จานวน 144 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 และกลุ่มมาตรฐานที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้ ูจักเป็ นกลุ่มมาตรฐาน
ISO 9000 มากที่สดุ โดยมีผ้ ูตอบแบบสอบถามจานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ไี ม่ร้ ูจักกลุ่มมาตรฐาน IEC จานวน 375 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.7
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ตารางที่ 1. การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์ระหว่ างกลุ่ม
ประชาชนที่มีรายได้ ต่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลาง
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพ
โทรทัศน์
การรับฟังความคิดเห็นและคาแนะนาของผู้อ่นื
การประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
ความเชื่อมั่นกับยี่ห้อของโทรทัศน์
รายละเอียดข้ อมูลของโทรทัศน์
การลองเปลี่ยนไปใช้ โทรทัศน์ย่หี ้ ออื่น
ความเห็นของผู้นาครอบครัว
ความต้ องการของสมาชิกภายในบ้ าน
การเลื อ กใช้ รุ่น โทรทัศ น์ ต ามความเหมาะสมของ
ครอบครัว
ประสบการณ์จากการใช้ งานมาก่อน
ความประหยัดไฟของโทรทัศน์
การออกแบบที่ทนั สมัย
สะดวกต่อการใช้ งาน
การรับประกันโทรทัศน์จากร้ าน
บริการหลังการขายจากร้ าน
ราคาของโทรทัศน์เป็ นที่ยอมรับ
ราคาเหมาะสมกับขนาดของโทรทัศน์
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รายได้ตา่ *

รายได้ปานกลาง *

3.49
(1.02)
3.40
(0.80)
3.70
(0.95)
3.72
(0.90)
3.06
(0.89)
3.91
(1.16)
3.81
(0.85)
3.81
(0.74)
3.72
(1.17)
3.85
(0.72)
3.87
(0.85)
4.17
(0.79)
4.06
(0.92)
3.89
(0.91)
3.83
(0.96)
3.91
(0.88)

3.76
(0.82)
3.31
(0.95)
4.31
(0.76)
4.23
(0.67)
3.16
(0.79)
4.45
(0.83)
4.04
(0.81)
3.71
(0.80)
4.25
(0.74)
3.95
(0.58)
3.80
(0.80)
4.43
(0.68)
4.30
(0.64)
3.90
(0.81)
3.48
(0.81)
3.78
(0.74)

T-Test *
t
-1.70
(0.09)
0.64
(0.52)
-4.094
(0.00)
-3.654
(0.00)
-0.77
(0.44)
-3.01
(0.00)
-1.74
(0.08)
0.79
(0.43)
-2.98
(0.00)
-0.84
(0.40)
0.56
(0.58)
-2.30
(0.02)
-2.11
(0.04)
-0.05
(0.96)
2.62
(0.01)
1.08
(0.28)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพ
โทรทัศน์
ราคาเหมาะสมกับอายุการใช้ งาน
การบริการส่งสินค้ ามีความรวดเร็ว
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้ บริการ
บุคลิกภาพความน่าเชื่อถือของพนักงานขาย
ลักษณะของร้ านที่ให้ บริการจาหน่ายสินค้ า
สถานที่ท่ีใ ห้ บ ริ ก ารตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้ า
กระบวนการให้ บริการไม่ซับซ้ อน
ขั้นตอนการแก้ ปัญหาให้ ลูกค้ ามีความรวดเร็ว

รายได้ตา่ *

รายได้ปานกลาง *

T-Test**
t

4.30
(0.81)
3.91
(0.95)
4.00
(0.83)
3.89
(0.81)
3.66
(1.01)
3.55
(0.90)
3.66
(0.79)
3.89
(0.89)
4.13
(0.95)

4.39
(0.63)
3.73
(0.80)
4.27
(0.66)
4.18
(0.64)
4.09
(0.72)
3.72
(0.75)
3.79
(0.72)
4.14
(0.68)
4.26
(0.71)

-0.75
(0.46)
1.26
(0.21)
-2.45
(0.02)
-2.67
(0.01)
-2.76
(0.01)
-1.17
(0.25)
-1.12
(0.26)
-1.80
(0.08)
-0.90
(0.37)

หมายเหตุ. * ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในวงเล็บ
** ค่านัยสาคัญอยู่ในวงเล็บ

จากตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบปั จจัยความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์
ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลาง แสดงให้ เห็นว่าระหว่าง
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลาง มีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยแต่
ละปั จจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จานวน 10 ข้ อ โดยกลุ่ม
ประชาชนที่มีรายได้ ปานกลางให้ ความสาคัญต่อปั จจัยดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่า
เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ มีความตระหนักถึงปั จจัยด้ านต่างๆ จึงทาให้ มีความต้ องการสูงเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆและมากไปกว่านั้นได้ ทาการพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับสินค้ าก่อนตัดสินใจซื้อ และ
อีกอย่างหนึ่งก็คือ กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ สูงมีกาลังซื้อมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ ต่า จึงทาให้
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่ามีการให้ ความสาคัญต่อ ราคาของโทรทัศน์เป็ นที่ยอมรับมากกว่ า กลุ่ม
ประชาชนที่มีรายได้ ปานกลาง เนื่องจากกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่าจะมองเกี่ยวกับกาลังซื้อของ
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ตัวเองที่มีขีดความจากัด และการคานึ งถึงเรื่ องความประหยัด ค่าใช้ จ่ายในครั วเรื อน รวมไปถึง
ความคุ้มค่าที่ให้ เหมาะสมกับรายได้ ของตนเองก่อนซื้อสินค้ า แต่ถ้าหากว่ ามีความจาเป็ นต้ องซื้อ
สินค้ า จะตัดสินใจซื้อเมื่อเห็นว่าสินค้ านั้นมีราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตัวของสินค้ า
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยความสาคัญต่อการประเมินคุณภาพโทรทัศน์ ระหว่ างกลุ่ม
ประชาชนที่มีรายได้ ต่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลางและประชาชนที่มีรายได้ สูงนั้น แสดง
ให้ เห็นว่า ระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่ากับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ปานกลาง และประชาชน
ที่มีรายได้ สูง มีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยแต่ละปั จจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ท่ีร ะดั บ 0.05 โดยกลุ่ ม ประชาชนที่มี ร ายได้ ป านกลางและประชาชนที่มี ร ายได้ สู ง ให้
ความสาคัญต่อปัจจัยต่างๆมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีรายได้ ต่า (ดังตารางที่ 1)

ข้อเสนอแนะ
ปั จจั ยด้ านรายได้ ของประชาชนกัมพู ชา แสดงให้ เห็นว่ ากลุ่ มประชาชาชนที่มีรายได้
ต่ างกันให้ ความสาคัญต่ อการประเมิ นคุ ณภาพแตกต่ างกัน เนื่ องจากก าลั งซื้ อของแต่ ละกลุ่ มมี
จานวนไม่เท่ากัน ทาให้ สินค้ าที่ประชาชนแต่ละกลุ่มซื้อมาใช้ มีความทันสมัยไม่เหมือนกัน จึงทาให้
ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ ต่าที่ไม่มีกาลังซื้อสินค้ าที่ราคาแพงและทันสมัยเหมือนประชาชนกลุ่มที่มี
รายได้ สงู ได้ ให้ ความสาคัญที่น้อยกว่า ทั้งนี้การให้ ความสาคัญของประชาชนแต่ละกลุ่ม ต่อปั จจัยใน
แต่ละด้ าน ผู้จัดจาหน่ายสามารถนาปั จจัยที่มีความสาคัญจากงานวิจัย เช่ น ความเชื่อมั่นกับยี่ห้อ
ของโทรทัศ น์ ต้ องน าเข้ าเครื่ องที่มีก ารรั บ รองที่ชัด เจน รายละเอียดข้ อมู ลของโทรทัศน์ แ ละ
ประสบการณ์จากการใช้ งานมาก่อนผู้ จัดจาหน่ ายต้ องมีให้ ครบถ้ วน ราคาของโทรทัศน์เป็ นที่
ยอมรับผู้จัดจาหน่ายควรตั้งราคาให้ เหมาะสมต่อการขายและไม่ ให้ กระทบต่อต้ นทุน ความสะดวก
ในการติดต่อสอบถาม การดูแล เอาใจใส่จากพนักงานที่ให้ บริการและบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือ
ของพนักงานขายผู้จาหน่ายต้ องมีให้ พร้ อมเพื่อบริการให้ สอดคล้ องตามความต้ องการของผู้บริโภค
มาประยุกต์ใช้ จริงกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มและปรับเปลี่ยนวิธกี ารจัดจาหน่ายให้ มีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจของตนเพื่ อดึงดูดให้ ผ้ ูบริ โภคแต่ละกลุ่มทาการตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็วในการซื้อโทรทัศน์
ครั้งใหม่ และนาปั จจัยที่เป็ นจุ ดด้ อยมาพิจารณาปรับปรุงเพิ่ มเติมเกี่ยวกับปั จจัยด้ านคุณภาพด้ าน
ความสามารถการให้ บริการของร้ านค้ าบริการ และพนักงานขายให้ มีความชานาญสามารถอธิบาย
ให้ ประชาชนกัมพูชาแต่ละกลุ่มมีความเข้ าใจและเกิดความพอใจในสินค้ า และกระตุ้นให้ ประชาชน
กัมพูชาตัดสินใจซื้อสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องได้ มากขึ้น
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การเตรียมความพร้ อมของฝ่ ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยเพื่อเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณัฐภัก ปณสิริอาภาภัก1
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว2

บทคัดย่อ
ยารั กษาโรคถื อ เป็ นหนึ่ งในปั จจั ยสี่ท่ีมีค วามสาคัญ ต่ อการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ ธุร กิจยาใน
ปัจจุบันจึงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าแปดหมื่นล้ านบาท มี
ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ ายที่เป็ นของรั ฐบาลไทยแล้ วนั้น ยังมีท่เี ป็ นบริ ษัทเอกชนของไทยและบริ ษัทข้ าม
ชาติ ทาให้ ในปั จจุบันเกิดการแข่งขันสูง และเมื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็ มตัวเมื่อใด การ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดย่อมรุนแรงมากขึ้นตาม ผู้วิจัยจึงทาการศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อฝ่ ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศ
ไทยและเพื่ อศึ กษาความสัมพั น ธ์ระหว่ า งการประเมิน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ น กับ แนวทางการปรั บ ตั ว ที่
เลือกใช้ ของฝ่ ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยจานวนทั้งสิ้น 251
คน จาก 5 บริษัท
จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญของการเตรียมความพร้ อมสมรรถนะ ฝ่ ายขายของ
บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยภายหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ านปัจจัยด้ านสมรรถนะฝ่ ายขาย
ในปั จจุ บัน มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.46 เนื่องจากต้ องทางานกับแพทย์ เภสัชกร ล้ วนแต่เป็ นอาชีพ
เฉพาะทางทั้งสิ้น ทักษะในการขายจึงจาเป็ นเป็ นอย่างมากและการมีทกั ษะในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
ดีน้ั นมี ระดับ ความสาคั ญ มากด้ วยเช่ น กัน ซึ่ งเป็ นความพร้ อมที่ผ้ ู แทนขายพึ งต้ อ งมี อันดับ สองมีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คือ ระดับความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย
ภายหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุ นกัน พบว่า การมี
บริษัทที่รับจ้ างผลิตเพิ่มมากขึ้น ทาให้ เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้ านสินค้ า
ราคา และคุ ณภาพ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้ วยมากที่สุด เนื่ องจากบริ ษัทที่รับจ้ างผลิ ตเหล่ านี้ มีการ
บริการครบวงจร จึงมีความพร้ อมในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ส่วน
บุ ค คล และที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ นอั น ดั บ ที่ ส าม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.31
คื อ ระดั บ ความเห็น เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้ อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย ภายหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้ าน
เงื่อนไขด้ านอุปสงค์

1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก
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จากสมมติฐานงานวิจัย การเกิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย
ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย” พบว่าเงื่อนไขด้ านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของ
ฝ่ ายขาย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีระดับความเห็นสูงสุดในการวิจัย ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน
ส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝี มือหากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ทางานเก่งอาจจะมีการซื้อตัวไปทางานด้ วย รวม
ไปถึงผู้ท่มี ีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น เมื่อมีโอกาสก็อาจจะไปร่วมงานกับบริษัทฯข้ ามชาติเพราะ
อัตราค่าจ้ างสูงกว่าและรวมไปถึงการที่มีเครื่องจักร เทคโนโลยีท่เี จริญก้ าวหน้ า ทาให้ ผ้ ูผลิตต่างแข่งขันกัน
เรื่องคุณภาพยามากขึ้น ในเรื่องของการแข่งขันกันด้ านต้ นทุนและการนาเข้ าวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นหลังเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นอยู่ระดับน้ อย เนื่องจากประเทศไทยมีสมุนไพรที่สามารถทดแทนสมุนไพร
นาเข้ าได้ จึงช่วยลดอัตราการนาเข้ า
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในด้ านความคิดเห็นของผู้วิจัยซึ่งทางานในบริษัทยาเอกชนของไทย มี
ความคิดเห็นต่อการลงทุนหลังการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าจะต้ องมีเพิ่มขึ้ นทั้งที่เป็ นบริษัทยา
ของไทยและบริ ษั ทยาข้ า มชาติ เพราะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยที่เ สรี มากขึ้ น เอื้อ ต่ อ การน าเข้ า ส่ งออก ฯลฯ
เศรษฐกิจมีการขยายตัวและยาก็เป็ นปัจจัยสี่ท่มี ีความสาคัญต่อการดารงชีวิต เพียงแต่บริษัทฯ ใดจะเล็งเห็น
โอกาสหรื อไม่ ส่วนในเรื่ องทักษะด้ านภาษา ผู้ วิจัยมองว่ าเป็ นสิ่งสาคัญที่ฝ่ายขายควรต้ องมีทักษะด้ านนี้
เพื่อเตรียมพร้ อมอนาคตอาจจะต้ องมีการติดต่อสื่อสารกับเภสัชกรที่เป็ นต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็ นเภสัชกรที่มา
เปิ ดร้ านขายยาเฟรนไชส์จากต่างประเทศ เภสัชกรประจาร้ านขายยาที่ฝ่ายขายเองต้ องพบปะ ตลอดจน
แพทย์ท่มี าเปิ ดคลินิกในประเทศไทย ซึ่งล้ วนแต่เป็ นโอกาสของฝ่ ายขายทั้งสิ้น

บทนา
ยารั กษาโรคเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ท่มี ีความสาคัญต่อมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นใครเมื่อร่ างกายมีความ
ผิดปกติกต็ ้ องทาการรักษาใช้ ยาในการบาบัดโรค ในปั จจุ บันได้ มีผ้ ู ผลิตและผู้จัดจาหน่ายยารักษาโรคเป็ น
จานวนมาก ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ล้ วนแต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากตลาดยาในประเทศ
ไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่ าแปดหมื่นล้ านบาท โดยประเทศคู่แข่งที่สาคัญของไทย ได้ แก่ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดียและตะวันออกกลาง เป็ นต้ น
จากความเจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ มีหลายบริษัทข้ ามชาติ พัฒนาและ
คิดค้ นการวิจัยต่างๆ เพิ่ มขึ้น ขณะเดียวกันก็มียาที่หมดสิทธิบัตรเพิ่ มขึ้นด้ วย ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันสูง
เพราะบริษัทต่างๆ สามารถผลิตยาสามัญได้ หลังจากยาต้ นแบบหมดสิทธิบั ตรแล้ ว เป็ นผลทาให้ ต้นทุนยา
จะต่าลง ผู้บริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น การแข่งขันก็จะรุนแรงเพิ่ มขึ้นตามมา นอกจากคุณภาพแล้ ว การ
เลือกใช้ ยาจากบริษัทยาต่างๆยังขึ้นอยู่กับความสามารถของ ฝ่ ายขายของแต่ละบริษัทว่าจะสามารถเข้ าถึง
ลูกค้ าและรักษาลูกค้ าได้ ดีแค่ไหนด้ วย
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็ นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
เพื่ อที่จะให้ มีผลประโยชน์ในด้ านเศรษฐกิจร่ วมกัน ช่ วยเพิ่มอานาจการต่อรอง มีการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
และทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ย่อมเป็ นทั้งโอกาสและอุปสรรคของบริ ษัท ยา ทาให้ ฝ่ายขายต้ องปรับตัวตามการ
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เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะการปรั บตัวด้ วยการยกระดับสมรรถนะในด้ านต่างๆของฝ่ ายขาย ที่จะ
ส่งผลให้ ประสบความสาเร็จในการขายมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้กเ็ พื่อจะหาคาตอบว่า ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนจะส่ งผลต่ อ ฝ่ ายขายของบริ ษัทยาอย่ างไรและสมรรถนะในแต่ ละด้ า นที่เ กี่ยวข้ องกับการขายมี
ความสาคัญในระดับใดต่อการประสบความสาเร็จของฝ่ ายขายภายหลังจากการที่ประเทศไทยเข้ าเป็ นส่วน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อฝ่ ายขายของบริษัทยา
เอกชนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแนวทางการปรับตัว
ที่เลือกใช้ ของฝ่ ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ยาต้นแบบ (Original Drugs) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ ที่เป็ นยาตัวแรกจากบริษัทผู้ผลิต
โดยมีการคิดค้ นและวิจัย ซึ่งได้ ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 20 ปี เมื่อหลังจากระยะเวลาลิขสิทธิ์หมดลง บริษัทอื่นๆสามารถผลิตยาที่มีตัวยารักษาเช่นเดียวกัน
ออกจาหน่ายได้
ยาสามัญ (Generic Drugs) หรือยาชื่อสามัญ (Generic Name) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ
ที่มีตัวยาที่ใช้ รักษาโรคตัวเดียวกับยาต้ นแบบ ซึ่งจะให้ ผลการรักษา ผลข้ างเคียง ปริมาณยาที่ใช้ และวิธีการ
ต่างๆ ในการใช้ ยา เช่นเดียวกับยาต้ นแบบ แต่มีราคาถูกกว่ามาก เพราะไม่ต้องเสียเงินค่าศึกษาวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมของฝ่ ายขายของบริ ษัทยาเอกชนเพื่ อเข้ าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ รวบรวมปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ท่ี
กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มีงานวิจัยที่สอดคล้ องของหลากหลายท่าน จึงหยิบยกมาใช้ ในงานวิจัยดังนี้
งานวิจัยของ นงลักษณ์ คงมีสุข (2553) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผู้แทนยาในการเลือกทางาน
ในบริษัทเภสัชภัณฑ์ ได้ ให้ ความสาคัญกับบุคลากร เนื่องจากบริษัทยาฯต้ องอาศัยผู้แทนยาเป็ นช่องทางใน
การขาย เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ โดยได้ ให้ ความสาคั ญกับสมรรถนะ ใช้ ทฤษฎีสองปั จจัยเพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรั บบริ ษัทยาและหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อง ใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ า งแรงจู งใจและดึงดูด ผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้ ามาสมัครงาน นาไปสู่การวางแผนด้ านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดในยุคที่มี
การแข่งขันสูง
พรนารี โสภาบุตร (2555) ได้ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาถึง
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สมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ ประกอบกับพัฒนาการ
ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนยิ่งทวีให้ เกิดการแข่งขันระหว่างแรงงานมีฝีมือ นามาซึ่งความ
สนใจศึกษา เพื่ อให้ สามารถแข่ง ขันในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียนด้ วยกันได้ (สภาอุตสาหกรรม,
2553)
หทัยชนก บุญปลูก (2555) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้ อมของพนักงาน บริษัทไทย
โทเร เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จากัด (มหาชน) ในการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้ านการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านโครงสร้ าง ลักษณะงาน เทคโนโลยี และทางด้ านการทางานของพนักงาน อีกทั้งยังหาแนวทางใน
การปรับตัว และพร้ อมที่จะนาไปปฏิบัติเมื่อเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ศิริรัตน สุดใจ (2557) ได้ ศึกษาแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรั บการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาถึงสภาพ ความต้ องการการเตรียม
ความพร้ อมและแนวทางในการเตรียมความพร้ อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเตรียมทหารเพื่ อ
รองรั บ การเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น เมื่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ป ระสิท ธิภ าพย่ อ มน าพาองค์ ก รประสบ
ความสาเร็จ
แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมยา
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยา นอกจากจะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ข ายมาตรฐานและคุ ณ ภาพแล้ ว ยั ง ขายความ
น่าเชื่อถืออีกด้ วย ซึ่งฝ่ ายขายก็เป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ ท่ีดีและความน่ าเชื่อถือแก่องค์กร
ดังนั้นบริษัทยาจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องให้ ความสาคัญแก่ฝ่ายขาย มีการเตรียมความพร้ อมใน
เรื่องประสิทธิภาพของกาลังคน รวมถึงการแข่งขันที่มากนั้น หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความสามารถ ก็
ย่อมส่งผลเสียต่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคการแข่งขันสูง
ผู้วิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยได้ เล็งเห็นว่า สมรรถนะมีความสาคัญต่อ
การพั ฒนาศักยภาพของฝ่ ายขาย อีกทั้งเป็ นปั จจัยสาคัญในการทางาน ที่สามารถเพิ่ มขีดความสามารถใน
การแข่งขันแก่องค์กรเพื่ อนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายอัน สูงสุด ฉะนั้นการเตรี ยมความพร้ อมของฝ่ ายขาย
หลังจากประเทศไทยเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่องค์กรธุรกิจไม่
ควรมองข้ าม

กรอบแนวคิดการวิจยั

26

5

กรอบแนวคิดการวิจัยนี้เกิดจากการที่ได้ เล็งเห็นแล้ วว่ า การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเต็มตัวนั้น เศรษฐกิจย่อมเกิดการเจริ ญเติบโตอย่างแน่ นอน และที่ตามมาคือการแข่งขันที่สูงขึ้น จึง
ต้ องมีการประเมินศักยภาพสมรรถนะการขายของฝ่ ายขายในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้ อมสู่อนาคตอัน
ใกล้ เพราะการปรับตัวของฝ่ ายขายเป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในระดับบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรประกอบไป
ด้ วยบุคคลทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เลือก
เก็บข้ อมูลบุคลากรฝ่ ายขายในบริษัทยาเอกชนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จานวนทั้งสิ้น 5
บริษัท ซึ่งเป็ นบริษัทชั้นนาอันดับต้ นๆ ของประเทศและมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
โดยใช้ สูตรทางสถิติเข้ ามาช่วยในการกาหนดขนาดตัวอย่าง ได้ ขนาดตัวอย่างจานวน 251 คน จากจานวน
ประชากร 723 คน ใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อผล
ที่มีประสิทธิภาพจึงทาการสัมภาษณ์เจาะลึกส่วนบุคคล โดยสัมภาษณ์ผ้ ูบริหารจานวน 5 คนและฝ่ ายขาย
จานวน 10 คน นาผลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ร่วมกับผลจากการเก็บแบบสอบถาม
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การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ท้ั ง หมดมาวิ เ คราะห์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยใช้
เครื่องมือทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็ นแบบสารวจ
รายการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึง 6
โดยใช้ คือ ค่ าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพั นธ์ระหว่ างการประเมินประเภทของ
ผลกระทบกับแนวทางการปรับตัวที่เลือกใช้ โดยใช้ Correlation

ผลการศึกษา
จากสมมติฐานงานวิจัย “การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย
ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย” ได้ ทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)
เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ ได้ สมมติฐานย่อยทั้งหมด 8 ด้ านดังนี้
จากสมมติฐานย่ อ ยที่ 1. ด้ า นการลงทุน ของบริ ษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย ผู้วิจัยได้ สมมติฐานย่อย ดังนี้
(n=251)
ปรับตัวของฝ่ ายขาย
r
p-value
ระดับ
ความสัมพันธ์
1.1 การเพิ่ มขึ้นของบริ ษั ทยาเอกชนของไทย ทาให้ เกิดการ แข่ งขันทาง 0.079
0.211
ไม่มี
การตลาดเพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์
1.2 การเพิ่มขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทย มีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท 0.275** 0.000
น้ อย
เดิมในตลาด
1.3 ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลทาให้ เกิดการลงทุนของ
บริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นหลังเข้ าสู่ประชาคม 0.156*
0.013
น้ อยมาก
เศรษฐกิจอาเซียน
1.4 ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลทาให้ เกิดการแข่งขันทาง 0.117
0.065
ไม่มี
การตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความสัมพันธ์
1.5 ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท 0.357** 0.000
น้ อย
ยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
1.6 ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา 0.064
0.315
ไม่มี
เอกชนของไทยในประเทศด้ านราคา
ความสัมพันธ์
1.7 ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา 0.158*
0.012
น้ อยมาก
เอกชนของไทยในประเทศด้ านสมรรถนะฝ่ ายขาย
ภาพรวม
0.231** 0.000
น้อย
ด้ านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทย
ภายในประเทศ

หมายเหตุ. **ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05
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จากตารางสามารถตอบสมมติ ฐ านได้ ว่ า ด้ า นการลงทุ น ของบริ ษั ท ยาเอกชนของไทย
ภายในประเทศภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายในระดับน้ อย แต่ในด้ านการเพิ่มขึ้น
ของบริษัทยาเอกชนของไทยทาให้ เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น ด้ านความสามารถในการผลิตยาหมด
สิทธิบัตรมีผลทาให้ เกิดการแข่ งขันทางการตลาดที่เพิ่ มขึ้นหลั งเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและด้ าน
ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริ ษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ าน
ราคา ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขาย เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมยา
ได้ มีการแข่งขันที่ค่อนข้ างรุนแรงอยู่แล้ ว ฉะนั้นการที่มีบริ ษัทยาเอกชนของไทยเพิ่ มขึ้นจึงไม่มีผลต่อการ
ปรับตัวของฝ่ ายขาย รวมถึงด้ านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรและด้ านความสามารถในการผลิต
ยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านราคาด้ วย
จากสมมติฐานย่อยที่ 2. ด้ านการลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย ผู้วิจัยได้ สมมติฐานย่อย ดังนี้
(n=251)
การปรับตัวของฝ่ ายขาย
ด้ านการลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติ
ในประเทศไทย
2.1 การเพิ่มขึ้นของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศ ทาให้ เกิดการแข่งขันทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น
2.2 การเพิ่มขึ้นของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศ มีผลต่อการปรับตัวของ
บริษัทเดิมในตลาด
2.3 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ บริษัทยาข้ ามชาติมกี าร
ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
2.4 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ บริษัทยาข้ ามชาติมีการ
คิดค้ น วิจัย และพัฒนายาใหม่ในประเทศไทย ทาให้ เกิดการแข่งขัน
ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
2.5 การลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทยมีผลต่อการปรับตัวของ
บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
2.6 การลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทยมีผลต่อการปรับตัวของ
บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านราคา
2.7 การลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทยมี ผลต่อการปรับตัวของ
บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านสมรรถนะฝ่ ายขาย
ภาพรวม

หมายเหตุ. **ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01
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r

p-value

0.112

0.077

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มคี วามสัมพันธ์

0.230**

0.000

น้ อย

0.252**

0.000

น้ อย

0.329**

0.000

น้ อย

0.283**

0.000

น้ อย

0.236**

0.000

น้ อย

0.256**

0.000

น้ อย

0.327**

0.000

น้อย
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จากตารางสามารถตอบสมมติฐานได้ ว่า ด้ านการลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับน้ อย แต่ในด้ านการเพิ่มขึ้นของบริษัทยาข้ าม
ชาติในประเทศ ทาให้ เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว ของฝ่ ายขาย
เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ค่อนข้ างแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ ว ฝ่ ายขายในบริษัทยา
เอกชนเลยมองว่าการเพิ่มขึ้นของบริษัทยาข้ ามชาติไม่ได้ มีผลต่อการแข่งขันในตลาด จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนั้น
การแข่งขันก็รุนแรงอยู่แล้ วเป็ นปกติ
จากสมมติฐานย่อยที่ 3 ด้ านปัจจัยด้ านสมรรถนะฝ่ ายขายในปัจจุบัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ปรับตัวของฝ่ ายขาย ภาพรวมมีความสัมพั นธ์ต่อการปรั บตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับน้ อย แต่ในด้ านจบ
การศึกษาด้ านเภสัชศาสตร์ (เป็ นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขาย เพราะใน
ปัจจุบันหลายบริษัทฯ ก็ไม่ได้ ว่าจ้ างให้ เภสัชกรมาทาตาแหน่งฝ่ ายขายโดยตรง เนื่องจากอัตราค่าจ้ างสูงกว่า
สาขาอื่น ส่วนด้ านการมีทกั ษะในการขาย มีไหวพริบในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดีและมีความสามารถ
ในการให้ คาปรึกษาการขายกับลูกค้ าได้ ดี ถูกต้ องนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขายซึ่งมี
ความเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็ นคุณสมบัติท่ฝี ่ ายขายพึงต้ องมีอยู่แล้ ว
จากสมมติฐานย่อยที่ 4 ด้ านสมรรถนะด้ านภาษาต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว
ของฝ่ ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับน้ อย เนื่องจากเล็งเห็นว่าใน
สายงานส่วนใหญ่จะติดต่อกับคนไทยอยู่แล้ ว เพราะเจ้ าของร้ านขายยาเป็ นคนไทย แต่ภาษาอังกฤษจะใช้
เฉพาะการอ่ า นตั ว ยา ส่ ว นประกอบของยาเท่า นั้ น แต่ ใ นด้ า นมี ค วามรู้ ด้ า นภาษาอื่ น นอกเหนื อ จาก
ภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรั บตัวของฝ่ ายขาย เพราะมีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล
ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเล็งเห็นได้ ว่าไม่มีความสาคัญ
จากสมมติฐานย่อยที่ 5 บริบทด้ านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ ที่มีความสัมพั นธ์ต่อการ
ปรับตัวของฝ่ ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับน้ อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ท่เี ป็ นบริษัทยา
เอกชนของไทยเพิ่มขึ้นในตลาดและเนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้น อาจทาให้ เกิดการแข่งขันกันสูงนั้นมี
ระดับความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวต่อฝ่ ายขายในระดับน้ อย ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ท่เี ป็ นบริษัทยาเอกชน
ข้ ามชาติเพิ่มขึ้นในตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับการปรับตัวของฝ่ ายขายนั้น เล็งเห็นเช่นเดียวกันว่ามีก าร
แข่งขันรุนแรงเป็ นปกติฉะนั้นจึงมองว่าการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการปรับตัว
เช่นกัน
จากสมมติฐานย่ อยที่ 6 เงื่อนไขด้ านอุปสงค์ ท่ีมีความสัมพั นธ์ต่อการปรั บตัวของฝ่ ายขาย
ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย อย่างไรก็ตามหากบริ ษัทยาเอกชนข้ ามชาติเข้ ามา
ขยายตลาดในประเทศ และมีราคาที่ต่าลง อาจทาให้ ผ้ ูบริ โภคเลือกใช้ ยานอกมากกว่ ายาไทยนั้น มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับน้ อย และหากบริษัทยาเอกชนข้ ามชาติเข้ ามาขยายตลาดในประเทศ อาจทาให้ ราคา
ยาต่าลงหรือเทียบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่ งขันด้ านราคามากขึ้นนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ เนื่องจากปกติกม็ ีการแข่งขันกันด้ านราคากันอยู่แล้ ว เพราะบริษัทฯข้ ามชาติบางบริษัทย้ าย
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ฐานการผลิ ต มายั ง ประเทศไทย ต้ น ทุ น ต่ า งๆ ต่ า ลงจึ ง มี ก ารปรั บ ลดราคา ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นเรื่ อ งปกติ ใ น
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
จากสมมติฐานย่อยที่ 7 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุ นกันที่มีความสัมพั นธ์ต่อการ
ปรับตัวของฝ่ ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับน้ อย เนื่องจากใน
ปัจจุบันบริษัทยาข้ ามชาติท่เี ข้ ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นได้ มีการ ผลิต คิดค้ น และวิจัยยาใหม่ๆป้ อนเข้ าสู่
ตลาดสม่าเสมอ ทาให้ เกิดการแข่งขันทั้งด้ านราคา คุณภาพและการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเล็งเห็นว่า
เป็ นเรื่ องปกติท่มี ีผลน้ อยต่ อการปรั บตัวของฝ่ ายขายหลั งการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและการมี
บริษัทที่รับจ้ างผลิตเพิ่มมากขึ้น ทาให้ เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้ านสินค้ า
ราคา และคุณภาพก็เช่นกัน
จากสมมติฐานย่อยที่ 8 เงื่อนไขด้ านปัจจัยการผลิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝี มือหากบริษัท
ไหนมีฝ่ายขายที่ทางานเก่งอาจจะมีการซื้อตัวไปทางานด้ วย รวมไปถึงผู้ท่มี ีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาอื่นๆ เมื่อมีโอกาสก็อาจจะไปร่วมงานกับบริษัทฯข้ ามชาติเพราะอัตราค่าจ้ างสูงกว่าบริษัทเอกชนของ
ไทยและรวมไปถึงการที่มีเครื่องจักร เทคโนโลยีท่เี จริญก้ าวหน้ า ทาให้ ผ้ ูผลิตต่างแข่งขันกันเรื่องคุณภาพยา
มากขึ้นตามไปด้ วย ส่วนในเรื่องของการแข่งขันกันด้ านต้ นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้ อย และการนาเข้ าวัตถุดิบ
เพิ่มมากขึ้นหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นอยู่ระดับน้ อย เนื่องจากประเทศไทยมีสมุนไพรและ
สารตั้งต้ นที่สามารถทดแทนสมุนไพรนาเข้ าได้ รวมถึงกลุ่มสารตั้งต้ นในการผลิตยาด้ วยเช่นกัน จึงช่วยลด
อัตราการนาเข้ าได้ มาก

อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าด้ านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศ มีความสัมพันธ์
ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับน้ อย แต่ในด้ านการเพิ่มขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทยทาให้ เกิดการ
แข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น ด้ านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลทาให้ เกิดการแข่งขันทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้ านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมี
ผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้ านราคานั้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว
ของฝ่ ายขาย เนื่องจากการแข่ งขันที่ค่อนข้ า งรุ นแรงในปั จจุ บัน รวมถึงความสามารถในการผลิตยาหมด
สิทธิบัตร ไม่ว่าจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่กต็ าม ถือเป็ นเรื่องปกติของทุกบริษัท เพราะสามารถ
ผลิตยาใหม่ๆ ป้ อนสู่ตลาด เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้ านการลงทุนของบริษัทยาข้ ามชาติในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย
ในระดับน้ อย แต่ในด้ านการเพิ่ มขึ้นของบริ ษัทยาข้ ามชาติในประเทศ ทาให้ เกิดการแข่งขันทางการตลาด
เพิ่มขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขาย จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนั้นการแข่งขันก็รุนแรงอยู่แล้ ว
เป็ นปกติ

31

10

ด้ านปั จจัยด้ านสมรรถนะฝ่ ายขายในปั จจุ บัน มีความสัมพั นธ์ต่อการปรั บตัวของฝ่ ายขายใน
ระดับน้ อย แต่ในด้ านจบการศึกษาด้ านเภสัชศาสตร์ (เป็ นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรั บตัว
ของฝ่ ายขาย ส่ ว นด้ า นการมี ทัก ษะในการขาย มี ไ หวพริ บ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี แ ละมี
ความสามารถในการให้ คาปรึกษาการขายกับลูกค้ าได้ ดี ถูกต้ องนั้น เป็ นคุณสมบัติท่ีฝ่ายขายพึ งต้ องมีอยู่
แล้ ว
ด้ านสมรรถนะด้ านภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับ
น้ อย เนื่องจากในระดับปฏิบัติการ ลักษณะงานเป็ นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้แทนยากับเจ้ าของร้ าน
ขายยา ซึ่งเป็ นคนไทย ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ ความสาคัญกับภาษาอังกฤษในระดับน้ อย แต่ในด้ านมี
ความรู้ด้านภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขายเพราะมี
การใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล ฉะนั้นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษผู้ตอบแบบสอบถามจึง
เล็งเห็นได้ ว่าไม่มีความสาคัญ
บริ บทด้ านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุร กิจ มีความสัมพั น ธ์ต่อการปรั บ ตัวของฝ่ ายขายใน
ระดับน้ อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ท่เี ป็ นบริษัทยาเอกชนข้ ามชาติเพิ่มขึ้นในตลาด ไม่มีความสัมพันธ์
กันกับการปรับตัวของฝ่ ายขายนั้น เล็งเห็นเช่นเดียวกันว่ามีการแข่งขันรุนแรงเป็ นปกติอยู่แล้ ว
เงื่อนไขด้ านอุปสงค์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขาย อย่างไรก็ตามหากบริษัทยา
เอกชนข้ ามชาติเข้ ามาขยายตลาดในประเทศและมีราคาที่ต่าลง อาจทาให้ ผ้ ูบริโภคเลือกใช้ ยานอกมากกว่า
ยาไทยนั้ น มี ร ะดับ ความสัมพั น ธ์ในระดั บ น้ อ ย และหากบริ ษั ทยาเอกชนข้ า มชาติ เข้ า มาขยายตลาดใน
ประเทศ อาจทาให้ ราคายาต่าลงหรือเทียบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่งขัน
ด้ านราคามากขึ้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนั บสนุ นกันมีความสัมพั นธ์ต่อการปรั บตัวของฝ่ ายขายอยู่ใน
ระดับน้ อย เนื่องจากในปั จจุ บันบริษัทยาข้ ามชาติท่เี ข้ ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นได้ มีการ ผลิต คิดค้ น
และวิจัยยาใหม่ๆป้ อนเข้ าสู่ตลาดสม่าเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามเล็งเห็นว่า เป็ นเรื่ องปกติท่มี ีผลน้ อยต่อ
การปรับตัวของฝ่ ายขายและการมีบริ ษัทที่รับจ้ างผลิตเพิ่มมากขึ้น ทาให้ เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆ ในตลาดอาจ
เกิดการแข่งขันสูงทั้งด้ านสินค้ า ราคา และคุณภาพก็เช่นกัน
เงื่อนไขด้ านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝี มือ หากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ทางานเก่งอาจจะมีการซื้อตัวไป
ทางานด้ วย รวมไปถึงผู้ ท่มี ีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรื อภาษาอื่นๆ เมื่อมีโอกาสก็อาจจะไปร่ วมงานกับ
บริ ษัทฯข้ ามชาติและรวมไปถึงการที่มีเครื่ องจักร เทคโนโลยีท่เี จริ ญก้ าวหน้ า ทาให้ ผ้ ูผลิตต่างแข่งขันกัน
เรื่องคุณภาพยามากขึ้นตามไปด้ วย ส่วนในเรื่องของการแข่งขันกันด้ านต้ นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้ อย และ
การนาเข้ าวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นหลังเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นอยู่ระดับน้ อย
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จากงานวิจัยพบว่า การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายของ
บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยในระดับน้ อย เนื่องด้ วยในปัจจุบันตลาดยาในประเทศไทยได้ มีการแข่งขัน
สูงอยู่แล้ ว ทาให้ ฝ่ายขายในบริษัทยาเอกชนของไทยเกิดความเคยชินกับคู่แข่งในตลาดเดิม ฉะนั้นการเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีผลต่อการปรับตัวของฝ่ ายขายของบริษัทยาเอกชนของไทยในระดับน้ อย
จากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มองว่าตลาดยาในประเทศไทยมีบริษัทยาค่อนข้ างมาก มีการ
แข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ ว การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงไม่ใช่ ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการปรับตัว
ของฝ่ ายขาย ส่วนในเรื่องของทักษะด้ านภาษา ความคิดเห็นในส่วนของฝ่ ายบริหารให้ ความคิดเห็นไว้ ว่ า
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญมาก แต่ในส่วนของฝ่ ายขายให้ ความคิดเห็นว่าไม่ได้ สาคัญมากในการทางาน
เพราะลั กษณะงานเป็ นการติดต่ อ สื่อสารกับบุ คลากรที่เป็ นคนไทย แต่ หากจะต้ องการเพิ่ มศั กยภาพให้
ตนเอง มองว่าเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับแบบสอบถาม
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คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance)
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปรับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฐิติรตั น์ ดิษฐานพงค์1
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู2

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้จึ งมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษา คุ ณลั กษณะของข้ อมูลทางบัญชีเพื่ อประโยชน์ ใน การ
ตัดสินใจ (Value Relevance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยหลังปรับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
กลุ่ มตั วอย่ างที่ใช้ ในการศึ กษานี้ คื อ บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
จานวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 346 บริษัท โดยทาการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 ตัวแปร
อิสระที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ แก่ มูลค่าหุ้ นตามบัญชี และอัตรากาไรต่อหุ้ น และตัวแปรตามได้ แก่ มูลค่า
ราคาตลาดต่ อหุ้ นสามั ญ วิ ธีทางสถิ ติท่ีใช้ คือ การวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน โดยทาการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่า หลังปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะ
ของข้ อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance) ในบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 Index และ ไม่ใช่กลุ่มดัชนี SET 100 Index ไม่
แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า คุณลักษณะของข้ อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value
Relevance) ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง และปี การเงินมีความแตกต่างกัน

1. บทนา
การพั ฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดทุ นถื อเป็ นองค์ประกอบที่สาคั ญ ของตลาด
การเงินในประเทศไทย โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand ) เป็ นสถาบัน
ที่ มี ความส าคั ญอย่ างยิ่ ง ในการซื้ อขายหลั กทรั พย์ ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ และมี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นศู นย์ กลางการซื้ อขายหลั กทรั พย์ แห่ งเดี ยวในประเทศ (ศุ ภชั ย ศรี สุชาติ ,2549)
ปั จจุ บันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัน
เนื่องจากบริ ษัทฯ สามารถใช้ ประโยชน์จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ในการระดมเงินทุนจากใน
ประเทศ และต่ างประเทศเพื่ อขยายการเติบโตให้ แก่บริ ษัท รวมทั้งสร้ างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริ ษัทให้ เป็ นที่
1
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นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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น่าเชื่อถือ และทาให้ บริษัทสามารถสร้ างมูลค่าให้ กบั ธุรกิจได้ รวมทั้งสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทั้งนี้ข้อมูล
รายงานทางการเงิ นที่เป็ นมาตรฐานสากลถื อเป็ นสิ่ งที่ส าคั ญอย่ างยิ่ ง สาหรั บนั กลงทุ นทั้งในประเทศและ
ต่ างประเทศ เพื่ อให้ สามารถใช้ ข้ อมู ลในการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบฐานะการเงิ นของบริ ษั ท และอัตรา
ผลตอบแทนต่ างๆ รวมทั้งเป็ นข้ อมู ลที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกันเพื่ อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ (อังครั ตน์
เพรียบจริยวัฒน์ ,2555)
ส าหรั บประเทศไทย สภาวิ ชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถั มภ์ (สภาวิ ชาชี พฯ) ได้ เล็งเห็นถึ ง
ความสาคัญของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศมาใช้ เป็ นอย่ างมาก เนื่องจากใน
ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติได้ หันมาลงทุ นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทาให้ ต้องมีการจัดทารายงานทางการเงิน
เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานสากลและให้ ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น
ทาให้ สภาวิ ชาชีพบั ญชี ฯ ได้ มีการปรั บปรุงมาตรฐานการบั ญชี ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ าง
ประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย ฉบับปรับปรุงปี 2552 กับกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (เกียรตินิยม และสุธา,
2554) ซึ่งมีผลให้ บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทย (Thailand Finanacial Reporting Standards: TFRS) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป และปั จจุ บัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้ มีการพั ฒนา ปรับปรุง และประกาศใช้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ
ปัจจุบัน ข้ อมูลทางบัญชีถือเป็ นข้ อมูลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุนในการพยากรณ์ และการ
ตัดสินใจ อีกทั้งเป็ นปัจจัยพื้นฐานของการวิเคราะห์ และประเมินมูลค่าบริษัทฯ ซึ่งคุณค่าของข้ อมูลทางบัญชีท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจคือการที่ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถใช้ ข้อมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นกับมูลค่าตลาด
ในส่วนของเจ้ าของได้ และสามารถวิเคราะห์ราคาหุ้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ (Barth et al., 2001) ซึ่งตามทฤษฎี
ตลาดทุน (Capital Market-Association Theory) พบว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินจะสะท้ อนให้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดเงินและตลาดทุน ส่งผลให้ ผ้ ูบริหารจะการเลือกนโยบายบัญชีท่ที าให้ บริษัท
มีกาไรสูง และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส (รมิตา วิริยวิโรจน์, 2556) และสอดคล้ องกับ ขวัญฤทัย และ
จินดา (2550) พบว่าระดับการเปิ ดเผยข้ อมูล กาไรทางบัญชี อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น และขนาดกิจการ
มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ อมูลทางบัญชีท่มี ีคุณภาพของรายงานทางการเงินควรประกอบด้ วย ความเข้ าใจ
ได้ ความเกี่ยวข้ องกันกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรี ยบเทียบกันได้ ซึ่งจะนาไปสู่การตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูล ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (อัญชลี วิรุฟห์จรรยา, ม.ป.ป)
เนื่องจากรายงานทางการเงินจะสะท้ อนถึงผลการดาเนินงานขององค์การได้ อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้ องกับ
การที่ประเทศอินเดียที่มีการปรั บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standards: IFRS) ซึ่งส่งผลให้ ข้อมูลทางบัญชีหลังจากการปรับใช้ IFRS แล้ ว สามารถให้ ข้อมูลทาง
บั ญชี ท่ีใช้ ในการพยากรณ์ ได้ ดีย่ิงขึ้น(ธัญลั กษณ์ วิจิ ตรสาระวงศ์ , ม.ป.ป) และอัตราผลตอบแทนที่สามารถ
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เปรี ยบเทียบได้ อย่างน่ าเชื่ อถือ และเป็ นข้ อมู ลที่มีประโยชน์ต่อการเปรี ยบเทียบกับองค์การอื่น (กฤติยา ยง
วาณิชย์ ,2556)
ผู้ วิจั ยมีความสนใจในการศึ กษาคุ ณลั กษณะของข้ อมู ลทางบั ญชี เพื่ อประโยชน์ ในการตัดสินใจ
(Value Relevance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากการปรับเปลี่ยนเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา ซึ่งผลการศึกษา
จะทาให้ ทราบถึงข้ อมู ลทางบั ญชี สามารถให้ ประโยชน์ สาหรั บนั กลงทุ น หรื อผู้ ใช้ งบการเงินได้ หรื อไม่ และ
อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่ อทดสอบคุณลักษณะของข้ อมูลทางบัญชีระหว่ างมูลค่าหุ้นตามบัญชี อัตรากาไรต่อหุ้ น และ
มู ลค่ าราคาตลาดต่ อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย หลั งปรั บใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

3. วิธีดาเนินวิจยั
กลุ่มประชากรในการศึกษานี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
การนาส่งรายงานทางการเงินครบถ้ วน ถูกต้ องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2558
จานวน 346 บริษัท แต่จะไม่รวมบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials Industry) เนื่องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการดาเนินธุรกิจและมีข้อจากัดในการเปิ ดเผยข้ อมูล (พรชนก วิถีธรรม
,2554) และบริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ ไขงบการเงินตามคาสั่งการของสานักงานหรือบริษัทจดทะเบียนที่ถูก
ขึ้นเครื่องหมาย SP และบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Non-Performing Group หรือ NPG และ กลุ่ม
กองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI) เนื่องจากต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้ อง
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา คือ มูลค่าหุ้ นตามบัญชี อัตรากาไรต่อหุ้ น และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามั ญ โดยมี เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ (multiple regression
analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐาน สาหรับการทบทวนวรรณกรรม พบว่าได้ มีผ้ ูศึกษาข้ อมูลทางบั ญชีเพื่ อประโยชน์ ในการตัดสิน ใจ
(Value Relevance) และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ ซึ่งขอยกตัวอย่างการศึกษาโดยสังเขป ดังนี้
1) คุณค่าของข้ อมูลทางการบัญชีท่มี ีผลต่อการตัดสินใจ (Value Relevance) โดยพบว่า
Keller and Staelin (1987) และ Stock and Harell (1995) (อ้ างถึงในวิจิตรา กินาวงศ์, 2553)
ศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้ อมูลและปริมาณข้ อมูลที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยใช้ แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจและคุณภาพข้ อมูล พบว่าประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณข้ อมูล จนถึงจุดหนึ่งแล้ วค่อยลดลงตามปริมาณข้ อมูลที่เพิ่มขึ้น ส่วนคุณภาพข้ อมูลนั้นเมื่อระดับ
คุณภาพข้ อมูลเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นในอัตราถดถอย และคุณภาพการตัดสินใจระดับ
บุคคลในรูปแบบการตัดสินใจที่มีความมั่นคง และการตัดสินใจโดยใช้ ฉันทามติ (consistency and consensus
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judgment) จะลดลงตามระดับข้ อมูลทางการบัญชีท่เี พิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ Beisland (2009) ซึ่งพบว่าข้ อมูล
ทางบั ญชี จะแสดงค่าที่เกี่ยวข้ องหากมีการความสัมพั นธ์ทางสถิติระหว่ างจานวนข้ อมู ลทางบั ญชี และมูลค่า
ตลาดของผู้ถือหุ้น และชี้ให้ เห็นว่าคุณภาพของงบการเงินด้ านความกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ ความทันต่อเวลา
และการเปรี ยบเทียบกันได้ มีความสาคัญที่ช่วยสนับสนุ นให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ (ณัฐ
วุฒิ, 2558)
การยอมรั บมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ มีผลต่อความสัมพั นธ์ของข้ อมูล
บัญชีและมูลค่าตลาด (Chalmers, Clinch, & Godfrey, 2011) ซึ่งสอดคล้ องกับ Bertin and Moya , (2013)
ที่เห็นว่าการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ ในตลาดทุนของประเทศชิลี ส่งผลกระทบ
ต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทท าให้ เพิ่ มความเกี่ ยวข้ องและความน่ าเชื่ อถื อของข้ อมู ลทางบั ญชี รวมทั้ง
Devalle, Onali, and Magarini (2010) ที่แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลทางบัญชีในช่วงระยะเวลาที่สหภาพยุโรป เริ่ม
นามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้ ทาให้ ทราบว่ากาไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าตามบัญชีกลับมีความสัมพันธ์ลดลง ในประเทศรัสเซีย พบว่าหลังจากมีการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ได้ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของมูลค่าทางบัญชีท่ใี ช้ มาตรฐานการ
บัญชีของรั สเซีย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ พบว่ามีความสัมพันธ์ของข้ อมูลทาง
การเงิ นเพิ่ มขึ้ น หลั งจากมี การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ ให้ แก่ ผ้ ู ใช้ ภายนอก
(Garanina and Kormiltseva, 2011)
2) ความสัมพันธ์ของข้ อมูลทางบัญชีและมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้ น โดย Azeem and Kouser
(2011) ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASs ) ของค่าความสัมพันธ์ของข้ อมูลทาง
บัญชี ระหว่ างมู ลค่ าตามบั ญชี ต่อหุ้ น และก าไรต่ อหุ้ น พบว่ ามี ความเกี่ยวข้ องกันและสัมพั นธ์ และสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นได้ ซึ่งเป็ นผลจากการได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชี เนื่องจากการยอมรับของ IAS / IFRSs โดยสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ โดยในปี ค.ศ.2005 ประเทศ
ปากีสถานได้ มีการนา IASs มาปฏิบัติ และได้ มีการวิจัยการทดสอบด้ วยวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าการยอมรับ IASs นั้นมีความสัมพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และกาไรต่อหุ้น หลังการนา IASs มาปฏิบัติ
เพื่อให้ ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจของการลงทุน ซึ่งสอดคล้ องกับ Musthafa and Jahfer
(2013) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้ อมูลทางบัญชีในประเทศศรี ลังกา ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้ น,
กาไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้น มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ
มีนัยสาคัญทางสถิติ
ในการศึก ษาคุณ ลัก ษณะของข้ อ มูล ทางบัญ ชีเ พื่ อ ประโยชน์ใ นการตัด สิน ใจ ( Value
Relevance) และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ มีกรอบแนวคิด ดังนี้
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ข้อมูลทางบัญชี (ตัวแปรอิสระ)

ตัวแปรตาม

1. มูลค่าหุ้นตามบัญชี (BVPS)

มู ล ค่ า ร า ค า ต ล า ด ต่ อ หุ้ น ส า มั ญ
(MVPS) ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. ผลการวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปของผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ.
2554 – พ.ศ.2558 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ พบว่ า
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง มีค่าเฉลี่ยมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงสุดเป็ น 7.37 บาทต่อหุ้น แต่
มู ลค่ าราคาตลาดต่ อหุ้ นสามัญมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุดเป็ น 1.90 บาทต่อหุ้ น และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยของมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่าสุดเป็ น 1.34 บาทต่อหุ้น และกาไรต่อหุ้นมีค่าเฉลี่ยต่าสุด เป็ น 0.32 บาท
ต่ อหุ้ น โดยในกลุ่ มอุตสาหกรรมสินค้ าอุ ตสาหกรรมมี กาไรต่ อหุ้ นสูงสุดเป็ น 0.98 บาทต่ อหุ้ น และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริการพบว่ามีค่าเฉลี่ยมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสูงสุดเป็ น 7.017 บาทต่อหุ้น
และผลการดาเนินการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม พบว่ าค่าเฉลี่ยมูลค่า
หุ้นตามบัญชีเป็ น 2.10 บาทต่อหุ้น โดยมีค่าสูงสุดและต่าสุดเป็ น 5.922 และ 0.20 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
โดยมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 4.85 และอัตรากาไรต่ อหุ้ นมีค่าเฉลี่ ย 0.93 บาทต่อหุ้ น โดยมีค่าสูงสุดและ
ต่าสุดเป็ น 1.34 และ (5.20) ตามลาดั บ และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 3.69 ทั้งนี้มูลค่ าราคาตลาดต่ อหุ้ น
สามัญมีค่าเฉลี่ ยเป็ น 3.78 บาทต่อหุ้ น และค่ าสูงสุดเป็ น 2.15 และ 0.00เป็ นค่ าต่ าสุด ซึ่ งมีส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 1.1.64 โดยผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1) หลังปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้ อมูล
ทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในแต่ละปี แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ปี ในระดับนัยสาคัญ
0.05 นั่นคือ ปี การเงินมีผลต่อคุณลักษณะของข้ อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ตามตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้ อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละปี ไม่แตกต่างกัน
ANOVA
R2
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
640.078
384.468
1024.546

df
4
15
19

Mean Square
160.020
25.631

F
6.243

Sig.
.004

1) หลังปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ คุณลักษณะของข้ อมูลทาง
บัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ปี ในระดับ
นัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีผลต่อคุณลักษณะของข้ อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจ ตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งประเทศ คุ ณ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล บั ญ ชี เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิน ใจ ในแต่ ล ะกลุ่ ม ดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน
ANOVA
R2
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
8.372
7243.232
7251.604

df
1
38
39

Mean Square
8.372
190.611

F
.044

Sig.
.835

2) หลังปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้ อมูล
ทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ปี ในระดับ
นัยสาคัญ 0.05 นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลต่อคุ ณลักษณะของข้ อมูลทางบั ญชี เพื่ อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ ตามตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ความแปรปรวน หลังการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งประเทศ คุ ณ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล บั ญ ชี เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิน ใจ ในแต่ ล ะกลุ่ ม ดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน
ANOVA
R2
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
2453.683

df
6

Mean Square
408.947

16957.769

133

127.502

19411.452

139

F
3.207

Sig.
.006

5. อภิปรายผล
คุณลักษณะของข้ อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance) ของบริษัทจด
ทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย หลั งปรั บ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า ง
ประเทศนั้น พบว่า ปี การเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อคุณลักษณะของข้ อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์
การตัดสินใจ ในระดับนัยสาคัญ 0.05 หลังจากปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลบัญชีตามปี การเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ
เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ ในการตัดสินใจได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Azeem and Kouser (2011) ซึ่งพบว่า
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ ( IASs) ของค่าความสัมพั นธ์ของข้ อมูลทางบัญชี
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และกาไรต่อหุ้น มีความเกี่ยวข้ องกัน และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้น ได้ อันเนื่องมาจากได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการบั ญชี และประเทศ
ปากีสถานได้ มีการนา IASs มาปฏิบัติ โดยมีการวิจัยการทดสอบด้ วยวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่าการยอมรับ IASs นั้น มีความสัมพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และกาไรต่อหุ้น หลังการนา IASs มา
ปฏิบัติ เพื่ อให้ ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจของการลงทุน ซึ่งสอดคล้ องกับ Musthafa
and Jahfer (2013) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้ อมูลทางบัญชีในประเทศศรีลังกา ของมูลค่าตาม
บัญชี ต่อหุ้ น , กาไรต่อหุ้ น และกระแสเงิน สดจากการดาเนิ นงานต่ อหุ้ น และราคาตลาดต่อหุ้ น นั้น มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติ
Bertin and Moya (2013) ที่แสดงให้ เห็นว่าการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ มาใช้ ในตลาดทุนของประเทศชิลีน้ัน ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัททาให้ เพิ่มความ
เกี่ยวข้ องและความน่ าเชื่อถือของข้ อมู ลทางบัญชี และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ Ball และ Brown
(1968), Beaver (1968), Dechow และSchamd (2004) และปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (2545) (อ้ าง
ถึงในอรรถนีย์ บูรณะชาติ, 2556) ที่พบว่าความสาคัญของข้ อมูลทางบัญชีต่อตลาดทุน ต้ องมีการพัฒนา
มาตรฐานการบั ญ ชี ข องไทยให้ ส อดคล้ อ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ การรายงานทางการเงินเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง
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ครบถ้ วน ชั ดเจน โปร่ งใส เปรี ยบเทียบได้ และเป็ นมาตรฐานสากลมากขึ้น และข้ อมู ลบั ญ ชี มีเป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจ
ของนักลงทุน มีความระมัดระวัง และรอบคอบในการติดตามข้ อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ข้อมูลมูลค่าตาม
บัญชียังมีความสาคัญต่อการกาหนดราคาหลักทรัพย์ และซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับความ
คิดเห็น ของผู้ วิ จัย ในการน าข้ อ มู ลทางบั ญ ชี ท่ีได้ ป ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจของนักลงทุน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
บุญรวม พิมพ์สวัสดิ์*
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู**

บทคัดย่อ
แนวคิดการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็ นแนวคิดที่มกี ระบวนการและโครงสร้ างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้ างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อันนาไปสู่การเพิ่มมูลค่า
อย่างยั่งยืน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (บริษัทฯ) ได้ นาแนวคิดนี้ไป
ประยุกต์ใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง และรายงานการกากับดูแลกิจการให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทราบ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาการกากับดูแลกิจการที่ดีและศึกษาความสัมพั นธ์
ระหว่ า งการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ดีกับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คือ กลุ่ ม บริ ษัท ที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (บริษัทฯ) ที่อยู่ในดัชนี 100 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2557 เครื่องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวมรวมข้ อมูล คือ กระดาษทาการ รวมทั้งใช้ วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และวิธวี ิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน
ผลจากการวิจัยพบว่า บริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้ รับคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการที่
ดีใ นระดั บ ดี ม าก (80 - 89%) อีก ทั้งยั ง พบว่ า สัดส่ ว นของคณะกรรมการอิสระ และขนาดของ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามสัม พั น ธ์ใ นทิศ ทางตรงข้ า มกับ อัต รามู ล ค่ า ตลาดต่ อ มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี
(Tobin’s Q) นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการ
กากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

*

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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บทนา
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้ อนยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ
จึงตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการองค์การเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็ นการดาเนินการตามหลักการ
และมาตรฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับกันทั่วไป เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล
สร้ างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนอัตราการเติบโตของการลงทุน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ าย อันนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ผลักดันและส่งเสริมแนวคิดการกากับดูแลกิจการให้ แก่
บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิ บัติ เช่ น องค์การเพื่ อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพั ฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ ก าหนดกรอบของการ
กากับดูแลกิจการให้ มีความก้ าวหน้ า (OECD, 2004) ธนาคารโลก (World Bank) ได้ จัดตั้งโครงการ
Corporate Governance-Report on the Observance of Standards and Codes หรือCG-ROSC รวมทั้ง
กลุ่ มสานั กงานกากับ หลั กทรั พย์แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์อาเซี ยน (ASEAN Capital Markets Forum:
ACMF) ได้ จัดทา ASEAN CG Score card เพื่ อเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินการกากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2556)
ส าหรั บ ในประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ )
ได้ ดาเนินการพั ฒนาระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนให้ เป็ นไปตามหลักการและ
มาตรฐานสากลอันเป็ นที่ยอมรับ และได้ แต่งตั้ง “คณะอนุ กรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)” เพื่อจัดทา “แนวทางการเผยแพร่รายงาน
การกากับดูแลกิจการ” เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยการปฏิบัติการ
กากับดูแลกิจการของตนได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ เสนอแนวทางในการปฏิบัติ
และสนั บ สนุ น การก ากับ ดู แ ลกิจ การ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งได้ จั ด ท าคู่ มื อ และโครงการต่ า ง ๆ
เพื่อส่งเสริมและเป็ นแนวปฏิบัติให้ แก่บริษัทจดทะเบียน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงเป็ นที่มาของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแล
กิจ การกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ผล
การศึกษาที่ได้ รับจะทาให้ ทราบว่าบริษัทที่มีการกากับดูแลกิจการนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ บริษัทมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีข้ นึ ด้ วยหรือไม่
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่ อวิเคราะห์ ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ างการกากับ ดูแ ลกิจการกับ ผลการดาเนิ น งานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนิน งานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บริษัท
จดทะเบียนที่ได้ รับการสารวจการกากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) และเป็ นบริษัทที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ท่นี ามาใช้ ในการคานวณดัชนี
SET 100 ที่ได้ รับการสารวจการกากับดูแลกิจการ ระหว่างปี 2552 - 2558 ยกเว้ นบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุน รวมจานวนทั้งสิ้น 534 ข้ อมูล โดยสร้ างกระดาษทาการเพื่อเก็บรวบรวม
ข้ อมูล และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ใช้ วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พั น ธ์ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation Coefficient) และการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษา
การกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CG Score) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน
การประเมินการกากับดูแลกิจการ (CG Score) พบว่า บริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้ รับคะแนนการประเมิน
การกากับดูแลกิจการระดับดีมาก รองลงมาคือระดับดีเลิศ และระดับดี ตามลาดับ ซึ่งข้ อมูลจากการ
สารวจการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of
Directors: IOD) จะแสดงในรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies: CGR) เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายได้ ทราบถึงผลการประเมินนี้
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CG Score) ส่วนใหญ่บริษัทฯ
ได้ รับคะแนนในระดับดีมาก ซึ่งอยู่ระหว่างคะแนน 80-90 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าบริษัทฯ ต่างให้
ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจก้ าวหน้ า เติบโตอย่างยั่งยืนและบริษัทฯ
ได้ รับความเชื่อมั่นจากผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ อง
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence) จากผลการวิ เคราะห์ข้อมู ล
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence) พบว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนของคณะกรรมการ
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บริษัทอยู่ระหว่างร้ อยละ 21 - ร้ อยละ 40 มากที่สุด รองลงมาคืออยู่ระหว่างร้ อยละ 41 - ร้ อยละ 60
และน้ อยที่สุดคือไม่เกินร้ อยละ 20 แสดงให้ เห็นว่า บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดให้ บริษัทฯ ต้ องมีกรรมการอิสระอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 หรือประมาณร้ อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
ขนาดของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Size) จากผลการวิเคราะห์ข้อมู ลขนาดของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Size) พบว่า บริษัทฯ มีจานวนคณะกรรมการบริษัทจานวน 11-15 คน
มากที่สุด รองลงมา คือ จานวน 5-10 คน และจานวน 16-21 คน ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล แสดงให้ เห็นว่าบริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติท่ดี ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ได้ เสนอไว้ ในการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เรื่อง โครงสร้ าง
กรรมการ ที่กาหนดไว้ ว่า คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ องมีจานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ขนาด ประเภท และความซับซ้ อนทางธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO Ownership) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO Ownership) พบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีสัดส่วนการ
ถือหุ้ น ของกรรมการผู้ จั ดการไม่ เกิน ร้ อยละ 10 แสดงว่ า ส่วนใหญ่ กรรมการผู้ จั ดการของบริ ษัท ฯ
บริหารงานด้ วยความอิสระถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในจานวนที่ไม่มากนัก
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลเบื้อ งต้ นเกี่ยวกับ คะแนนการประเมิน การก ากับ ดูแ ลกิจการ
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ขนาดของคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ
ผู้จัดการ พบว่าส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติท่ดี ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคล้ องกับวรกมล เกษมทรัพย์ (2553) ที่พบว่าสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่างร้ อยละ 31-40 อีกทั้งสอดคล้ องกับของสุชลธา บุรพการะกุล (2551) และณิชนันท์ จันทร
เขตต์ (2554) ที่พ บว่ า จ านวนกรรมการของคณะกรรมการบริ ษั ทมี จ านวนระหว่ า ง 11-15 คน
อย่ า งไรก็ตามจากผลการวิ เคราะห์ข้อมู ลขัดแย้ งกับผลการวิ จัยของณิ ชนัน ท์ จั น ทรเขตต์ (2554)
ที่พบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารมีค่าเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 35
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) การกากับดูแลกิจการกับอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q)
จากผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล พบว่ า สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence)
มีความสัมพั นธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตรามูลค่ าตลาดต่อมู ลค่าทางบั ญชี (Tobin’s Q) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 95% แสดงให้ เห็นว่าสัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่มากอาจไม่ได้ ทาให้ ผลการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นตามไปด้ วย อาจเนื่องมาจากบริษัทจดทะเบียนฯ ได้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
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กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนดขึ้น ซึ่งกรรมการอิสระนั้นอาจจะไม่ได้ เป็ นอิสระจริ ง
เป็ นเพี ย งความอิสระตามเกณฑ์ท่ีถู ก ก าหนดขึ้น ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ยของวิ ภาดา ศิ ริ พ กุ ล
(2553) ที่ พ บว่ า การมี สั ด ส่ ว นคณะกรรมการอิ ส ระที่ เ พิ่ ม ขึ้ นส่ ง ผลให้ การด าเนิ น งานลดลง
อาจเนื่องมาจากนักลงทุน ไม่ แน่ ใจในความเป็ นอิสระของคณะกรรมการอิสระว่ า มีความเป็ นอิ สระ
จริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นเพียงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้
เท่านั้น
อีก ทั้ง ยั ง พบว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board Size) มี ค วามสั ม พั น ธ์ใ นทิศ
ทางตรงข้ ามกับอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) ที่ระดับนัยสาคัญ 95% แสดงให้
เห็นว่าจานวนคณะกรรมการที่มากไม่ได้ ส่งต่อผลอัตรามูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q)
ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนฯ เพิ่ มขึ้ นแต่ อ ย่ า งไร อาจเนื่ องมาจากจานวนคณะกรรมการนั้ น ขึ้น อยู่ กับ
การบริหารจัดการภายใน ซึ่งการมีคณะกรรมการบริษัทจานวนมากหรื อน้ อยไปล้ วนมีข้อดีและข้ อเสีย
เช่น การมีคณะกรรมการจานวนมากอาจทาให้ มีผ้ ูท่มี ีประสบการณ์หลากหลายแขนงแต่กอ็ าจจะทาให้
การตั ด สิ น ใจล่ า ช้ า ไม่ ทัน เวลา หรื อ การมี ค ณะกรรมการจ านวนน้ อ ยอาจจะท าให้ ก ารตั ด สิ น ใจ
ของคณะกรรมการหาข้ อ สรุ ป ได้ ง่า ยและรวดเร็ว คล่ องตั ว ซึ่ ง ขัด แย้ งกับ ผลการวิ จั ยของ วรกมล
เกษมทรั พย์ (2553) ที่พ บว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริ ษั ทและผลการก ากับ ดู แ ลกิจ การไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานในกรณีท่ใี ช้ Tobin’s Q เป็ นตัววัดผลการดาเนินงาน
2) การกากับดูแลกิจการกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรั พย์รวม (Return on Asset:
ROA)
จากผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล พบว่ า ปั จจัยของการกากับ ดู แลกิจการ ได้ แก่ คะแนนการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการ (CG Score) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board Independence)
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (Board Size) และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการผู้จัดการ (CEO
Ownership) ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 95% ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (Bhagat and Black, 2000; สุชลธา บุพการะกุล,
2551; ณิชนันท์ จันทรเขตต์, 2554)
3) การกากับดูแลกิจการกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity:
ROE)
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ขนาดคณะกรรมการบริ ษั ท มี อิท ธิพ ลต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในทิศทางตรงข้ ามกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
95% แสดงให้ เห็น ว่ า จ านวนคณะกรรมการที่ม ากไม่ ไ ด้ ส่ งผลให้ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท
จดทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นแต่อย่างไร
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จากผลการศึกษาข้ างต้ นสอดคล้ องกับศศิวิมล มีอาพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553)
และวรกมล เกษมทรั พ ย์ (2553) ที่พ บว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board
Size)
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) กล่าวคือ
หากบริษัทมีจานวนคณะกรรมการจานวนมากขึ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้ นก็จะลดลง
แสดงให้ เห็นว่าคณะกรรมการที่มีจานวนกรรมการมากอาจทาให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ฝ่ ายบริหารลดลง เนื่องจากกรรมการที่มีจานวนมากทาให้ เกิดความขัดแย้ งในความคิดเห็นจานวนมาก
ต้ องใช้ เวลานานในการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งหากเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนย่อมตัดสินใจได้ ไม่ทันการ
จึงเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
สาหรั บปั จจั ยการกากับ ดูแ ลกิจการอื่น ที่ไม่ มีอิทธิพลต่อ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) นั้น ขัดแย้ งกับผลการวิจัยของ ศศิวิมล มีอาพล และศรายุทธ
เรื องสุวรรณ (2553) ที่พ บว่ า สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพั นธ์ในทิศ ทางตรงข้ า มกับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)
จากผลการศึกษาที่ต่างกัน อาจมีสาเหตุจากผู้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้ใช้ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ แ ตกต่ า งกั น และการใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ท าให้
ผลการศึกษาที่ได้ แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้อาจไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีต
เป็ นบางเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้ องกับตัวแปรที่นามาศึกษาในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตรา
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Tobin’s Q) และขนาดคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ ามกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) แสดงให้ เห็นว่า
กรรมการมีผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ หากสัดส่วนหรือคณะกรรมการมีจานวนมาก
จะส่งผลให้ ผลการดาเนินงานลดลง ดังนั้น องค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องควรตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกจานวนคณะกรรมการที่มีศักยภาพ ให้ มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. ในการศึกษานี้ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาเพียงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่อยู่ในดัชนี SET 100 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจขยายขอบเขตในการศึกษาให้
ครอบคลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. ศึกษาปั จจัยการกากับดูแลกิจการด้ านอื่นเพิ่ มเติม กับตัวแปรด้ านผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ไม่สมั พันธ์กนั อีกครั้ง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ อาจจะแตกต่างกับผลการศึกษาในครั้งนี้
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อัตราส่วนทางการเงินที่ทานายภาวะความล้มเหลวทางธุรกิจ ของบริษทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Financial Ratios Predicting the Failure of Registered companies on the Stock
Exchange of Thailand.
รวิษฎา สุขแสวง1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต2

บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มี จุ ดเริ่ มต้ น จากการที่บ ริ ษัทเข้ า สู่ภาวะความล้ มเหลวทางการเงิ น ได้ สร้ า งความ
เสียหายอย่างมากมาย และยังส่งผลกระทบอย่างกว้ างขวางให้ กับผู้ลงทุน เจ้ าหนี้ พนักงาน และผู้สอบบัญชี
จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาแบบจาลองโดยใช้ อตั ราส่วนทางการเงินเพื่อนามาเป็ นเครื่องมือในการคาดการณ์
ความล้ มเหลวทางการเงินของบริษัท
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ าบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนการฟื้ นฟูกิจการ จะประสบปั ญหาภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน โดย
ทาการศึ กษาข้ อมู ลงบการเงินของบริ ษัทที่จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย จานวน 24
บริษัท ระยะเวลาเก็บข้ อมูลระหว่าง ปี 2543 ถึง ปี 2556 รวมทั้งสิ้น 72 รายการ จากการทบทวน
วรรณกรรม แล้ วนาแบบแนวคิดของการนาอัตราส่วนทางการเงินมาเป็ นเครื่องมือในการคาดการณ์ความ
ล้ มเหลวทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ ในการทานายภาวะความล้ มเหลวทางธุรกิจ 11 อัตราส่วน
ทางการเงินโดยการทดสอบความแตกต่า งกัน ของอัตราส่วนทางการเงิน ในระหว่ า ง 3 ปี ก่อนการฟื้ นฟู
กิจการ
ผลของการวิจัย พบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซึ่งเป็ นดัชนีช้ ีวัดภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน และผลการวิจัย
ยังพบว่าอัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม มีความแตกต่าง
กันในระหว่าง 3 ปี ก่อนการฟื้ นฟูกิจการจึงเป็ นอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถทานายความล้ มเหลวทาง
การเงินได้ อย่างชัดเจน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.05
คาสาคัญ : อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม และ
ดัชนีช้ ีวัดภาวะความล้ มเหลวทางธุรกิจ
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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. บทนา
ในปั จจุ บัน ความล้ มเหลวทางธุ รกิจเป็ นประสบการณ์ท่ีสร้ างความเสียหายและส่งผลกระทบ
อย่างกว้ างขวางไม่ว่าจะเป็ นผู้ลงทุน เจ้ าหนี้ พนักงาน และผู้สอบบัญชี ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ แม้ ว่าการล้ มละลายอาจจะเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่เกิดขึ้นบ่อย แต่การที่กิจการล้ มละลายส่งผลทาให้
เกิดผลกระทบหลายด้ าน ผู้ลงทุนต้ องสูญเสียกิจการ เจ้ าหนี้เรียกเก็บหนี้ไม่ได้ ลูกจ้ างว่างงาน คาว่า “ความ
ล้ มเหลวทางการเงิน” คือการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทมีสินทรัพย์ในการดาเนินงานได้
ลดลงหรือยกเลิกการประกอบกิจการทั้งหมด และบริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็ นจานวนที่มีนัยสาคัญจนไม่
อาจดารงอยู่ได้ การดาเนินงานของบริษัท เกิดผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี จนเกิดการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ทาให้ เกิดปัญหา บริษัทไม่สามารถชาระหนี้ได้ จนกระทั่งบริษัทเข้ าสู่กระบวนการในการฟื้ นฟู
กิจการ หรือเลิกกิจการในที่สดุ (พรวรรณ นันทแพศย์,2546)
บริษัทที่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนมีการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในกรณีดังต่อไปนี้ 1) สินทรัพย์ท่ี
ใช้ ในการดาเนินการของบริ ษัทจดทะเบียนได้ ลดลงหรือกาลังลดลงในจานวนที่มีนัยสาคัญอันเนื่องมาจาก
การขาย การจาหน่าย การให้ เช่า การแยกส่วนออกไป และการหยุดผลิตการละทิ้ง การทาลาย การเสื่อม
คุณภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรือกรณีอ่ นื ใดที่ทาให้ เกิดผลในลักษณะเดียวกัน 2) หยุดประกอบ
กิจการทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดไม่ ว่าด้ วยเหตุใด โดยไม่คานึงถึงว่ า การหยุดประกอบกิจการนั้ นจะ
เนื่องจากการกระทาของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลอื่นใด 3) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็น
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หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้ องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน 4) ฐานะการเงินซึ่งเปิ ดเผยในงบ
การเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว แสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมี
ค่าน้ อยกว่าศูนย์
ความล้ มเหลวทางการเงิน ส่งผลทาให้ สังคมเริ่มตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินความ
เสี่ยงถึงความล้ มเหลวทางการเงินของธุรกิจ และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีเครื่องมืออันจะเป็ นตัวชี้วัด เพื่อ
สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ อย่างทันท่วงที การพัฒนา Model ของ Altman(1968) ที่
นาอัตราส่วนทางการเงินมาวัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็ นสัญญาณเตือนภัยให้ กับกิจการได้ ทราบถึง
เหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อย่างทันท่วงที จึงมีการพัฒนาแบบจาลองที่ใช้ อัตราส่วนทางการเงิน
จานวน 11 อัตราส่วน ซึ่งเป็ นอัตราส่วนทางการเงินที่นามาทานายภาวะความล้ มเหลวทางการเงินของ
บริษัท
ดังนั้น ผู้ วิจัยจึ งสนใจศึ กษาอัตราส่ วนทางการเงิน ที่ใช้ ในการประเมินความเสี่ยงภาวะความ
ล้ มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 24 บริ ษัทที่ถูก
ประกาศเข้ าข่ายถูกเพิกถอนเดือนมีนาคม 2557 เนื่องจากมีข้อมูลที่สามารถนามาใช้ เป็ นการพิจารณา
อัตราส่วนหลายตัวดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว เพื่อใช้ มาวิเคราะห์ ซึ่งนาอัตราส่วนทางการเงินของผู้วิจัยในอดีตจาก
หลายท่าน มาทาการวิเคราะห์ และคาดการณ์ ความล้ มเหลวทางการเงินของ ทั้ง 24 บริษัทว่าก่อนหน้ าที่
จะเข้ าสู่ภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ ส่งสัญญาณเตือนภัยสามารถสะท้ อนถึง
เหตุการณ์ท่กี าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ เสียอันจะช่วยให้
สามารถเตรียมความพร้ อมสาหรับสถานการณ์ท่ไี ม่พึงไม่ประสงค์ในอนาคต
ขอบเขตการศึกษา ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่
เก็บ จากงบการเงิ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย งบการเงิน ใช้ ในการ
วิเคราะห์เป็ นงบการเงิน ในช่วงระยะเวลาก่อนการถูกประกาศเข้ าข่ายเพิกถอน ย้ อนหลัง 3 ปี ที่อยู่
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2556 จานวน 24 บริษัท และนาข้ อมูลทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มี
แนวโน้ มเสี่ยงต่อความล้ มเหลวทางการเงิน มาคานวณเป็ นอัตราส่วนทางการเงิน จะใช้ อัตราส่วนทาง
การเงินที่แสดงถึงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ อัตราส่วนทางการเงินที่นามาทานาย
ภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน มีดังนี้ 1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (Working capital
/ Total assets) 2)อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (Retained earnings / Total assets)
3) อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม (Earnings before interest- and taxes
/Total assets) 4) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (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)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (Current assets / Total assets) 10) อัตราส่วนหนี้สินรวม
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ต่อสินทรัพย์รวม (Total debt / Total assets) 11) อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม (Earnings
before taxes / Total debt)
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับ ผู้ลงทุน เจ้ าหนี้ พนักงาน และผู้สอบบัญชี ใช้ เป็ นแนวทางในการ
วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาอั น จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตได้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ใช้ อธิบายโครงสร้ างทางการเงินของบริษัทที่มีแนวโน้ มเสี่ยงต่อภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและดัชนีชีวัดความล้ มเหลวทางการเงินที่
ใช้ ในการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะความล้ มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
2) อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม
3) อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีต่อ
สินทรัพย์รวม
4) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
หมุนเวียน
5) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อสินทรัพย์รวม
6) อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม
7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
8) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์
หมุนเวียน
9) อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
10) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
11) อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม

ดัชนีชี้วัดภาวะความ
ล้มเหลวทางการเงิน
(Bankruptcy) :
 Z-Score

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและดัชนีช้ ีวัดภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน
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3. วิธีการดาเนินงานวิจยั
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บจากงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย งบการเงินใช้ ในการวิเคราะห์เป็ นงบการเงิน
ในช่วงระยะเวลาก่อนการถูกประกาศเข้ าข่ายเพิกถอน ย้ อนหลัง 3 ปี ที่อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2556
จานวน 24 บริษัท และนาข้ อมูลทางการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้ มเสี่ยงต่อความล้ มเหลวทาง
การเงิน มาคานวณเป็ นอัตราส่วนทางการเงิน จะใช้ อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงผลการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกิจการเพื่อประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยนาข้ อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
(Balance Sheet) งบกาไรขาดทุน (Income Statement) และงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปร ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา อธิบายอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้ มเสี่ยงต่อภาวะ
ความล้ มเหลวทางการเงินของบริษัทที่ถูกประกาศเพิกถอน
2) สถิติการวิ เคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพั น ธ์ (Correlations) เป็ นการหาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับค่า Z- Score มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยนาอัตราส่วน
ทางการเงินทั้ง 11 ตัว และค่า Z-Score มาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3) การทดสอบ ANOVA F-test เพื่อวิเคราะห์ว่า อัตราส่วนทางการเงินและความแปรปรวน
ของบริ ษัทในกลุ่ มที่อยู่ระหว่ างการฟื้ นฟู กิจการในช่ วงระยะเวลาก่อนการการฟื้ นฟู กิจการ 3 ปี มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
แบบจาลองที่สร้ างขึ้นเพื่ อวิเคราะห์หาความแปรปรวน และ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรในรูปของการทานาย อันจะเป็ นประโยชน์ในการนาข้ อมูลไปใช้ ในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่
ส่งผลกระทบต่อภาวะความล้ มเหลวทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

4. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง
การเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซึ่งเป็ น
ดัชนีช้ ีวัดภาวะความล้ มเหลวทางการเงิน โดยพบว่าค่า r สูงสุดอยู่ท่ี อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม
(r=.945, P<0.01) แสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสามารถที่จะทานายความล้ มเหลวทางการเงิน
ได้ ชัดเจนมากที่สดุ
ผลการทดสอบความแปรปรวนเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนทางการเงิน
ก่อนการฟื้ นฟูกจิ การ ซึ่งพิจารณาจากค่า Sig. ของ ANOVA นั้นพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีค่า Sig. ที่
น้ อยกว่า 0.05 ได้ แก่ 1) อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม 2) อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สิน
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รวม อัตราส่วนทางการเงินของทุกบริษัทมีความแตกต่างกันในระหว่ าง 3 ปี จึงเป็ นดัชนีช้ ีวัดที่บ่งบอกถึง
ความล้ มเหลวทางการเงินของกลุ่มบริษัทก่อนการฟื้ นฟูกจิ การ
จากการทดสอบความแตกต่ างรายคู่ ของอัตราส่วนทางการเงินแบบจับ คู่ พหู คูณ ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากค่า Sig. เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินในระยะเวลา 3
ปี แตกต่างกัน 2 อัตราส่วนได้ แก่ อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม [RETA] และ อัตราส่วนกาไร
ก่อนภาษีต่อหนี้สนิ รวม [EBTTD] มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ในปี ที่ 1 และ ปี ที่ 3 ก่อนการฟื้ นฟู
กิจการ อัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม (RETA) มีความแตกต่างกันปี ที่ 1 และปี ที่ 3 ก่อนการ
ฟื้ นฟูกจิ การมีค่า Sig. =0.49 อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม (EBTTD) มีความแตกต่างกันปี ที่ 1
และปี ที่ 3 ก่อนการฟื้ นฟูกิจการ มีค่า Sig. = 0.32 ดังนั้นจึงสรุปได้ ว่าอัตราส่วนดังกล่าวสามารถทานาย
ภาวะความล้ มเหลวได้ อย่างชัดเจนในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการฟื้ นฟูกจิ การ
ดังนั้นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ ในการทานายภาวะความล้ มเหลวของบริษัทจะมีความแม่นยา
ในปี ก่อ นการฟื้ นฟู กิจ การใกล้ เ คี ยงมากที่สุดในการทานายความล้ มเหลวทางการเงิ นดั งกล่ า ว สาหรั บ
อัตราส่ วนทางการเงิ น ที่ได้ จ ากการศึ ก ษา เป็ นอัตราส่ ว นที่สาคั ญ สาหรั บ การทานายความล้ มเหลวทาง
การเงินของบริ ษัทที่มีปัญหาทางการเงิน จากการวิจัยของผู้วิจัยในประเทศและผู้วิจัยต่างประเทศ ได้ แก่
Altman ,1968; Haseley ,2012; พรวรรณ นันทแพศย์,2547; วันเพ็ญ ภูมิวิเศษ ,2554 และ เอกสิทธิ์
เข้ มงวด ,2554 ได้ สร้ างแบบจาลองโดยมีอัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งแสดงถึงการทากาไร
สะสมของบริษัทจากปี ที่ผ่านมา มีกาไรสะสมมากน้ อยเพียงใด และอัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม
เป็ นอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญในการวิเคราะห์โครงสร้ างเงินทุนของกิจการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กาไรต่อหนี้สนิ ถ้ าอัตราส่วนนี้ต่าแสดงว่าได้ ใช้ เงินทุนจากหนี้สนิ มากกว่ากาไรที่ได้ จากการดาเนินงาน ความ
เสี่ยงทางการเงิ น ก็จ ะสูงและโอกาสที่จ ะก่ อ หนี้ หรื อ โอกาสที่จ ะกู้ ยืมจากสถาบั น การเงิ น ก็จ ะลดลงด้ ว ย
รวมถึงความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ได้ มากน้ อยเพียงใด การใช้ อตั ราส่วนทางการเงินนี้จากการวิจัยของ
Haseley (2012)
จากการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินเพื่อทานายกลุ่มบริษัทว่าบริษัทที่ถูกประกาศเข้ าข่ายถูกเพิก
ถอนว่ าอัตราส่วนทางการเงินใดที่สาคัญในการทานายความล้ มเหลวทางการเงิน พบว่า อัตราส่วนทาง
การเงิน 11 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับค่า Z-Score อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 ซึ่งเป็ น
ดัชนีช้ ีวัดภาวะความล้ มเหลวทางการเงินและผลการวิจัยยังพบว่าอัตราส่วนกาไรสะสมต่อสินทรัพย์รวมและ
อัตราส่วนกาไรก่อนภาษีต่อหนี้สินรวม มีความแตกต่างกันในระหว่าง 3 ปี ก่อนการฟื้ นฟู กิจการจึงเป็ น
อัตราส่วนทางการเงินที่สามารถทานายความล้ มเหลวทางการเงินได้ อย่างชัดเจน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณ ระดับที่ 0.05

ข้อเสนอแนะ
จากการใช้ อตั ราส่วนทางการเงินในการคาดการณ์ความล้ มเหลวทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่อยู่
ระหว่างก่อนการฟื้ นฟูกจิ การ อาจทาให้ มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีข้อจากัดบางประการดังนี้
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1. กลุ่ มบริ ษัทที่นามาศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ มบริ ษัทที่อยู่ ระหว่ างก่อนการฟื้ นฟู กิจการและเป็ น
กลุ่มบริ ษัทที่ถูกประกาศเพิ กถอนซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษัทที่ประสบภาวะความล้ มเหลวทางการเงินเช่นเดียวกัน
อาจท าให้ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ไ ด้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก และไม่ ไ ด้ แ บ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจทาให้ วิธีการดาเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรที่จะ
แบ่งแยกอุตสาหกรรมเดียวกันนามาวิเคราะห์เพื่อให้ แบบจาลองมีความถูกต้ องมากขึ้น
2. งบการเงินที่นามาวิเคราะห์ อาจได้ มาจากบริษัทที่มีการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี ดังนั้น
ตัวเลขในงบการเงินที่นามาใช้ ในการคานวณหาอัตราส่วนทางการเงิน ไม่สะท้อนให้ เห็นถึงฐานะทางการเงิน
และการดาเนินงานที่แท้ จริง
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ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับการดาเนินกิจการไปรษณียใ์ นประเทศไทย
กรณษา นาธงชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

บทคัดย่อ
วิ ทยานิ พนธ์ฉบั บ นี้ มีจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อศึ กษาข้ อมู ลพื้ นฐาน แนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ทาง
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณีย์ และศึกษากติกาสากลระหว่างประเทศ โครงสร้ าง
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณีย์ในต่างประเทศและประเทศไทย รวมไปถึงวิเคราะห์
ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ตลอดจนหาแนวทางใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ การไปรษณี ย์ ใ นประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมถู กต้ องตามหลั กทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้ ย่งั ยืนต่อไป
จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาจากการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณีย์
ในประเทศไทย 3 ประการ ได้ แ ก่ ประการที่ ห นึ่ ง คื อ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ที่มีความล้ าสมัย เนื่องจากบังคับใช้ มาเป็ นเวลานานและยังไม่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ประการที่สอง คือ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดใบอนุ ญาตเพื่อให้ เอกชน
จัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐ โดยในปั จจุ บันไม่มีการกาหนดเรื่องใบอนุ ญาตให้ กับเอกชนที่
ประกอบกิจการด้ านไปรษณีย์เลย และประการสุดท้ าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน
กลางเพื่ อทาหน้ าที่กากับดูแลและควบคุมตรวจสอบเพื่ อการพัฒนากิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันไม่มีองค์กรกลางที่จะทาหน้ าที่โดยตรงในการกากับดูแลกิจการไปรษณีย์ โดยปัญหาทั้ง 3 ประการ
ข้ างต้ น ถือเป็ นปัญหาสาคัญต่อการพัฒนาการจัดทาบริการสาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรนาแนวคิด หรื อกฎหมายต่างประเทศ เช่ น สหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงนาทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้ อีกทั้งผู้วิจัยเห็นควร
ให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์ พุ ท ธศั ก ราช 2477 โดยมี ก ารก าหนดเนื้ อหาของ
บทบัญญัติ ได้ แก่ มีการกาหนดโครงสร้ างขององค์กรไปรษณีย์ให้ เป็ นรูปแบบบริษัท จากัด (มหาชน) และ
มีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษัท รวมไปถึ งให้ มีการกาหนดเกี่ยวกับผู้ ครอบครองใบอนุ ญ าตใน
ประเภทที่รัฐกับเอกชนเพื่อจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่ น ออกใบอนุ ญาตให้ เอกชน
ถือครอง เพื่อให้ จัดทาบริการสาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์ และให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้ น ตอนในการออกใบอนุ ญ าต ตลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รกลางที่ท าหน้ า ที่ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม
ตรวจสอบเพื่อพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อที่จะให้ ระบบการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ านไปรษณีย์ในประเทศไทยได้ มีการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน ต่อไป
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1. บทนา
จากการศึกษาทาให้ ผ้ ูวิจัยพบปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ไปรษณีย์ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
กิจการไปรษณีย์ หมายถึง การเชื่อมโยงเส้ นทางและวิธีการเดินทางของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
จากผู้ ส่งไปยังผู้ รั บ ซึ่ งมิไ ด้ หมายถึง การเชื่ อมโยงอยู่ แ ต่ ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ งเท่า นั้ น แต่ ยั ง
หมายถึงการเชื่อมโลกเข้ าด้ วยกันอีกด้ วย สาหรับกิจการไปรษณีย์น้ัน เป็ นการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐ
ด้ านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในระยะแรกของกิจการไปรษณีย์ ถือได้ ว่าเป็ นช่วงเวลาของการปูพ้ ืนฐานงานด้ าน
การสื่อสารของไทยให้ แข็งแกร่ ง และที่สาคัญคือ เป็ นการริ เริ่ มกิจการบริการสาธารณะที่สาคัญที่สุดอย่าง
หนึ่งโดยฝี มือของคนไทยเอง อันเป็ นรากฐานในการพัฒนากิจการสื่อสารของไทยให้ เป็ นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศในเวลาต่อมา
สาหรับประเทศไทยได้ มีการพยายามปรับปรุงและแก้ ไขการจัดทาบริการสาธารณะด้ านกิจการ
ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็ นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณี ย์ไทย จากัด โดยในอดีต
การสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทย (กสท.) เป็ นหนึ่ ง ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซึ่งภายหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 รัฐบาล
ในขณะนั้นจึงมีมติให้ แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็ น 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ส่งผลให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ใช้ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้ างของระบบของการสื่ อสารด้ านไปรษณีย์ ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ านไปรษณีย์ให้ กับประชาชน อีกทั้งในขณะนั้ นภายหลั งมี การเปลี่ ยนแปลงหน่ วยงานได้ เกิด
ปั ญหาจากการเปลี่ยนหน่ วยงานของรั ฐมาเป็ นรั ฐวิสาหกิจ รั ฐบาลจึงแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าโดยการออก
พระราชกฤษฎีกา กาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริ ษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่ใช้ เ พื่ อการดาเนิ น กิจการด้ านไปรษณีย์ของประเทศไทยในปั จ จุ บัน และเนื้ อ หาของพระราช
กฤษฎีก าดั งกล่ าวยังนามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่ งประเทศไทยเดิ มมาปรั บใช้ กับบริ ษัท
ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากัด การกระท าดั ง กล่ า วของรั ฐ บาลในอดี ต ที่อ อกพระราชกฤษฎี ก าแสดงให้ เ ห็น ว่ า
พระราชบั ญญั ติเดิมยังไม่ สามารถบั งคับ ใช้ ได้ อย่า งมีป ระสิทธิภาพจึงส่งผลให้ ออกกฎหมายลูกเพื่ อมา
กาหนดอานาจหน้ าที่ และสิทธิประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. 2546 เพื่อให้ ดาเนินงานได้
ตามปกติ และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 นั้นก็มาสามารถดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้
2. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดใบอนุ ญาตเพื่อให้ เอกชนจัดทาบริการสาธารณะด้ าน
ไปรษณีย์แทนรัฐ
ปั จจุ บันในการจัดทาบริการสาธารณะนั้น รั ฐหรื อหน่ วยงานของรั ฐมีหน้ าที่ท่ีต้องจั ดทาบริ การ
สาธารณะให้ แก่ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนภายในรัฐมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วรัฐจะเป็ น
องค์การที่เป็ นผู้จัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชน แต่กม็ ีกจิ การบางประเภทที่รัฐสามารถมอบหมายให้
เอกชนเข้ ามาจัดบริก ารสาธารณะแทนรัฐได้ เนื่องจากการพั ฒนาด้ านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ มีความ
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เจริญก้ าวหน้ าขึ้นเรื่อย ๆ รัฐจาต้ องอาศัยเอกชนที่มีเครื่องมือที่ทนั สมัยและมีความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ าน
เทคโนโลยีเข้ ามาช่ วยรั ฐในการจัดทาบริ การสาธารณะให้ กับประชาชน เพื่ อที่จะตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนภายในรัฐให้ มีความสะดวกสบายในการดารงชีพ เพราะฉะนั้นการมอบหมายให้ เอกชนเข้ ามา
จัดบริการสาธารณะแทนรัฐ จึงมีความสาคัญต่อการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐในปัจจุบัน และประชาชน
ยังได้ รับบริการสาธารณะตามความต้ องการอีกด้ วย
นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการกาหนดในการออกใบอนุญาตให้ แก่เอกชนเพื่อจัดทาบริการ
สาธารณะด้ า นไปรษณี ย์แ ทนรั ฐ เนื่ องจากกฎหมาย คือ พระราชบั ญ ญั ติไปรษณี ย์ พุ ทธศั กราช 2477
กาหนดให้ เป็ นอานาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็ นผู้กาหนดที่ต้ังของที่ทาการไปรษณีย์และระบบการจัดการ
ไปรษณีย์ท้งั หมดภายในประเทศ ส่งผลทาให้ การจัดทาบริการสาธารณะในด้ านนี้จึงถูกผูกขาดให้ รัฐเป็ น
ผู้จัดทาเท่านั้น ภาคเอกชนไม่มีสิทธิท่จี ะเข้ ามาจัดทาแทนรัฐได้ สาหรับในปั จจุ บันภาคเอกชนเริ่มสนใจเข้ า
มาที่จะให้ บริการด้ านไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทาให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จึงได้ ออกข้ อบังคับเพื่อ
กาหนดให้ เอกชนที่สนใจทาร้ านไปรษณีย์ เข้ ามาทากิจการไปรษณีย์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริ ษัท และอยู่ใน
ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด แต่ในทางกลับกัน
การดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะในด้ านนี้ของรัฐภายใต้ กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ
พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้ รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากในปั จจุ บันเทคโนโลยีมีการ
พัฒนามากขึ้นเป็ นอย่างมาก ทาให้ ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่ นในอดีต อีกทั้งกิจการ
บางอย่างที่ได้ รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ ก็มี
ภาคเอกชนเข้ ามาแข่งขันกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็ นจานวนมาก
ดังนั้น ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดทาบริการสาธารณะประเภทนี้
ให้ สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจก็จะทาให้ องค์การรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ต้ องปิ ดกิจการลงใน
อนาคต
3. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ กา ร ขา ดหน่ วยงา นกลา งเพื่ อท า หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แล
และควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย
ส าหรั บ การก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม ตรวจสอบกิ จ การนั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การก ากั บ ดู แ ล
และตรวจสอบการทางานหรือการดาเนินกิจการให้ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการกากับ
ดูแลและการควบคุมตรวจสอบนั้น ต้ องยึดหลักของการกากับดูแลและตรวจสอบที่ดี โดยการกากับดูแล
และการควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานหรื อการทาหน้ าที่ต่าง ๆ ขององค์การ พนักงาน และ
ลูกจ้ างเป็ นไปอย่างมีระบบ ซึ่งจะทาให้ การบริหารงานขององค์การนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็ น
การสร้ างความเชื่อมั่นให้ องค์การอีกด้ วย ตลอดจนสามารถยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การให้
บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปัจจุบันการดาเนินกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยนั้น ตามกฎหมายจะมอบหมายให้ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ ของประเทศ ทาหน้ าที่เพื่อจัดทาบริการสาธารณะด้ านการสื่อสารใน
รูปแบบไปรษณีย์ตามที่กฎหมายกาหนด โดยการทาหน้ าที่ดังกล่ าว กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการทาหน้ าที่
คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ก็ไม่ได้ กาหนดให้ มีองค์การหรือหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ใน
การกากับดูแล และควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็ นการเฉพาะ โดย
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การตรวจสอบการทางานตามหน้ าที่และกระบวนในการทางานจะต้ องเป็ นของฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เท่านั้น จึงไม่มีหน่วยงานใดที่จะทาหน้ าที่ในการตรวจสอบการทางานหรือการ
ทาหน้ า ที่ของทั้งในส่ว นโครงสร้ า งขององค์ การและกระบวนการทางานว่ า เป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ ของ
กฎหมาย หรือทาหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน อีกทั้ง
ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็ นกลางเพื่อที่จะรับเรื่องร้ องเรียนหรือทาหน้ าที่ช้ ีจุดบกพร่องในการทางานขององค์การ
คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็ นการเฉพาะตามที่กฎหมายนี้กาหนด

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินกิจการไปรษณีย ์
2.1 หลักกฎหมายทีด่ ี
หลักกฎหมายที่ดี หรือหลักความชอบด้ วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็ นหลักการที่เรียกร้ องให้ ฝ่าย
นิติบัญญัติหรื อฝ่ ายปกครองที่ออกกฎหมายลาดับรอง ต้ องกาหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้ เป็ นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี้ ได้ แก่ หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ ามมิให้ กฎหมายมีผลย้ อนหลัง และ
หลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
หลักความแน่นอนของกฎหมาย
หลักความแน่นอนของกฎหมายเป็ นหลักที่เรียกร้ องว่ากฎหมายที่บัญญัติต้องมีความแน่นอน
เพียงพอที่จะทาให้ บุคคลสามารถทราบได้ ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะต้ องคานึงถึงหากเขาจะกระทา
การอันใดอันหนึ่ง และกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้ องอย่างใดบ้ าง ซึ่งจะทาให้ บุคคลสามารถกาหนดการ
กระทาของตนเองได้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและทาให้ บุคคลเกิดความแน่ใจว่าการกระทา
ของตนจะไม่เป็ นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง
หลักความแน่นอนของกฎหมายประกอบด้ วยหลักย่อย 2 ประการ คือ หลักความชัดเจนของ
กฎหมาย ซึ่ งเป็ นหลั กที่เรี ยกร้ องให้ ฝ่ายนิ ติบัญญั ติ (รวมทั้งฝ่ ายบริ หารที่มีอานาจในการออกกฎหมาย
ลาดับรอง) ต้ องบัญญัติกฎหมายให้ มีความชัดเจนเพื่ อให้ บุคคลสามารถกาหนดพฤติกรรมของตนเอง
ภายใต้ สภาพการณ์ ทางกฎหมาย และหลักคุ้มครองความสุจริ ต ซึ่ งเป็ นหลั กเรี ยกร้ องต่อฝ่ ายปกครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่มี ีการยกเลิกเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูรับคาสั่งทางปกครอง
กล่าวคือ การยกเลิกเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูรับคาสั่งทางปกครองนั้น ฝ่ ายปกครอง
ต้ องนาหลักความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครองที่เชื่อโดยสุจริตว่าคาสั่งทางปกครองนั้นออกโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย มาพิ จารณาชั่งน้าหนักกับประโยชน์สาธารณะในเรื่ องนั้น ๆ ด้ วย ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการ
คุ้มครองบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการยกเลิกคาสั่งทางปกครองดังกล่าว
1) หลักห้ ามมิให้ กฎหมายมีผลย้ อนหลัง
การเรี ย กร้ อ งไม่ ให้ ก ฎหมายมี ผลใช้ บั งคั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้ น ในอดี ต เป็ นหลั ก ห้ า มมิ ใ ห้
กฎหมายมี ผ ลย้ อ นหลั ง แต่ บ างกรณี ท่ี ก ฎหมายอาจมี ผ ลย้ อ นหลั ง ซึ่ ง อาจแบ่ ง เป็ นได้ 2 กรณี คื อ
การมีผลย้ อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การมีผลย้ อนหลังในผลของกฎหมาย อัน
ได้ แ ก่ กรณี ท่ีข้อ เท็จ จริ งประการใดประการหนึ่ งได้ ผ่า นพ้ น ไปแล้ ว และกฎหมายได้ บั ญ ญั ติให้ มีผลกับ
ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ไ ด้ ส้ ิ นสุ ด ไปแล้ ว และการมี ผ ลย้ อ นหลั ง มิ ใ ช่ โ ดยแท้ กล่ า วคื อ กฎหมายได้ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ข้ อเท็จจริงใด ๆ ที่ได้ เกิดขึ้นแล้ วแต่ข้อเท็จจริ งนั้นยังไม่ส้ ินสุดลงในขณะที่กฎหมายได้ มีผลบังคับใช้ และ
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กฎหมายได้ ก าหนดให้ มี ผ ลส าหรั บ ข้ อ เท็จ จริ ง นั้ น ในอนาคต ซึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี้ จะให้ มี ผ ลนั บ จากวั น ที่
กฎหมายมีผลบังคับไปในอนาคต
2) หลักความพอสมควรแก่เหตุ
หลั กความพอสมควรแก่เหตุ เป็ นหลั กการพื้ นฐานในกฎหมายมหาชนที่ห้า มมิ ให้ อ งค์ ก ร
เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ ายปกครองกระท าการอั น มี ผ ลเป็ นการสร้ างภาระให้ ก ระทบกั บ ปั จ เจกชนเกิ น สมควร
แต่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รฝ่ ายปกครองต้ อ งกระท าการให้ เ หมาะสมกับ สภาพของข้ อ เท็จ จริ ง หลั ก ความ
พอสมควรแก่เหตุเป็ นหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนู ญ และยังถือว่าเป็ นหลั กการย่อยที่สาคัญของหลัก
นิติรัฐที่เรี ยกร้ องให้ การใช้ อานาจขององค์กรเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐซึ่ งก้ าวล่ วงเข้ าไปในแดนสิทธิเสรี ภาพของ
ปัจเจกชน จะต้ องกระทาเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น และประกอบกับหลักความพอสมควร
แก่เหตุเป็ นหลักในระดับรัฐธรรมนู ญ ดังนั้น หลักความพอสมควรแก่เหตุจึงเป็ นหลักการที่ต้องใช้ บังคับ
เสมอ โดยไม่จาต้ องคานึงว่าจะมีกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรรับรองไว้ อย่างชัดเจนหรือไม่กต็ าม
หลักความพอสมควรแก่เหตุหรื อเรียกอีกชื่อว่ า “หลักความได้ สัดส่วน” ซึ่งมีสาระสาคัญ
ประกอบด้ ว ย 3 หลั ก การ ได้ แ ก่ หลั ก ความเหมาะสม หลั ก ความจ าเป็ น และหลั ก ความได้ สั ด ส่ ว น
ในความหมายอย่างแคบ
2.2 หลักการจัดทาบริการสาธารณะ
บริการสาธารณะ (Public Service) หมายความถึง กิจการที่อยู่ในความอานวยการหรือในความ
ควบคุ มของฝ่ ายปกครองที่จัดทาเพื่ อสนองความต้ องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่ งบริ การสาธารณะ มี
ลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ
1) บริ ก ารสาธารณะเป็ นกิ จ การที่ อ ยู่ ใ นความอ านวยการหรื อ ในความควบคุ ม ของฝ่ าย
ปกครอง ซึ่งเป็ นบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองเข้ าอานวยการหรือจัดทาเอง เช่น การรักษาความสงบของ
ประเทศ การป้ องกันประเทศ การคลัง หรือบริการสาธารณะประเภทที่รัฐมอบให้ เอกชนเข้ าดาเนินการแทน
โดยรูปแบบของการให้ สมั ปทาน และรัฐจะมีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลเท่านั้น
2) บริการสาธารณะต้ องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้ องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่ง
ความต้ องการส่วนรวมของประชาชนนั้นครอบคลุมทั้งกรณีความต้ องการได้ รับความปลอดภัย และความ
ต้ องการได้ รับความสะดวกสบาย และบริการสาธารณะที่จะจัดทาขึ้น จึงเป็ นการดาเนินการเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการในสองลักษณะนี้ และถึงแม้ ว่ากิจการบางอย่างเป็ นกิจการที่เอกชนดาเนินการอยู่ แต่รัฐก็
ยังคงเข้ าดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะในประเภทกิจการเดียวกันนั้นก็เพียงเพราะเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สาธารณะตามต้ องการ
3) การจัดระเบียบและวิธีการจัดทาบริ การสาธารณะย่อมจะต้ องมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้
เสมอโดยบทกฎหมาย ซึ่ ง การจั ดท าบริ ก ารสาธารณะที่ดี จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ แ ละความจ าเป็ นในทางปกครองที่จ ะรั ก ษาประโยชน์ สาธารณะนั้ น โดยการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะย่อมเป็ นการปรับปรุงภายใต้ ความต้ องการของประชาชน
4) บริการสาธารณะจะต้ องจัดดาเนินการอยู่เป็ นนิจและโดยสม่าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่ง
เป็ นหลั กสาคัญของบริ การสาธารณะที่ไม่อาจหยุ ดนิ่ งได้ โดยเหตุของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
และในกรณีท่มี ีเอกชนผู้รับสัมปทานจากรัฐให้ มีหน้ าที่จัดให้ มีบริการสาธารณะก็จะไม่สามารถให้ กิจการใด
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ต้ องหยุดชะงัก และหากมีการหยุดชะงักในบริการสาธารณะใด ผู้รับสัมปทานย่อมต้ องถูกลงโทษจากความ
เสียหายตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาสัมปทาน
5) เอกชนย่อมมีสิทธิได้ รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะเท่าเทียมกัน เนื่องจากบริการ
สาธารณะไม่ได้ จัดทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่จัดทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย
เสมอหน้ ากัน และในส่วนของเอกชนผู้รับสัมปทานจากรั ฐ ก็ย่อมมีสิทธิท่จี ะได้ รับประโยชน์ท้งั ในขั้นตอน
ตั้งแต่การขอรับสัมปทาน และการจัดให้ มีสมั ปทานที่เท่าเทียมกันออกไปสู่ประชาชนด้ วย
2.3 หลักภารกิจของรัฐ
รั ฐมีหน้ าที่หลั กที่จะต้ องดาเนิ นการให้ ประชาชนของรั ฐมีชีวิตที่มีความสมบู รณ์ ด้ วยการสร้ าง
ความเป็ นระเบียบ สร้ างคุณธรรม จัดให้ มีสวัสดิการพื้นฐาน และสร้ างความเจริญก้ าวหน้ า และความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม คาสอนหรือทฤษฎีท่วั ไปว่าด้ วยรัฐไม่ได้ มุ่งศึกษารัฐใดรัฐหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ในการอธิบาย
ภารกิจของรัฐต่าง ๆ ย่อมต้ องพิจารณาด้ วยว่ารัฐแต่ละรัฐอาจกาหนดเป้ าหมายเอาไว้ แตกต่างกัน ภารกิจ
ของรั ฐ จึ งอาจแตกต่ า งกัน ซึ่ งภารกิ จ ของรั ฐนั้ น มี ท้ังภารกิ จ หลั ก และภารกิจ รอง แต่ ในที่น้ ี ผู้ วิ จั ยจะขอ
กล่าวถึงภารกิจรองของรัฐ ดังนี้
ภารกิจรองของรัฐ คือ ภารกิจที่รัฐอาจจะทาด้ วยตนเองหรื อไม่กไ็ ด้ โดยรั ฐมอบหมายให้ ปัจเจก
ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทา ถึงแม้ ว่าภารกิจรองจะมีความสาคัญในทางปฏิบัติกต็ าม แต่กไ็ ม่ถือว่ า
ภารกิจรองของรัฐเป็ นเงื่อนไขของอานาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็ นผู้จัดทาภารกิจของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่นกัน ซึ่งภารกิจรองของรัฐ ได้ แก่
1) การจัดการศึกษาและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในรัฐสมัยใหม่ท่เี ป็ นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกิจในการทาให้ ประชาชนสามารถแสดง
ศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละบุคคลการจัดการศึกษาให้
ความรู้ ทางวิ ชาการ การฝึ กอบรมอาชี พ การสอนให้ ร้ ูจั กการอดทนอดกลั้ น ต่ อความคิ ดเห็น ที่แ ตกต่ า ง
ออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ย่อมจะช่วยทาให้ สังคมมี
ความรู้ความสามารถและใช้ ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพ
2) การจัดสวัสดิการสังคมและการสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
การทาให้ ชีวิตของพลเมืองในรัฐเป็ นชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็ นภารกิจสาคัญประการหนึ่งที่รัฐมิ
อาจปฏิเสธไม่ กระทาได้ รั ฐย่ อมมีหน้ า ที่ในการจั ดการให้ พลเมือ งสามารถดารงชี วิตอยู่ ในรั ฐได้ อย่ างมี
ความหมายในฐานะมนุ ษย์ ด้ วยเหตุน้ ี รั ฐจึ งมีหน้ าที่ในการจัดทาบริ การ ตลอดจนสวั สดิการขั้นพื้ นฐาน
ให้ แก่พลเมือง เพื่อให้ พลเมืองมีมาตรฐานในการดารงชีวิตที่ดี เช่น การจัดให้ มีการรักษาพยาบาล การจัด
ให้ มีบานาญหรือเงินสงเคราะห์คนชรา เป็ นต้ น
3) การส่งเสริมและควบคุมกากับเศรษฐกิจ
การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่ าวมาข้ างต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในด้ านสวัสดิการ
สังคมนั้น ทาให้ รัฐไม่อาจที่ปฏิเสธการหารายได้ เพื่อไว้ ใช้ ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้ แหล่งรายได้ ท่สี าคัญที่สุด
ของรั ฐก็คือ ภาษี อากร จนอาจกล่ าวได้ ว่า รั ฐสมัยใหม่เป็ นรั ฐภาษี อากร การที่รัฐจะเข้ าไปหารายได้ โดย
ดาเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพื่อมุ่งแสวงหารายได้ ตลอดจนผลกาไรนั้น มีข้อจากัดอยู่มากทั้งในทาง
กฎหมายและโดยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน
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4) การพิทกั ษ์รักษาสิ่งแวดล้ อม
ภารกิจ ในทางสิ่งแวดล้ อ มถื อ ได้ ว่ า เป็ นภารกิจ ที่ค่อ นข้ า งใหม่ สาหรั บ รั ฐในทางนิ ติศ าสตร์
วิ ช าการที่ ศึ ก ษาเรื่ องราวเกี่ ยวกั บ สิ่ ง แวดล้ อม คื อ วิ ช ากฎหมายสิ่ ง แวดล้ อมนั้ นก็ เ ป็ นวิ ช า
ที่ถือกาเนิดขึ้นราวประมาณ 40 กว่าปี มานี้ ในยุโรปการพิทกั ษ์รักษาสิ่งแวดล้ อมมีเป้ าหมายอยู่ท่กี ารรักษา
สภาวะธรรมชาติ ขจัดการกระทาที่เป็ นการรบกวนหรือก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติจนอาจ
เป็ นอันตรายต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การพิทักษ์รักษาสภาวะธรรมชาติมีท้งั กรณีท่เี จาะจงไปที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสภาวะแวดล้ อม เช่น ดิน นา้ อากาศ ป่ าไม้ ภูมิอากาศ และกรณีท่เี ป็ นความสัมพั นธ์ระหว่าง
กันในสภาวะแวดล้ อมทั้งมวล

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การด าเนิ น กิ จ การไปรษณี ย ์ร ะหว่ า งประเทศของ
ต่างประเทศและประเทศไทย
3.1 สหราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติการบริ การไปรษณีย์ ค.ศ. 2011 (Postal Services Act 2011) ของ
สหราชอาณาจักรกาหนดไว้ ว่า หน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์ ได้ แก่
หน่ ว ยงานที่เ รี ยกว่ า “The Office of Communication : OFCOM” โดยหน่ วยงานดั งกล่ า วนี้ ต้ อ งแสดง
ศักยภาพในการให้ บริการไปรษณีย์ ในด้ านของการเตรียมการป้ องกันของบริการไปรษณีย์สากลตามอานาจ
ของ OFCOM ที่สามารถใช้ ในการเข้ าถึง หรือด้ วยเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกิดโดยหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
ในการปฏิบัติงานของ OFCOM ดังกล่าวจะต้ องมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่พ่ึงพาได้ ในการบริหารจัดการงาน
บริ ก ารไปรษณี ย์ ส ากล และต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การให้ ท าหน้ า ที่เ สร็จ สิ้ น ภายในเวลาที่ก าหนด เพื่ อ
ตอบสนองเงื่อนไขในภายหลัง ตามความต้ องการของการเตรี ยมบริการไปรษณีย์สากล ซึ่งต้ องมีแหล่ ง
เงิ น ทุ น ที่พ่ึ งพาได้ รวมถึ งการให้ ผลตอบแทนอย่ า งเป็ นธรรมแก่ ผ้ ู ใ ห้ บ ริ ก ารอื่น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน โดยหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดหมายความรวมไปถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวกับไปรษณีย์ในด้ าน
ของการป้ องกันการเข้ าถึง ซึ่งคานึงถึงความต้ องการของผู้ใช้ บริการไปรษณีย์สากลเป็ นหลัก และเลขานุการ
รัฐอาจมีคาสั่งให้ OFCOM นาหรือไม่นากฎเกณฑ์พ้ ืนฐานในการป้ องกันมาบังคับให้ ตามแต่ดุลยพินิจของ
เลขานุการรัฐโดยหน้ าที่ของ OFCOM นั้นจะเป็ นไปในทิศทางใดก็ได้ ตามข้ อความในส่วนนี้ ซึ่งการกระทาที่
ถูกกาหนดในส่วนนี้น้ัน ได้ แก่ การปฏิบัติในเงื่อนไขของกรณีท่วั ไป หรือการปฏิบัติตามกรณีเฉพาะ และ
ก่อนจะมีการกาหนดทิศทาง เลขานุการรัฐต้ องมีการหารือกับ OFCOM
ส าหรั บ งานบริ ก ารไปรษณี ย์ ส ากล OFCOM ต้ อ งด าเนิ น การ ในการจั ด เตรี ย มการอธิ บ าย
รายละเอี ย ดของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในสหราชอาณาจั ก ร และก าหนดมาตรฐานของบริ ก าร
ในแต่ละประเภท ซึ่งบริการไปรษณีย์สากล อย่างน้ อยควรจะมีบริการตามข้ อ 31 ข้ อ 32 และข้ อ 33 และ
ก่อนหน้ าจะมีก ารทาหรื อแก้ ไขคาสั่งเกี่ยวกับบริ การไปรษณีย์สากล OFCOM ต้ องมีการประเมิ นตามที่
กาหนดไว้ ด้านบนก่อนหรือภายในสหราชอาณาจักรอย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม OFCOM ต้ องทาการ
ประเมินตามที่กาหนดไว้ ด้านบนก่อนหรื อภายในเวลา 18 เดือน นับแต่วันที่มีการใช้ คาสั่ง เลขานุ การรัฐ
อาจมีคาสั่งเพื่อป้ องกันว่าให้ คาสั่งแรกของบริการไปรษณีย์สากลไม่จาเป็ นต้ องชี้แจงรายละเอียดของบริการ
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และการกาหนดทิศทางก็ได้ และ OFCOM ต้ องประกาศหน้ าที่ได้ รับมอบหมายของบริการไปรษณีย์สากลที่
เป็ นคาสั่ง รวมถึงการแก้ ไขคาสั่งด้ วย
3.2 สาธารณรัฐอินเดีย
ตามรัฐบัญญัติว่าด้ วยกรมไปรษณีย์อินเดีย ค.ศ. 1898 (The Indian Post Office Act 1898)
กาหนดหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ในการจัดทาบริ การสาธารณะด้ านงานไปรษณีย์ ได้ แก่ กรมไปรษณีย์อินเดีย
และมีข้อกาหนดว่าอานาจของรัฐบาลอินเดียมีสทิ ธิพิเศษในการขนส่งไปรษณีย์ท่วั ราชอาณาจักร จากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง ยกเว้ นกรณี ดังนี้ คือ จดหมายส่วนตัว ที่อยู่ในเส้ นทางขนส่งของเจ้ าหน้ าที่ขนส่ง โดยมิได้ ให้
ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้ าง จดหมายที่อยู่ภายใต้ ผลประโยชน์ของผู้ส่งและผู้รับเท่านั้น พัสดุท่ลี ักลอบ
ขนส่งไม่ว่าทางบกหรื อทางทะเล โดยมิได้ ให้ ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้ างโดยคาว่า จดหมาย ในข้ อนี้
รวมถึงข้ อ 5 นั้นรวมถึง โปสการ์ด เช่นกัน นอกจากนี้ ยังกาหนดไว้ ว่าในเขตอินเดียนั้น นอกจากอานาจจาก
รัฐบาลแล้ วห้ ามผู้อ่ืน เก็บ ขน ดูแล หรือทาการส่งจดหมายไปรษณีย์สู่ผ้ ูรับในรูปแบบการขนส่งเด็ดขาด
เว้ นแต่ในกรณี ดังนี้ คือ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ าทั่วไปที่รับสิทธิในการส่งสินค้ าดังกล่าวเท่านั้น หรือ
เจ้ า ของหรื อผู้ ดูแ ลทางเดิน เรื อในแม่ น้า หรื อคลองต่ า ง ๆ ในอิน เดีย ซึ่ งดู แ ลในเรื่ องการส่งของเพี ยง
อย่างเดียว ให้ ทาตามสิทธิท่พี ระราชบัญญัติน้ ีกาหนดไว้
3.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตามรัฐบัญญัติไปรษณีย์ ค.ศ. 1997 (Postal Act (Postgesetz, PostG) 1997) ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดไว้ ว่า ผู้ใดก็ตามที่ทาการขนส่งเพื่อกลุ่มหรื อองค์กรที่สร้ างผลประโยชน์ให้ แก่
ตัวเอง ซึ่งสิ่งของหรือนา้ หนักตัวจดหมายไม่เกิน 1,000 กรัม จาต้ องมีใบอนุญาต ส่วนผู้ท่ไี ม่จาเป็ นต้ องมี
ใบอนุ ญาต ได้ แก่ การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ให้ แก่บุคคลหรื อองค์กรที่ได้ รับอนุ ญาต ซึ่งอาจเป็ นเจ้ าหน้ าที่
หรือลูกจ้ างตามกฎหมาย การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ซ่ึงบรรจุพร้ อมกับพัสดุอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน หรือ
การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ในทางที่เกี่ยวกับบันทึกส่วนตัว ทาเพื่อประโยชน์ หรืออยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
ผู้ได้ รับมอบหมายจากผู้ส่ังถึงผู้รับ
การออกใบอนุ ญาต จะมีการออกใบอนุ ญาตจากผู้มีอานาจออกใบอนุ ญาตก็ต่อเมื่อมีการส่งคา
ร้ องหรือคาขอ ซึ่งเอกสารคาร้ องหรื อคาขอดังกล่ าวจะต้ องแสดง จุ ดหมายของผู้รับ อนุ ญาตอย่างชัดเจน
และจะมีการออกใบอนุ ญาตให้ โดยการขออนุ ญาตอาจถูกปฏิเสธได้ ในกรณี ใบคาร้ องแสดงข้ อมูลหรื อ
รายละเอียดไม่ครบถ้ วน หรือมีผลกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมจากกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติการดังกล่าว หรือมีรายละเอียดที่ดูแล้ วไม่ตรงกับอานาจการกากับดูแลที่จะสามารถอนุญาตได้ ทั้งนี้
การพิจารณาออกใบอนุ ญาตจะต้ องกระทาภายในเวลา 6 สัปดาห์ และอาจมีการออกใบกากับควบคู่กับ
ใบอนุญาต ซึ่งผู้มีอานาจกากับดูแลอาจต้ องสอดส่องดูแล แม้ จะได้ ออกใบอนุ ญาตไปแล้ วก็ตาม การย้ าย
ใบอนุญาตจาเป็ นต้ องมีการพิจารณาและหนังสือย้ ายจากอานาจกากับดูแล หนังสือย้ ายต้ องเป็ นไปตามการ
พิจารณาในข้ อ 6.3 ของบทบัญญัติในกฎหมายนี้ ในกรณีการตายของผู้ถือใบอนุ ญาตให้ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบในข้ อ 46 ซึ่งจะอยู่ภายใต้ อานาจกากับดูแล และต้ องแจ้ งให้ ทราบในทันที และหากในใบอนุ ญาต
เป็ นกลุ่มหรือบริษัทที่มีมากกว่า 1 หุ้นขึ้นไป ผู้ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 10 จะต้ องทาการรายงานตัวต่อ ผู้มี
อานาจกากับดูแลในทันที
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3.4 ประเทศไทย
จากการศึกษา พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พบว่า ได้ กาหนดความหมายของคา
ว่ า “เจ้ าพนั ก งาน” หมายความว่ า เจ้ าพนั ก งานกรมไปรษณี ย์ โ ทรเลข “กรม” หมายความว่ า
กรมไปรษณีย์โทรเลข และ “ไปรษณียน์ ิเทศ” หมายความว่า สมุดกฎ ข้ อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศว่าด้ วย
การไปรษณีย์ท่วั ไป อันพึงต้ องปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติน้ ี หรือตามสัญญาสากลไปรษณีย์ อีกทั้ง
มีการกาหนดให้ รัฐบาลทรงไว้ ซ่ึ งอานาจสิทธิ์ขาดที่จะจั ดการไปรษณีย์ และตั้ งที่ทาการไปรษณีย์ภายใน
ราชอาณาจั ก ร อ านาจนี้ มอบหมายให้ ไว้ แ ก่ ก รมซึ่ งมี สิ ทธิแ ละหน้ า ที่จั ดการไปรษณี ย์ และตั้ ง ที่ทาการ
ไปรษณีย์ข้ นึ ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร และมีหน้ าที่ทากิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวแก่การรับ รวบรวม ส่ง จ่าย
และส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ตามกฎ ข้ อบังคับ และคาสั่งที่ต้ังขึ้น ทั้งนี้ การตั้งหรือเลิกที่ทาการไปรษณีย์ ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้ มีการกาหนดให้ คณะกรรมการนโยบาย
ทุ น รั ฐวิ สาหกิจมี อานาจหน้ าที่ ดังต่ อ ไปนี้ คือ เสนอความเห็นต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติใน
หลักการและแนวทางให้ ดาเนินการนาทุนบางส่วนหรื อทั้งหมดของรั ฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็ นหุ้นใน
รูปแบบของบริษัทเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นและการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการกาหนดรั ฐมนตรี ท่ีจะกากับดูแลในด้ านนโยบายของบริ ษัทที่จะจดทะเบียนจั ดตั้ง เสนอแนะ
เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชกฤษฎีก าก ากับดู แลให้ มีการรั บ ฟั งความคิดเห็น ของประชาชนตาม
พระราชบั ญ ญั ติน้ ี ปฏิบั ติการอื่น ตามพระราชบั ญ ญั ติน้ ี และพิ จ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ ตามที่คณะรั ฐมนตรี
มอบหมาย
อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย
จ ากั ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ “บริ ษั ท ” หมายความว่ า บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด และ “กิจ การ
ไปรษณีย”์ หมายความว่า การตั้งที่ทาการไปรษณีย์ และการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ รวบรวม ส่ง
จ่ า ย และส่ ง มอบไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ ตามกฎหมายว่ า ด้ วยไปรษณี ย์ อี ก ทั้ ง “กสท.” หมายความว่ า
การสื่อสารแห่ งประเทศไทยตามกฎหมายว่ าด้ วยการสื่อสารแห่ งประเทศไทย ตลอดจนการดาเนินการ
กิจการไปรษณีย์และธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง ใกล้ เคียงกัน หรือซึ่งเป็ น
ประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ ให้ บริษัทมีอานาจ ได้ รับยกเว้ นมี สิทธิพิเศษหรื อได้ รับความคุ้มครองตามที่
กฎหมายว่าด้ วยไปรษณีย์ กฎหมายว่าด้ วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นได้ บัญญัติไว้ ให้ แก่
กสท.

4. วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณียใ์ นประเทศ
ไทย
4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
สาหรับ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มีความล้ าสมัยเนื่องจากบังคับใช้ มาอย่าง
ยาวนานประมาณ 80 ปี และไม่สอดคล้ องกับยุคสมัยที่มีการพั ฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร โดยมิได้ มีการแก้ ไขเนื้ อหาของบทบัญญัติให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความ
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ต้ องการในการรับบริการของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบเกี่ยวกับการจัดทาบริการสาธารณะที่ต้องมี
ความสม่ า เสมอโดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน เนื่องจากเนื้อหาของกฎหมายไม่ มีการอนุ วัติเ กี่ยวกับ การสื่อ สารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2483 ซึ่ งใน
ขณะนั้นการจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์ของกรมไปรษณีย์ไทยในอดีตแตกต่างจากบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัดในปัจจุบัน
อนึ่ง ประเทศไทยได้ มีการพยายามปรั บปรุงและแก้ ไขการจัดทาบริ การสาธารณะด้ า นกิจการ
ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็ นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โดยในอดีต
การสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทย (กสท.) เป็ นหนึ่ ง ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซึ่งภายหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 รัฐบาล
ในขณะนั้นจึงมีมติให้ แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็ น 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ส่งผลให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ใช้ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้ างของระบบของการสื่อสารด้ านไปรษณีย์ ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ านไปรษณีย์ให้ กับประชาชน อีกทั้งในขณะนั้ นภายหลั งมี การเปลี่ ยนแปลงหน่ วยงานได้ เกิด
ปั ญหาจากการเปลี่ยนหน่ วยงานของรั ฐมาเป็ นรั ฐวิสาหกิจ รั ฐบาลจึงแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าโดยการออก
พระราชกฤษฎีกา กาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่ ใ ช้ เพื่ อการด าเนิ น กิ จ การด้ านไปรษณี ย์ ข องประเทศไทยในปั จ จุ บั น และเนื้ อหาของ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวยังนามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่ งประเทศไทยเดิมมาปรั บใช้ กับ
บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด การกระท าดั ง กล่ า วของรั ฐ บาลในอดี ต ที่ อ อกพระราชกฤษฎี ก า
แสดงให้ เห็นว่าพระราชบัญญัติเดิมยังไม่สามารถบังคับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ ออกกฎหมาย
ลู ก เ พื่ อ ม า ก า ห น ด อ 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 ษ ณี ย์ ไ ท ย จ า กั ด
พ.ศ. 2546 เพื่ อให้ ดาเนิ น งานได้ ต ามปกติ และพระราชบั ญ ญั ติ ทุน รั ฐวิ ส าหกิจ พ.ศ. 2542 นั้ น ก็ม า
สามารถดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัดได้
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่เคยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช
2477 เลย ทาให้ เนื้อหาของกฎหมายไม่มีความทันต่อสถานการณ์ และไม่สามารถทาได้ ตามวัตถุประสงค์
ของการจั ดท าบริ การสาธารณะด้ า นไปรษณี ย์ ได้ ใ นปั จ จุ บั น อีกทั้ง กฎหมายหลั ก คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่เอื้ออานวยต่อการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้ างของไปรษณีย์ เช่น การ
กาหนดเรื่องอานาจของกรมไปรษณีย์ซ่ึงถูกยกเลิกในอดีตและมีการเปลี่ยนแปลง โดยปั จจุ บันได้ กลายเป็ น
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็ นต้ น ทาให้ กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีความสัมพันธ์กันในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์ เพราะกฎหมายแต่ละฉบับต่างแก้ ไขปัญหาเฉพาะเรื่องและแก้ ไขเฉพาะด้ าน
ส่งผลทาให้ เกิดปั ญหาจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และรั ฐเองจะต้ อง
จัดทาบริ การสาธารณะเพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนเพราะในปั จจุ บันประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ งานด้ านการสื่อสารรูปแบบอื่นมากขึ้นและไม่นิยมใช้ บริการในด้ านไปรษณีย์ด่ังเช่ น
ในอดีต เป็ นไปได้ ว่ารัฐอาจต้ องปิ ดองค์ก ารเพราะไม่สามารถที่จะให้ บริการแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ข้ นึ มา นั้นเอง
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จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า ประเทศไทยมี ก ารบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์
พุทธศักราช 2477 เป็ นเวลานาน โดยไม่มีการแก้ ไขเนื้อหาของบทบัญญัติให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และความต้ องการของประชาชนในการได้ รับบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์ ส่งผลทาให้ เนื้อหาและ
ข้ อ ค ว า ม ใ น ก ฎ ห ม 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
เป็ นอย่ า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งการก าหนดเรื่ องอ านาจของกรมไปรษณี ย์ ซ่ึ ง ถู ก ยกเลิ ก ในอดี ต
และมีการเปลี่ ยนแปลงโดยปั จจุ บันได้ กลายเป็ นบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ซึ่งการบัง คับใช้ กฎหมายที่
ล้ าสมั ยดังกล่ าวนั้ น ทาให้ ไม่ สอดคล้ องกับหลั กการทางกฎหมายมหาชน ได้ แก่ หลั ก กฎหมายที่ดี และ
หลักการจัดทาบริการสาธารณะ ส่งผลทาให้ เกิด ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์ พุ ท ธศั ก ราช 2477 ได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
มาเป็ นระยะเวลาที่เนิ่นนานและไม่มีการแก้ ไขเนื้อหาของบทบัญญัติให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หาก
ไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ให้ หน่วยงานของรัฐ สามารถ
ปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงทั้งในเรื่ อ งของโครงสร้ า งและหน้ า ที่ในการจั ดทาบริ ก ารสาธารณะได้ ตามความ
ต้ องการของประชาชนแล้ วนั้น ในอนาคตเมื่อหน่วยงานไม่มีประชาชนเข้ ามาใช้ บริการ ไม่มีรายได้ ในการ
บริ หารองค์การ เป็ นไปได้ ว่ารั ฐ อาจต้ องปิ ดองค์การเพราะไม่สามารถที่จะให้ บริ การแก่ประชาชน ซึ่งการ
บังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวยังไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ ข้ ึนมา
ส่งผลให้ การจัดทาบริการสาธารณะของรัฐในด้ านกิจการไปรษณีย์ไม่ตรงตามความต้ องการของประชาชน
นั้นเอง
4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดใบอนุญาตเพื่อให้ เอกชนจัดทาบริการสาธารณะด้ าน
ไปรษณีย์แทนรัฐ
นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการกาหนดในการออกใบอนุญาตให้ แก่เอกชนเพื่อจัดทาบริการ
สาธารณะด้ า นไปรษณี ย์แ ทนรั ฐ เนื่ องจากกฎหมาย คือ พระราชบั ญ ญั ติไปรษณี ย์ พุ ทธศั กราช 2477
กาหนดให้ เป็ นอานาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็ นผู้กาหนดที่ต้ังของที่ทาการไปรษณีย์และระบบการจัดการ
ไปรษณีย์ท้งั หมดภายในประเทศ ส่งผลทาให้ การจัดทาบริการสาธารณะในด้ านนี้จึงถูกผูกขาดให้ รัฐเป็ น
ผู้จัดทาเท่านั้น ภาคเอกชนไม่มีสิทธิท่จี ะเข้ ามาจัดทาแทนรั ฐได้ สาหรั บในปั จจุ บันภาคเอกชนเริ่ มเข้ ามา
สนใจที่จะให้ บริการด้ านไปรษณีย์เพิ่ มมาขึ้น ส่งผลทาให้ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จึงได้ ออกข้ อบังคับ
เพื่อกาหนดให้ เอกชนที่สนใจทาร้ านไปรษณีย์ เข้ ามาทากิจการไปรษณีย์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริษัท และอยู่ใน
ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด แต่ในทางกลับกัน
การดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะในด้ านนี้ของรัฐภายใต้ กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ
พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้ รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากในปั จจุ บันเทคโนโลยีมีการ
พัฒนามากขึ้นเป็ นอย่างมาก ทาให้ ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้ง กิจการ
บางอย่างที่ได้ รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ ก็มี
ภาคเอกชนเข้ ามาแข่งขันกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็ นจานวนมาก
ดังนั้น ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดทาบริการสาธารณะประเภทนี้
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ให้ สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจก็จะทาให้ องค์ก ารรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ต้องปิ ดกิจการลงใน
อนาคต
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมาย พบว่า กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 ไม่มีเนื้อหาของบทบัญญัติท่เี ปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์
แทนรั ฐ ส่งผลทาให้ เอกชนเลื อกที่จะแข่ งขันกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในส่ วนที่ประชาชนนิ ยมใช้
บริการ และผลักภาระให้ รัฐวิสาหกิจรับภาระการจัดทาบริการที่ประชาชนไม่นิยมต่อไป ในบางกรณีเกิดจาก
ข้ อจากัดของกฎหมายที่ให้ อานาจเด็ดขาดแก่รัฐในการจัดทาบริ การสาธารณะประเภทนี้ ทาให้ เอกชนที่มี
ความต้ องการที่จ ะเข้ ามาจั ดบริ ก ารสาธารณะถู ก กีดกัน จากเนื้ อหาของกฎหมายทาให้ ไม่ สามารถเข้ ามา
ให้ บริการหรือจัดทาบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนในด้ านกิจการไปรษณีย์ได้ อย่าง
เป็ นธรรม เพราะอาจติดปั ญหาทางกฎหมาย เช่ น การกาหนดให้ รัฐเป็ นผู้ทาหน้ าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์
ระหว่างประเทศในกรณีเข้ าสู่ประเทศและออกจากประเทศ รวมถึงภายในประเทศ ส่งผลทาให้ เอกชนที่มี
กิจการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ถูกปรับเงินจากการดาเนินกิจการจากรัฐในกรณีขนส่งไปรษณียภัณฑ์แทนรัฐ
โดยไม่ได้ รับอนุญาตเพราะกฎหมายให้ อนุญาตเฉพาะรัฐมีหน้ าที่เท่านั้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าข้ อจากัด
ของกฎหมายดังกล่าวนี้จึงเป็ นผลทาให้ เอกชนที่มีศักยภาพเลือกที่จะไม่ลงทุนในระบบไปรษณีย์กับประเทศ
ไทย มีผลทาให้ ระบบไปรษณีย์ของประเทศบางส่วนจึงไม่มีการพัฒนา เพราะเมื่อกิจการไปรษณีย์ท่จี ัดทา
โดยรั ฐ เพี ย งองค์ ก ารเดี ย วเท่ า นั้ น ก็เ ป็ นผลท าให้ ไ ม่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ
และเมื่อไม่มีการพัฒนาระบบไปรษณีย์แล้ วก็ทาให้ จากจัดทาบริการสาธารณะดังกล่าวไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ ส่งผลให้ ไม่ได้ รับความนิยมจากประชาชนตามลาดับ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่มีการกาหนด
เนื้อหาของบทบัญญัติท่เี ปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาจัดทาบริ การสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรั ฐ โดยในปั จจุ บัน
กิจการด้ านไปรษณีย์มีการพัฒนาไปตามกลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งภาคเอกชนก็มี
ความสนใจที่จะเข้ ามาดาเนินกิจการด้ านไปรษณีย์ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ซึ่ง
เอกชนจะมี ค วามพร้ อ มในด้ า นเทคโนโลยี ท่ีทัน สมั ย ตามสถานการณ์ ใ นโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ดั งนั้ น การที่
กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่ได้ กาหนดให้ เอกชนเข้ ามาร่ วมจัดจัดทา
บริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐได้ จึงทาให้ ไม่สอดคล้ องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน
ได้ แก่ หลั กประโยชน์สาธารณะ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดใบอนุ ญาตเพื่ อให้
เอกชนจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐ
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ไ ปรษณี ย์ พุ ท ธศั ก ราช 2477 ไม่ มี เ นื้ อหาของ
บทบัญญัติท่เี ปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐ ซึ่งในปัจจุ บันนั้นการพัฒนา
ในด้ านเทคโนโลยี และด้ านเศรษฐกิจมีความก้ าวหน้ าไปมาก และระบบของรัฐย่อมมีปัญหาในกระบวนการ
และข้ อ จ ากั ด ของกฎหมายที่ไ ม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ รัฐไม่สามารถปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงการ
จัดทาบริการสาธารณะในด้ านนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อความต้ องการของประชาชนในด้ าน
ของการจัดทาบริการสาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว อาจทาให้ ประชาชนใช้
บริการด้ านกิจการไปรษณีย์ของรัฐน้ อยลงได้ นั่นเอง
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4.3 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่ วยงานกลางเพื่ อทาหน้ าที่กากับดู แลและควบคุ ม
ตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย
สาหรับโครงสร้ างของการบริหารงานราชการแผ่นดินจะกาหนดให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
อยู่ภายใต้ การกากับดูแลกิจการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใต้ การดูแลของรัฐมนตรีเจ้ า
กระทรวง แต่กระทรวงก็มีหน่วยงานหรืออานาจหน้ าที่อ่ นื ๆ ที่จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ โดย
การกากับดู แลกิจการไปรษณีย์เป็ นเพี ยงส่วนหนึ่ งของหน้ าที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรั ฐมนตรี ว่าจะให้
ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ให้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา
และตรวจสอบการดาเนิ น งานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามความต้ องการของประชาชน หรื อในบางกรณี
รัฐมนตรีผ้ ูทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการดังกล่าวจะทาหน้ าที่เพียงกากับดูแลว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะ
ดาเนินกิจการตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น ซึ่งหากเกิดกรณีอย่างหลังก็จะทาให้ ไม่มีองค์กรที่จะทาหน้ าที่
กากับดูแลและควบคุ มตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ให้ เกิดการพั ฒนาและแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนด้ านการสื่อสารด้ านไปรษณีย์ได้ อย่างแท้จริง
สาหรั บการดาเนินกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยนั้น ยังพบว่ า มีองค์กรในการกาหนดแนว
ทางการทาหน้ าที่ คือ คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอ านาจ สิ ท ธิ และประโยชน์ ข องบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด พ.ศ. 2546 ประกอบด้ วย
ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารเป็ นประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงการคลั ง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุ คคลซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้งจากผู้ ท่ีมีผลงานหรื อเคยปฏิบัติงานที่
แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรื อมีประสบการณ์ในกิจการหรื อ
สาขาวิชาชี พอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อกิจการไปรษณี ย์อีกหนึ่งคนเป็ นกรรมการ และให้ ผ้ ู แทนกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ส่งผลทาให้ คณะกรรมการดังกล่าวมี
อ านาจทางปกครองตามที่ ก ฎหมายก าหนด แต่ ไ ม่ มี อ านาจในการก าหนดนโยบายหรื อ การควบคุ ม
ตรวจสอบการดาเนินกิจการไปรษณีย์โดยตรง โดยอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์น้ัน มี
เพียงหน้ าที่ในการให้ อานาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เคยถูกกาหนดไว้ แบบ
เดียวกันกับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้ วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน
อดีต เช่น อานาจในการจัดทาไปรษณีย์นิเทศ การทาความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์ 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 ย ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
การสื่ อ สารแห่ งประเทศไทยที่มี ลั ก ษณะเป็ นคาสั่ง ทางปกครอง ซึ่ ง อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และเมื่อพิจารณาเนื้อหาในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ดังกล่าว พบว่า เนื้อหา
ของบทบั ญ ญั ติ ก ไ็ ม่ ไ ด้ ก าหนดหน้ า ที่ใ ห้ ค ณะกรรมการในกรณี น้ ี มี อ านาจหน้ า ที่ในการก ากั บ ดู แ ลและ
ตรวจสอบเพื่อการพัฒนากิจการไปรษณีย์เป็ นการเฉพาะ
นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่ า ในการกากับดูแลกิจการไปรษณีย์น้ัน รัฐจะอาศัยอานาจตาม
กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยการกาหนดให้ กระทรวงการคลัง เป็ นผู้ทา
หน้ า ที่ตรวจสอบการดาเนิ น กิ จ การและการใช้ จ่ า ยเงิ น ของรั ฐ วิ สาหกิจ ผ่ า นหน่ ว ยงานที่ทาหน้ า ที่ดูแ ล
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งในประเทศไทย คือ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
สคร. โดยหน่วยงานดังกล่ าวจะทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการของรั ฐวิสาหกิจทุกแห่ งในประเทศไทย โดยยึด
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หลักการและแนวทางการตรวจสอบอ้ างอิงจากคู่มือและระเบี ยบของ สคร. เป็ นหลัก ซึ่งคู่มือและระเบียบ
ทั้งหมดจะไม่มุ่งเน้ นการดาเนินกิจการของรั ฐวิสาหกิจใดเป็ นการเฉพาะ ส่งผลทาให้ ระเบียบและคู่มือที่
บั งคับ ใช้ ในปั จจุ บั นจึ งไม่ สอดคล้ องกับการทาหน้ าที่ของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพราะการดาเนิ น
กิจการด้ านไปรษณีย์ขององค์กรแห่ งนี้ ย่อมมีกระบวนการทางานและขั้นตอน ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้ าที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ และตัวองค์กรผู้ตรวจสอบเอง คือ สคร. ก็มีหน้ าที่ในการ
กากับดู แลและควบคุ มตรวจสอบรั ฐวิ สาหกิจทุ กแห่ งของประเทศ อีกทั้ง สคร.ไม่ มีอานาจหน้ าที่ในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ให้ เกิดการเพื่อการพัฒนา โดย
เมื่อพิ จารณาจากบุคลากรและอานาจหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย พบว่ า ในบางกรณีกไ็ ม่สามารถเข้ ามาดูแล
การดาเนินกิจการด้ านไปรษณีย์ของรัฐวิสาหกิจได้ ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้ สามารถจัดทาบริการสาธารณะได้ ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น ๆ และเพื่อการตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า การที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการทาหน้ าที่กากับดูแลและ
ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยนั้น ทาให้ กระบวนการควบคุมกากับดูแล กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไม่เป็ นระบบตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของการกากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ ซึ่งรัฐต้ องมีภารกิจ ภาระหน้ าที่ในการกากับดูแล
และควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ ซึ่งการที่กฎหมายไม่กาหนดเกี่ยวกับการทาหน้ าที่กากับดูแลและ
ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ไว้ จึงทาให้ ไม่สอดคล้ องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน
ได้ แก่ หลักการภารกิจของรั ฐ ส่งผลให้ เกิด ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่ วยงานกลางเพื่ อทา
หน้ าที่กากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า หากประเทศไทยไม่มีการกาหนดเกี่ยวกับการทาหน้ าที่กากับดูแลและควบคุม
ตรวจสอบกิจการไปรษณีย์น้ัน ส่งผลทาให้ อาจไม่มีหน่วยงานใดทาหน้ าที่ในการกากับดูแล หรือในบางกรณี
หน่วยงานต่าง ๆ อาจปฏิเสธการเข้ าไปทาหน้ าที่ดูแลการจัดทาบริการสาธารณะด้ านการสื่อสารในรูปแบบ
ไปรษณีย์ขององค์กรรัฐ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ กาหนดเป็ นการเฉพาะที่จะให้ หน่ วยงานใดเป็ นผู้เข้ าไป
กากับดูแล และควบคุมกิจการไปรษณีย์ จึงทาให้ เกิดการไม่พัฒนาในตัวองค์กรผู้จัดทาบริการสาธารณะ
และยังมีผลต่อความเชื่อมั่น ความศรัทธาในองค์กรผู้จัดทาบริการสาธารณะว่าจะสามารถจัดทาบริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนได้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์การไปรษณีย์ไทยได้ นั้นเอง

5. ข้อเสนอแนะ
สาหรั บแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการไปรษณีย์ใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังนี้
1) มีการกาหนดโครงสร้ างขององค์การไปรษณีย์ให้ เป็ นรูปแบบบริษัท จากัด (มหาชน)
2) มีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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2.1) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย จานวนกรรมการที่เพี ยงพอต่ อการดาเนิน
ภารกิจของบริษัท มีกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็ นมืออาชี พที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท จานวนอย่างน้ อยสามคน และต้ องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
2.2) คณะกรรมการบริ ษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดใบอนุ ญาตเพื่ อให้ เอกชนจัดทาบริ การสาธารณะ
ด้ านไปรษณีย์แทนรัฐ
ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังนี้
1) ให้ มี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ ผู้ ครอบครองใบอนุ ญาตในประเภทที่ รั ฐ กั บ เอกชน
เพื่อจัดทาบริการสาธารณะด้ านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่น ออกใบอนุญาตให้ เอกชนถือครอง เพื่อให้ จัดทา
บริการสาธารณะด้ านกิจการไปรษณีย์
2) ให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และขั้นตอนในการออกใบอนุญาต
5.3 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่ วยงานกลางเพื่ อทาหน้ าที่กากับดู แลและควบคุ ม
ตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย
ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยให้ มีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทาหน้ าที่กากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยขึ้นเป็ น
การเฉพาะ
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กฤตพร เจริญกุล
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

บทคัดย่อ
ธนาคารพาณิชย์แม้ จะมีสทิ ธิในการให้ บริการสินเชื่อให้ เช่าซื้อรถยนต์ ได้ ตามประกาศของธนาคาร
ที่ สนส. 01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อและให้ เช่าแบบลีสซิ่ง การ
ทาสัญญาเช่ าซื้ อรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์จึงมีข้อ สัญญาที่แตกต่ างกับการทาสัญญาเช่ าซื้ อรถยนต์กับ
บริษัทในเครือหรือบริษัทผู้จาหน่ายรถยนต์ ในส่วนของการกาหนดความรับผิด สิทธิของผู้เช่าซื้อ รวมถึง
การนาหลักกฎหมายปิ ดปากมาใช้ ซึ่งข้ อสัญญาดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ูเช่าซื้อและผู้คา้
ประกันการเช่าซื้อรถยนต์กบั ธนาคารพาณิชย์
จากการศึกษาพบว่า สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ท่ธี นาคารนามาใช้ น้ันมีลักษณะเป็ นสัญญาสาเร็จรูป และ
ไม่มีการกาหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้ โดยเฉพาะ เนื่องจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้ วยข้ อสัญญา
เรื่อง ให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ก็กาหนดเพียงข้ อ
สัญญาที่เป็ นสาระสาคัญที่ต้องมีในสัญญาเช่ าซื้อเท่านั้น และในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กไ็ ม่ได้ แสดงวิธีการ
คานวณอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด อีกทั้งในข้ อตกลงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ในเรื่องความรับผิดเพื่อความ
ชารุดบกพร่ องก็มีลักษณะเป็ นกฎหมายปิ ดปากที่ผลักภาระไปให้ แก่ผ้ ูเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อไม่สามารถยกข้ อ
ต่อสู้น้ ีข้ นึ ต่อสู้กบั ธนาคารพาณิชย์ผ้ ูให้ เช่าซื้อได้ เลย ซึ่งเมื่อผู้เช่าซื้อไม่สามารถยกข้ อต่อสู้ดังกล่าวมาโต้ แย้ ง
กับธนาคารได้ แล้ ว ย่อมส่งผลกระทบไปถึงความรับผิดของผู้คา้ ประกันซึ่งต้ องยอมรับในข้ อสัญญาปิ ดปาก
ดังกล่ า วด้ วย และการที่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ท่ีแ ก้ ไขใหม่ ในเรื่ องของการบอกกล่ าวที่ให้
เจ้ าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คา้ ประกันให้ ผ้ ูคา้ ประกันชาระหนี้ภายในเวลาหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ หากเป็ นหนี้ท่มี ีกาหนดชาระเป็ นงวดๆ อย่างเช่นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ต้องมีการบอก
กล่าวแก่ผ้ ูคา้ ประกันทราบทุกงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรือไม่อย่างไร ซึ่งการประกอบธุรกิจการให้ เช่าซื้อ
รถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ ม่มีการออกประกาศ ข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือในประเทศอังกฤษล้ วนแต่ต้องมีการระบุ
การส่งหนังสือบอกกล่ าวไว้ ในข้ อตกลงในสัญญา รวมถึงสิทธิเรี ยกร้ องในการบังคับชาระหนี้ของเจ้ าหนี้
ลูกหนี้และผู้คา้ ประกัน



นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการแก้ ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยให้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร
เข้ ามามีบทบาทในการกากับดูแลการกาหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้ เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน โดย
อาศัยประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยข้ อสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พุทธศักราช 2555 มาเป็ นฐานในการปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาข้ อตกลงในสัญญาเช่าซื้อให้ ดีข้ ึน
รวมถึงควรจะมีรายละเอียดแสดงวิธีการคานวณผลประโยชน์ในสัญญาเช่ าซื้อไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ู เช่า
ซื้อสามารถเข้ าใจรายละเอียดของค่าเช่าซื้อในแต่ละงวด และสามารถเลือกทาสัญญาได้ ถูกต้ องตรงกับความ
ประสงค์และกาลังทรัพย์ในการชาระหนี้ของผู้เช่าซื้อ และเพื่อเป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจและเกิดความเป็ น
ธรรมต่อคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

1. บทนา
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็ นการให้ บริการด้ านการให้ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่ ง ซึ่งสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์คือการที่เจ้ าของรถยนต์นารถยนต์ออกให้ เช่า โดยผู้เช่าซื้อได้ ชาระเงินบางส่วน เรียกว่า “เงินดาวน์”
ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อมีหน้ าที่ต้องชาระค่าเช่าเป็ นงวดๆ ให้ กับผู้ให้ เช่าซื้อ และเมื่อชาระค่าเช่าซื้อ
ครบถ้ วนตามสัญญาเช่าซื้อแล้ ว ผู้ให้ เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์น้ันให้ แก่ผ้ ูเช่าซื้อ ซึ่งธนาคารพาณิชย์
นั้นสามารถให้ บริ การสินเชื่อให้ เช่าซื้ อรถยนต์ได้ โดยอาศัยประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ออกตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พุทธศักราช 2551 เรื่องการอนุ ญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ประกอบ
ธุรกิจให้ เช่าซื้อและให้ เช่าแบบลีสซิ่ง พุทธศักราช 2551 และเนื่องจากรถยนต์เป็ นหลักประกันที่มีสภาพ
คล่องสูง สามารถเปลี่ยนมือได้ ง่าย ธนาคารพาณิชย์ผ้ ูให้ สนิ เชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีความเสี่ยงเป็ นอย่างมาก จึง
ต้ องมีการเรียกหลักประกันโดยให้ ผ้ ูเช่าซื้อ ต้ องจัดหาบุคคลซึ่งมีความน่าเชื่อถือเข้ ามาเป็ นผู้คา้ ประกันการ
เช่าซื้อรถยนต์
การทาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุ บัน มีลักษณะเป็ นสัญญาสาเร็จรูป แม้ จะมี
ประกาศของคณะกรรมการว่าด้ วยข้ อสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พุทธศักราช 2555 เข้ ามาควบคุมการทาสัญญาเช่าซื้อ แต่กเ็ มื่อพิ จารณาขอบเขตของ
สัญญาเช่ าซื้ อตามประกาศดังกล่ าวแล้ ว เป็ นการกาหนดเพี ยงข้ อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญหรื อเงื่อนไขที่
จะต้ องมี ใ นสั ญ ญาเช่ า ซื้ อเท่ า นั้ น และเมื่ อ มี ก ารแก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตาม
พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะคา้ ประกัน ฉบับที่ 20 และฉบับที่
21 ย่อมส่งผลกระทบมาถึงการให้ สินเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องการ
พิจารณาการให้ สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะพิจารณาเข้ มงวดขึ้น ธนาคารพาณิชย์อนุมัติเงินกู้ยากขึ้น
หรื ออาจไม่ปล่ อยเงินกู้เลย ซึ่งจะทาให้ ประชาชนเข้ าถึงสินเชื่อดังกล่าวได้ ยากขึ้นด้ วย เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ จะต้ องมีการแก้ ไข รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติด้วย ธนาคารพาณิชย์ในฐานะเจ้ าหนี้ซ่ึงมีความเสี่ยง
มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และอาจส่งผลรุนแรงต่อภาพรวมการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
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สาหรับในเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ลักษณะคา้ ประกันที่แก้ ไขใหม่น้ ี แม้ จะมี
เจตนารมณ์มุ่งที่จะคุ้ มครองบุคคลในแง่ความสัมพันธ์ทางแพ่ ง และช่ วยลดความไม่เป็ นธรรมให้ แก่ผ้ ูคา้
ประกันก็ตาม แต่กย็ ังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น จึงอาจเกิดปัญหาในการตีความได้ เช่น บทบัญญัติ
มาตรา 686 กาหนดให้ เจ้ าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวผู้คา้ ประกันภายในหกสิบวัน ก่อนจึงจะบังคับให้ ผ้ ูคา้
ประกันชาระหนี้ได้ หากเจ้ าหนี้มิได้ มีหนังสือบอกกล่าวภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ผ้ ูคา้ ประกันหลุดพ้ น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น
การที่เจ้ าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่ าวแก่ผ้ ูคา้ ประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เพื่อตั้งสิทธิเรียกร้ องตามสัญญาคา้
ประกันจนเต็มจานวนตามมาตรานี้ มีปัญหาในการตีความทางกฎหมายว่า หากเป็ นหนี้ท่มี ีกาหนดชาระเป็ น
งวดๆ ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์น้ัน เจ้ าหนี้ต้องบอกกล่าวแก่ผ้ ูคา้ ประกันทุกงวดหรือไม่ ในขณะเดียวกัน
ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นฐานะผู้ ใ ห้ สิน เชื่ อ ก็จ ะก าหนดในสัญ ญาเช่ า ซื้ อและสั ญ ญาค้า ประกั น ในทางที่จ ะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ ให้ แก่ธนาคารซึ่ งเป็ นฝ่ ายเจ้ าหนี้ จึ งอาจเกิดปั ญหาว่ าข้ อสัญญาที่ระบุ ไว้ น้ั น จะมีผล
บังคับใช้ ได้ หรือไม่เพียงใด จึงควรศึกษาว่ ากฎหมายลักษณะคา้ ประกันที่แก้ ไขใหม่น้ ีก่อให้ เกิดผลกระทบ
อย่างไรบ้ าง แก่การให้ สินเชื่อเช่ า ซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ และเนื้อหาของกฎหมายดังกล่ าวจะมี
ขอบเขตเนื้ อหาอย่ า งใด เพี ยงใด ต้ อ งอาศั ย การตี ความประการใด จึ งจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย และให้ สอดคล้ องกับการประกอบธุรกิจการให้ สนิ เชื่อเช่าซื้อของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งข้ อตกลง
ที่ระบุไว้ ในสัญญาคา้ ประกันการเช่าซื้อรถยนต์จะมีผลบังคับตามกฎหมายประการใด

2. ทฤษฎีทางกฎหมายในการเข้าทาสัญญา หลักการตีความกฎหมายในทางแพ่งและหลัก
ในการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และการเข้าค้ าประกันการเช่าซื้ อรถยนต์
2.1 ทฤษฎีทางกฎหมายในการเข้าทาสัญญา
2.1.1 หลักความศักดิ์สทิ ธิ์ของการแสดงเจตนา (The Autonomy of Will)
คือหลักที่ให้ ความเป็ นอิสระของบุคคลซึ่งจะทาการแสดงเจตนาอย่างใดเพื่อจะผูกมัด ตนเอง
ให้ ได้ ตามต้ องการ ซึ่งเจตนาเปรียบเสมือนเป็ นตัวก่อให้ เกิดสิทธิหรือกาหนดขอบเขตในทางกฎหมายของ
ตนเอง พร้ อมทั้งเชื่อได้ ว่าเจตนาของแต่ละบุคคลมีความศัก ดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง เป็ นหลักการพื้นฐาน
ของเสรีภาพของมนุษย์ ผลมาจากการที่ต้องรับรู้สทิ ธิส่วนบุคคลและต้ องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลที่มนุ ษย์
ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติและต้ องไม่ทาลายสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลจะถูกจากัดลง
ด้ วยความสมัครใจของบุคคลเอง โดยจะไม่ ผูก พั นในหนี้ ที่ตนไม่ ตกลงยินยอมด้ วย การที่บุคคลผู กมั ด
ตัวเองด้ วยสัญญาที่ทาขึ้นนั้น เป็ นหลักที่อาศัยความมีนิติสัมพันธ์ทางหนี้ว่าอยู่บนรากฐานของเจตนาของ
บุคคลโดยเจตนาเป็ นแหล่งกาเนิดและเป็ นมาตรการของสิทธิ โดยการแสดงเจตนาเป็ นการกระทาซึ่งบุคคล
แต่ละคนประสงค์ท่จี ะก่อให้ เกิดผลทางกฎหมายบางประการ และได้ มีการแสดงออกซึ่งความประสงค์น้ัน
เจตนาเป็ นตัวก่อให้ เกิดสัญญาและเป็ นตัวกาหนดเนื้อหาของสัญญาและผลของสัญญา
2.1.2 หลักเสรีภาพในการเข้ าทาสัญญา (Freedom of Contract)
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หลักเสรีภาพในการทาสัญญาเป็ นส่วนหนึ่งของหลักอิสระทางแพ่ง (Private Autonomy) เป็ น
หลั กที่ว่าด้ วยเรื่ องสิทธิของเอกชนหรื อปั จเจกชนมีความอิสระในการที่จะกาหนดขอบเขตกฎหมายด้ วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องทรัพย์สนิ
อนึ่งเสรีภาพในการทาสัญญา มีอยู่ 2 ความหมายด้ วยกัน คือ
ความหมายแรกหมายถึง เสรี ภาพที่จ ะเข้ า มาตกลงทาสัญ ญา หมายถึงเสรี ภาพในการ
ก่อให้ เกิดขึ้น ดาเนินการต่อไปของสัญญาหรือระงับกระบวนการในการก่อให้ เกิดสัญญา ซึ่งอาจพิจารณาได้
สองด้ าน คือ ด้ านกระทา (Positive Sense) หมายถึง การเริ่มต้ น ดาเนินต่อไปและการตกลงเข้ าทาสัญญา
และด้ านไม่กระทา (Negative Sense) หมายถึง การไม่เข้ าทาสัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา
ด้ วยการถอนคาเสนอหรือการยกเลิกการเจรจา เป็ นต้ น
ความหมายที่สองหมายความว่า เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐเมื่อสัญญาเกิดแล้ ว โดย
หลักเสรีภาพในการทาสัญญาได้ มีบัญญัติไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษรไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในมาตรา 151 บัญญัติว่า “การใดเป็ นการแตกต่างกับ บทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ ามิใช่ กฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็ นโมฆะ”
2.1.3 หลักการว่าด้ วยข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
ได้ มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมพ.ศ. 2540 ขึ้นมาใช้ บังคับเพื่อ
แก้ ไขความไม่ เป็ นธรรมและความไม่ สงบสุขในสังคม โดยกาหนดแนวทางพิ จารณาให้ ข้อสัญ ญาหรื อ
ข้ อตกลงบางประการไม่มีผลบังคับ และข้ อสัญญาหรือข้ อตกลงบางประการให้ มีผลบังคับเท่าที่เป็ นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี โดยได้ วางหลักเกณฑ์ไว้ ในมาตรา 4 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสัญญา
ที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีองค์ประกอบ คือต้ องเป็ นข้ อสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
การค้ าหรือสัญญาสาเร็จรูปหรือสัญญาขายฝาก ต้ องเป็ นข้ อตกลงที่ทาให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจหรื อผู้กาหนด
สัญญาสาเร็จรูปหรือผู้ซ้ ือฝากแล้ วแต่กรณี ได้ เปรียบคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ตามมาตรา 4 วรรคสาม และต้ อง
เป็ นข้ อตกลงที่ทาให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ เปรียบเกินสมควร ตามมาตรา 4 วรรคท้าย
2.2 หลักการตีความกฎหมายในทางแพ่ง
การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้ นหาหรืออธิบายความหมายของถ้ อยคาที่ปรากฏในตัวบท
โดยอาศัยการใช้ เหตุ ผลตามหลั ก ตรรกวิ ทยาและสามั ญสานึ ก ให้ มีความหมายที่ชัดเจนขึ้ น เพื่ อ ที่จ ะน า
กฎหมายนั้นไปใช้ บังคับแก่กรณีท่มี ีปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม บทกฎหมายใดเมื่อนามาปรับเข้ า
กับกรณีท่ีเกิดขึ้นและมีข้อสงสัยว่ าไม่สามารถจะใช้ ปรับแก่คดีได้ หรืออาจมีถ้อยคาไม่ชัดเจนจาเป็ นต้ อง
ตีความบทกฎหมายนั้น ซึ่งการตีความ มีหลักเกณฑ์ในการตีความ 2 ประการคือ
1. การตีความตามตัวอักษรหรื อตามตัวของกฎหมาย (Statutory Interpretation) เป็ นการ
ตีความตามถ้ อยคาสานวนในตัวบทกฎหมาย บทกฎหมายใดมีข้อความชัดเจนอยู่แล้ วก็ไม่จาเป็ นต้ อง
นาไปตีความ
2. การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย (Teleological Interpretation) หมายถึงการ
ตีความตามความมุ่งหมายหรือคุณค่า หรือตามเหตุผลที่ผ้ ูอยู่เบื้องหลังบทกฎหมายนั้นๆโดยมิได้ ข้ ึนอยู่กับ
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ความประสงค์ของผู้บัญญัติกฎหมายแต่อย่างใด แต่ข้ นึ อยู่กบั ความมุ่งหมายของบทกฎหมายโดยตัวของบท
กฎหมายเอง เป็ นการหยั่งทราบความหมายของถ้ อยคาในบท กฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย
นั้นๆ การตีความตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายแล้ วพยายามเลือกเฟ้ นถ้ อยคามาใช้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายดังกล่าว
2.3 หลักการตีความข้อตกลงในสัญญา
สัญญาเป็ นการแสดงเจตนาในการทานิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคล
ตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป การตีความสัญญาจึงอยู่ในบังคับของมาตรา 171 บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดง
เจตนานั้น ให้ เพ็งเล็งถึงเจตนาอันแท้ จริงยิ่งกว่าถ้ อยคาสานวนหรือตัวอักษร” ซึ่งก็คือ ต้ องค้ นหาเจตนาที่
แท้ จริงตามที่ได้ แสดงออกมา มิใช่พิจารณาเฉพาะถ้ อยคา สานวน ซึ่งอาจจะเป็ นคาพูดหรือตัวอักษรเมื่อมี
การเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การตีความสัญ ญาซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ของไทยได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา 368 ว่า “สัญญานั้นท่านให้ ตีความไปตามความประสงค์ในทาง
สุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” หมายความว่า การตีความสัญญานั้นต้ องคานึงถึงความประสงค์
หรื อเจตนาอันมีร่วมกันของคู่ สัญญา ซึ่ งเป็ นเจตนาที่คาดหมายในทางสุจริ ต และต้ องคานึงถึงประเพณี
ปฏิบัติในระหว่างคู่สญ
ั ญาหรือในทางการค้ าด้ วย

3. ปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู ้
ค้ าประกัน กรณีการให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
3.1 ปั ญหาที่ธนาคารพาณิชย์ผูใ้ ห้เช่าซื้ ออ้างหลักกฎหมายปิ ดปาก โดยผลของข้อสัญญา
มายันมิให้ผูเ้ ช่ าซื้ อและผูค้ ้ าประกันการเช่ าซื้ อรถยนต์โต้แย้งเกี่ยวกับเหตุความชารุดบกพร่ องของ
รถยนต์ เป็ นเหตุไม่ชาระค่าเช่าซื้ อ
เงื่ อ นไขของสั ญ ญาเช่ า ซื้ อที่ ใ ห้ ผ้ ู เ ช่ า ซื้ อต้ อ งเป็ นผู้ ติ ด ต่ อ และเลื อ กรถยนต์ รวมถึ ง เป็ นผู้
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของรถยนต์ด้วยตัวของผู้เช่าซื้อเอง และการรับมอบรถยนต์จากผู้ขายให้ ถือว่ า
ธนาคารได้ ส่งมอบรถยนต์ให้ กับผู้เช่าซื้อโดยถูกต้ อง และถือว่าผู้เช่าซื้อได้ ตรวจรับรถยนต์ในสภาพที่เป็ นที่
พึงพอใจของผู้เช่าซื้อแล้ ว หากมีความชารุดบกพร่องเกิดขึ้นกับรถยนต์คันดังกล่าว ธนาคารผู้ให้ เช่าซื้อจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความชารุดบกพร่ องใดๆ และผู้เช่าซื้อจะไม่ย กเอาปั ญหาเรื่องสภาพรถมาเป็ นข้ ออ้ างใน
การไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญา ซึ่งข้ อตกลงสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะของหลักกฎหมายปิ ด
ปากโดยผลของสัญญาหรือข้ อตกลงที่ผลักภาระไปให้ แก่ผ้ ูเช่าซื้อ เมื่อผู้เช่าซื้อยกข้ อต่อสู้ข้ ึนต่อสู้ไม่ได้ ย่อม
ส่งผลกระทบไปถึงความรั บผิดของผู้คา้ ประกัน ซึ่ งต้ องยอมรั บ ในข้ อสัญ ญาปิ ดปากดังกล่ า วด้ วย อีกทั้ง
สัญญาคา้ ประกันดังกล่าวเป็ นการคา้ ประกันแบบไม่จากัดความรับผิด ผู้คา้ ประกันจะรับผิดในต้ นเงินตาม
หนี้ ประธานที่ลูก หนี้ ค้ า งช าระแก่ เ จ้ า หนี้ แล้ ว ผู้ ค้า ประกัน ยั งต้ อ งรั บ ผิ ดในดอกเบี้ ย ค่ า สิน ไหมทดแทน
ค่าธรรมเนียมการฟ้ องร้ องบังคับคดี ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ด้วย
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3.2 ปัญหาข้อตกลงเกีย่ วกับความรับผิดในดอกเบี้ ยและเบี้ ยปรับของผูค้ ้ าประกันกับความ
ไม่เป็ นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรมและกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยใช้ อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) โดยไม่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่แน่ นอนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) แม้ ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส.
80/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ การปฏิบัติในเรื่ องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่า บริ การต่ างๆ และเบี้ ยปรั บ สาหรั บ
ธนาคารพาณิชย์ โดยดอกเบี้ยและส่วนลดให้ สินเชื่อมีการกาหนดว่าธนาคารพาณิชย์ต้องประกาศอัตรา
ดอกเบี้ ยที่จ ะเรี ยกเก็บ จากลู ก ค้ า แต่ ละประเภท โดยใช้ อัตราดอกเบี้ ยอ้ า งอิงและก าหนดเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยหรื อส่วนลดสูงสุดตามกลุ่มลูกค้ าแต่ละประเภท แต่กไ็ ม่มีการกาหนดว่าอัตราดอกเบี้ยสาหรั บ
สินเชื่อรถยนต์เป็ นจานวนเท่าใด เพดานสูงสุดเท่าไหร่ ซึ่งย่อมส่งผลให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกาหนด
อัตราดอกเบี้ยเป็ นเช่นไรก็ได้ และแบบของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ท่ธี นาคารพาณิชย์ได้ นามาใช้ กับผู้บริโภค
นั้ น มี ลั ก ษณะเป็ นสัญ ญาส าเร็จ รู ป และเมื่ อ พิ จ ารณาขอบเขตของสัญ ญาเช่ า ซื้ อตามประกาศของ
คณะกรรมการว่าด้ วยข้ อสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. 2555 เห็นว่าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไม่ได้ มีการกาหนดรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้ โดยเฉพาะ ประกาศ
ฉบับดังกล่ าวกาหนดเพี ยงข้ อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญหรือเงื่อนไขที่ต้องมีในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เท่านั้น
อีกทั้งในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กไ็ ม่มีวิธีการคานวณอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด และเบี้ยปรับในกรณีท่ผี ้ ูเช่า
ซื้อผิดนั ดชาระค่ าเช่ าซื้ อที่ธนาคารเรี ยกเก็บ อัตราที่เรี ยกเก็บนั้ นมีอัตราที่สูงเกินไปทาให้ ธนาคารได้ รับ
ประโยชน์เกินควร
3.3 ปัญหาการทาข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้สิทธิแก่ธนาคารพาณิชย์ผูใ้ ห้เช่าซื้ อ ทาการหักเงิน
ในบัญชีเงินฝากของผูค้ ้ าประกันที่ฝากไว้กบั ธนาคารเพือ่ ชาระหนี้ ที่ผูค้ ้ าประกันต้องรับผิดตามผลของ
สัญญาค้ าประกัน
ข้ อตกลงที่ให้ สทิ ธิธนาคารพาณิชย์หักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทไปชาระหนี้ตามสัญญาก่อ
หนี้ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ แก่ผ้ ูคา้ ประกันทราบล่วงหน้ านั้นสามารถทาได้ เนื่องจากข้ อตกลงที่ทาไว้ น้ัน
ไม่ขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 150 และข้ อตกลงที่ทาไว้
ล่วงหน้ าดังกล่าวก็มิได้ อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา
8 กล่าวไว้ ว่า ข้ อตกลงที่ทาไว้ ล่วงหน้ าเพื่อยกเว้ นความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่ างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง จะ
นามาอ้ างเป็ นข้ อยกเว้ นหรือจากัดความรับผิดไม่ได้ และข้ อตกลงที่ได้ ทาไว้ ล่วงหน้ า เพื่อยกเว้ นหรือจากัด
ความรับผิดในกรณีอ่นื ให้ มีผลบังคับได้ เท่าที่เป็ นธรรมและสมควรแก่กรณีเท่านั้น ซึ่งการหักบัญชีเงินฝาก
ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวนั้นกฎหมายบัญญัติว่าให้ สามารถทาการหักบัญชีเงินฝากทันทีได้ กับลูกหนี้ช้ันต้ น
ไม่ รวมถึงกรณี ของผู้ค้า ประกัน ซึ่ งเป็ นไปตามบทบั ญญั ติ มาตรา 686 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ดังนั้น ในกรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารผู้ให้ เช่าซื้อย่อมไม่สามารถดาเนินการหั กเงินใน
บัญชีเงินฝากของผู้คา้ ประกันที่ฝากไว้ กบั ธนาคารเพื่อชาระหนี้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้ าแก่ผ้ ูคา้ ประกันได้
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3.4 ปัญหาการแจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบเรือ่ งการผิดนัดของผูเ้ ช่าซื้ อ
การที่กฎหมายบัญญัติให้ เจ้ าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ ผ้ ูคา้ ประกันชาระหนี้ภายในเวลาหกสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ หากเป็ นหนี้ท่ีมีกาหนดชาระเป็ นงวดๆ เช่นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
ต้ องมีการบอกกล่ าวแก่ผ้ ูคา้ ประกันทราบทุกงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่ อย่างไร ซึ่งการประกอบ
ธุรกิจการให้ เช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ ม่มีการออกประกาศ ข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
มาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารพาณิชย์จึงสามารถกาหนดเงื่อนไขไว้ อย่างไรก็ได้
3.5 ปัญหาการหลุดพ้นความรับผิดของผูค้ ้ าประกันการเช่าซื้ อรถยนต์
3.5.1 กรณีผ้ ูคา้ ประกันหลายราย และธนาคารเจ้ าหนี้ปลดหนี้ให้ กบั ผู้คา้ ประกันคนใดคนหนึ่ง
จะทาให้ ผ้ ูคา้ ประกันคนอื่นหลุดพ้ นหรือไม่เพียงใด
ธนาคารปลดหนี้ให้ แก่ผ้ ูคา้ ประกันคนหนึ่งคนใด โดยไม่ต้องแจ้ งหรือได้ รับความยินยอมจากผู้
คา้ ประกันคนอื่นๆก่อน ผู้คา้ ประกันที่เหลืออยู่ยังคงต้ องรับผิดในหนี้ท้งั หมดต่อไปเต็มจานวน ซึ่งการปลด
หนี้ เป็ นเรื่ องเจตนาของเจ้ าหนี้ ที่จะยอมสละสิทธิ์เรี ยกร้ องที่ตัวเองมีอยู่ในมูลหนี้ และการปลดหนี้ ให้ แก่
ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งนั้น ย่อมเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ เพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ท่ไี ด้ ปลดให้
เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น และการที่ธนาคารพาณิชย์กาหนดเงื่อนไขดังกล่ าวให้ ผ้ ู คา้ ประกันคน
อื่ น ๆที่ เ หลื อ อยู่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในหนี้ ทั้ง หมดต่ อ ไปเต็ม จ านวน แม้ จ ะเป็ นข้ อ ตกลงที่ไ ม่ ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และแม้ ไม่ได้ บอกกล่าวให้ ผ้ ูคา้ ประกันคนอื่นๆทราบก่อน ก็ไม่
เป็ นการเสียหายแก่ผ้ ูคา้ ประกัน อีกทั้งยังไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสัญญาไม่เป็ นธรรม
พ.ศ. 2540 อีกด้ วย
3.5.2 ธนาคารเจ้ าหนี้ผ่อนเวลาการชาระค่าเช่าซื้อให้ ผ้ ูเช่าซื้อ
การแก้ ไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 การคา้ ประกันหนี้ท่มี ีกาหนด
แน่นอนและเจ้ าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ แก่ลูกหนี้ ถ้ าหากผู้คา้ ประกันไม่ตกลงยินยอมด้ วยนั้น ผู้คา้ ประกันย่อม
หลุดพ้ นจากความรับผิด และข้ อตกลงที่ทาไว้ ล่วงหน้ าว่าเจ้ าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ แก่ลูกหนี้ โดยให้ ถือว่าผู้คา้
ประกัน ยิน ยอมด้ วย ข้ อตกลงนั้ นใช้ บั งคับไม่ได้ ซึ่ งมี วัตถุประสงค์เพื่ อคุ้ มครองผู้ค้าประกัน ไม่ ให้ ต้อง
ผูกพันความรับผิดออกไปอย่างไม่มีท่สี ้ นิ สุด อีกทั้งยังสอดคล้ องกับกฎหมายประเทศอังกฤษ ที่กล่ าวไว้ ว่า
การที่เจ้ าหนี้ตกลงขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้ กับลูกหนี้น้ันเป็ นเหตุให้ ความรับผิดของผู้คา้ ประกันหลุด
พ้ น แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้ างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ งหาก
เมื่อธนาคารพาณิชย์ตกลงยอมผ่อนเวลาการชาระหนี้ให้ แก่ลูกหนี้ หากผู้คา้ ประกันมิได้ ยินยอมด้ วย ผู้คา้
ประกันย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิด ทาให้ แนวทางในการปรับโครงสร้ างหนี้มีข้อยุ่งยากขึ้น

4. บทสรุป
การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 คือเป็ นการประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือ
เมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้ ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้ สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลก
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เงินหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนส. 01/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อและให้ เช่าแบบลีสซิ่ง
ซึ่งธนาคารพาณิชย์น้ันไม่ได้ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรง อีกทั้งการทาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
ก็ไม่ได้ มีการกาหนดรูปแบบของสัญญาไว้ โดยเฉพาะ และในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์กไ็ ม่มี
วิธีการคานวณอัตราดอกเบี้ยอย่างละเอียด รวมถึงมีการนาหลักกฎหมายปิ ดปากมาบังคับใช้ ในสัญญาเช่า
ซื้ออีกด้ วย ซึ่งมีลักษณะที่เป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริโภคเกินสมควร จึงส่งผลกระทบต่อความรับผิดของผู้ คา้
ประกันการเช่าซื้อรถยนต์อกี ด้ วย

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการแจ้ ง
ให้ ผ้ ูคา้ ประกันทราบเรื่ องการผิดนัดของผู้เช่าซื้อโดยแก้ ไขให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าหากมีการผิดนัด
ชาระหนี้ทุกครั้ง ต้ องมีการบอกกล่าวให้ ผ้ ูคา้ ประกันทราบทุกครั้ ง เพื่อมิให้ เกิดปั ญหาในการตีความของ
มาตราดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ท่จี ะให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ูคา้ ประกันการเช่าซื้อรถยนต์ท่ผี ลของสัญญามี
การชาระหนี้ค่าเช่าซื้อเป็ นงวดๆ
5.2 คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ควรเข้ ามามีบทบาทในการ
กาหนดและวางกรอบในเรื่องข้ อตกลงของสัญญาเช่ าซื้อและสัญญาคา้ ประกันการเช่าซื้อรถยนต์ท่ธี นาคาร
พาณิชย์เป็ นผู้ให้ เช่าซื้อ โดยบัญญัติเพิ่มเติมลงในประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจให้
เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยวางกรอบ 2 ประการ คือ
1) ไม่ให้ มีข้อตกลงในส่วนของข้ อยกเว้ นความรับผิดในความชารุดบกพร่อง เพื่อก่อให้ เกิดการ
นาหลักกฎหมายปิ ดปากมาใช้ บังคับ โดยมีเหตุผลว่าผู้ให้ เช่าซื้อต้ องให้ การรับรองว่าทรั พย์สินที่ตนให้ เช่ า
ซื้อเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีสภาพดี ไม่ชารุดบกพร่อง
2) กาหนดวิธีการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บผลประโยชน์อย่างอื่นไว้ อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้
มีการหลีกเลี่ยงวิธกี ารคิดดอกเบี้ย และเพื่อให้ ผ้ ูเช่าซื้อสามารถเข้ าใจรายละเอียดของค่าเช่าซื้อในแต่ละงวด
และสามารถเลือกทาสัญญาได้ ถูกต้ องตรงกับความประสงค์และกาลังทรัพย์ในการชาระหนี้ของผู้เช่าซื้อ
5.3 นาพระราชบัญญั ติว่าด้ วยข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม มาตรา 4 มาใช้ อย่างเคร่ งครั ดกับ
ข้ อตกลงที่ธนาคารพาณิชย์เขียนไว้ ในสัญญาเช่ าซื้ อในการเรี ยกค่ าเสียหายหรื อในการเรี ยกผลประโยชน์
อื่นๆ โดยถือว่าการรับภาระดังกล่าวเป็ นการรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ ตามปกติ ฉะนั้น
เมื่อนาพระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมดังกล่าวมาใช้ บังคับก็สามารถที่จะแก้ ไขการเอารัดเอา
เปรียบคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่มีมากเกินไปและก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญา
5.4 ควรเสนอให้ บังคับใช้ กฎหมาย มาตรา 691 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อ ง
การปรับโครงสร้ างหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ มาใช้ ควบคู่กับบทบัญญัติกฎหมาย
มาตรา 700 ในเรื่องการผ่อนเวลาการชาระหนี้ค่าเช่าซื้อให้ แก่ผ้ ูเช่าซื้อ ซึ่งจะช่วยลดภาระให้ แก่ผ้ ูเช่าซื้อ อีก
ทั้งย่อมจะทาให้ เกิดผลดีแก่ผ้ ูคา้ ประกันอีกด้ วย
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กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการจัดการศึกษาของผูต้ อ้ งขัง
กิตติณฏั ฐ์ วิญญรัตน1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร2
บทคัดย่อ
การบริหารงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยปัจจุบันได้ มีการนาหลักการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด
มาใช้ ใ นการบริ หารจั ด การผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ า ซึ่ งกรมราชทัณ ฑ์ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ งปั ญ หาที่ส่งผล
กระทบต่ อ ราชทัณ ฑ์อ ยู่ ในขณะนี้ คือ มีความพยายามแก้ ไขปั ญ หาสภาวะผู้ ต้อ งขังล้ น เรื อ นจ า
โดยต้ องพิจารณาถึงผลแห่งการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขังไม่ให้ กลับไปกระทาความผิดซา้ อีก และกลับตัว
กลับใจเป็ นคนดีส่สู งั คมและใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
แต่ ก ารจั ด การในเรื อ นจ าด้ า นการแก้ ไ ขฟื้ นฟู ผ้ ู ต้ อ งขั ง ยั ง ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
รวมทั้งกฎหมายที่ให้ อานาจอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพเพี ยงพอ จึงเป็ นแนวคิดที่นาไปสู่
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นการให้ การศึ ก ษา
และฝึ กอบรมที่มี อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ ใ นทางที่เ ป็ นคุ ณ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
และฝึ กอบรมของผู้ต้องขังในเรือนจาประเทศไทย
สาหรั บ การจั ด การศึ กษาของผู้ ต้องขังในสหราชอาณาจั กร จะมีก ารจั ด หาครู ผ้ ู สอน
ทั้งวิ ชาสามัญและด้ านวิ ชาชีพ รวมทั้งมีการสอบวั ดผลโดยผู้ ท่สี อบผ่านจะได้ รับประกาศนียบัตร
รับรองจากทางราชการ ตามข้ อบังคับราชทัณฑ์ ปี ค.ศ. 1999 ข้ อ 32 ได้ กาหนดให้ ผ้ ูต้องขังทุกคน
ต้ องได้ ประโยชน์ จ ากการสนั บสนุ นทางด้ านการศึ กษาในเรื อนจา ส่วนห้ องเรี ยนนั้ นทุ กเรื อนจ า
จะถูกจัดให้ มีสถานที่สาหรับการรับการศึกษา ผู้ต้องขังสามารถทาการศึกษาทางไกลและอาจสาเร็จ
การศึ ก ษาได้ รั บ ปริ ญ ญาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ ง สามารถใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
คุ ณ สมบั ติ ส าหรั บ การสมั ค รงานและประกอบอาชี พ ภายหลั ง การพ้ นโทษแล้ ว โดยเรื อ นจ า
และทัณฑสถานต้ องจัดหาตาราหรือหนังสือให้ แก่ผ้ ูต้องขัง

1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ในประเทศญี่ ปุ่ น ได้ มีม าตรการสนั บ สนุ น จากทางสัง คมโดยจั ด ครู ผ้ ู ส อน ซึ่ งมี ท้ัง
เจ้ าหน้ าที่เรือนจาและอาสาสมัครจากภายนอกเข้ าร่ วมให้ บริ การการศึกษาแก่ผ้ ูต้องขังในเรื อนจา
และมีหลักสูตรการเรี ยนการสอนทางไกลหลายหลักสูตรให้ ผ้ ูต้องขังได้ ศึกษาเล่ าเรียนเพื่อพัฒนา
ความรู้ และทั ก ษะการท างาน ซึ่ ง เป็ นหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และสาหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มจะได้ ในโรงเรียนฝึ กอบรมเยาวชน (The Juvenile Training School)
ซึ่งเป็ นสถานที่ใช้ ลงโทษผู้กระทาผิดเยาวชนที่มีอายุต้ังแต่ 14 ปี แต่ ไม่เกิน 26 ปี พร้ อมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองที่ดี
สาหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ มีการจัดการศึกษาแก่ผ้ ูต้องโดยการนาผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
ไปควบคุมในเรือนจาเฉพาะที่เรียกว่า เรือนจาโรงเรียน (Prison School) ซึ่งมีลักษณะเด่นเสมือน
เป็ นโรงเรียนประจา และมีครูผ้ ูสอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ การศึกษา
สายสามัญดาเนินการสอนโดยครูของกระทรวงศึกษาธิการ และการฝึ กวิชาชีพ จะได้ รับการอบรม
ด้ านระเบี ย บและจรรยาบรรณในการท างานให้ แก่ ผ้ ู ต้ องขั ง ทั้ ง นี้ ระบบการจั ด การศึ ก ษา
ของผู้ ต้ องขั งยั งมีโ ปรแกรมการรั ก ษาพิ เ ศษที่มาช่ วยผู้ ต้ อ งขังที่มีปั ญหาในชี วิต จริ งซึ่ งผู้ ต้ อ งขัง
อาจต้ อ งการให้ ช่ ว ยเหลื อ ได้ เช่ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว เพศ ความรุ น แรง อารมณ์ ทิฐิ
และการใช้ สารเสพติด เป็ นต้ น ซึ่งโปรแกรมนี้ จะช่ วยบู รณาการทักษะเบื้องต้ นโดยพั ฒนาทักษะ
ชีวิต จนกระทั่งผู้ต้องขังจะได้ รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ เหตุผลและการแก้ ปัญหาด้ วย
ด้ ว ยเหตุน้ ี จึ งต้ อ งน ามาพิ จ ารณาเพื่ อ จั ด ให้ มีก ารกาหนดเป็ นกฎหมาย ในส่ ว นของ
การจัดการศึกษาของผู้ต้องขัง ให้ สอดคล้ องกับบริบทการศึกษาของประเทศ และยังต้ องเชื่อมโยง
ไปถึ ง หลั ก กฎหมายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ในส่ ว นของการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าสายสามั ญ และหลั ก
กฎหมายการอาชีวศึกษาสาหรับการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ทั้งต้ องมีการพิจารณาจาแนกผู้ต้องขัง
ให้ เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาขอผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคล และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
ราชทัณฑ์เพื่ อให้ บรรลุ ผลแห่ งการจั ดการศึกษาผู้ ต้องขังให้ เป็ นอย่ างระบบและต้ องคานึ งถึงการ
แก้ ไขปั ญหาการกลั บมากระทาผิดซ้าของผู้ ต้ องขัง และลดภาวะนั กโทษล้ นเรื อนจาที่ประสบอยู่
ในขณะนี้
1. บทนา
ระบบงานส่วนราชทัณฑ์เป็ นระบบการบริ หารงานยุ ติธรรมทางอาญาที่อยู่ ในขั้นตอน
สุดท้ ายของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งมีภารกิจในการบังคับโทษผู้กระทาความผิดที่ผ่าน
การพิ จ ารณามาแล้ ว โดยศาล ในประเทศไทยการบั งคับ โทษกับ ผู้ ก ระทาความผิด จะขึ้ นอยู่ กับ
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ระบบงานของราชทัณฑ์เป็ นหน่ วยงานหลักที่จะเป็ นหน่วยงานรั บผิดชอบโดยตรงโดยมีเป้ าหมาย
เพื่อป้ องกันสังคมออกจากผู้กระทาความผิดในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การที่จะทาให้ เกิดความสงบ
สุขต่อสังคมและปราศจากอาชญากรรม นโยบายทางด้ านการบริ หารงานราชทัณฑ์ในปั จจุ บันได้
เน้ นไปทางด้ านการฟื้ นฟู และบาบัดพฤตินิสัยของผู้ กระทาความผิดเป็ นประการสาคัญควบคู่กับ
การคุมขังอาชญากรออกจากสังคมด้ วย เพื่อที่จะทาให้ อาชญากรที่ได้ รับการบาบัดฟื้ นฟูและแก้ ไข
พฤตินิสยั จนสามารถกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ ต่อไปและกลับตัวกลับใจเป็ นคนดีต่อสังคม
เพื่ อการเข้ าถึงมาตรการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู กระทาความผิดที่สาคัญ จาเป็ นต้ องมุ่งต่ อการ
ปรั บทัศนคติและพฤตินิสัย โดยกระบวนการสอนและการปรั บปรุงทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม
และความรู้ สึก ผิด ชอบของบุ คคล โดยบุ ค ลากรผู้ มีค วามเชี่ ยวชาญด้ า นมานุ ษ ยวิ ทยาหรื อ ด้ า น
การปรั บปรุงแก้ ไขพฤติกรรมมนุ ษย์ควบคู่กับการให้ การศึกษาและอบรมแก่ผ้ ูต้องขัง โดยเฉพาะ
ผู้ต้องขังที่อยู่ ในวัยที่สามารถขัดเกลาได้ ผลดีท่ีสุดก็คือ “วั ยหนุ่ ม” และจาเป็ นต้ องมีบุคลากร
วั ยผู้ ใ หญ่ ท่ีจ ะเข้ า มาอบรม สั่งสอนและชี้ แนะแนวทางการด ารงชี วิ ต ในขณะเดียวกัน บุ ค ลากร
เหล่ า นี้ จะต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่มี ค วามรู้ ความสามารถและมี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที่ดี ที่เ หมาะสม
จะเข้ ามาแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูต้องขังวัยหนุ่ ม โดยการให้ การศึ กษาและอบรมพร้ อมทั้งปลู กฝังคุ ณธรรม
และจริ ยธรรมควบคู่กับการให้ การศึกษาด้ วย ทั้งนี้ บุคลากรวัยผู้ใหญ่ เหล่ านี้จะต้ องเป็ นต้ นแบบ
หรือเป็ นแม่แบบ และเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มด้ วย
การจั ด การศึ ก ษาและฝึ กอบรมของผู้ ต้อ งขัง ที่จ ะได้ ผ ลที่สุด จะต้ อ งมี ก ระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีมาตั้งแต่ผ้ ูต้องขังเข้ าสู่ระบบของเรือนจา ซึ่งมีจะต้ องพิจารณาบริบทต่างๆ ดังนี้
1. ระบบการจาแนกลั กษณะผู้ ต้องขั ง ที่จะต้ องมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติกับผู้ ต้องขัง
ต่าง ๆ ให้ มีความเหมาะสมเป็ นรายบุคคล ในประเทศญี่ปุ่น มีระบบการจาแนกผู้ต้องขัง โดยตั้งอยู่
บนพื้ นฐานของการแพทย์ สังคมวิ ทยา จิ ต วิ ทยา และมีก ารน าความรู้ ทางสาขาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ
มาประกอบกัน ทั้งนี้ จะต้ องมีการหาข้ อมูลของผู้ต้องขังรายบุคคลมาประกอบการพิจารณาจาแนก
ด้ วย และประการส าคั ญ ที่ เ ป็ นจุ ด เด่ น ในการจ าแนกผู้ ต้ องขั ง ของประเทศญี่ ปุ่ น คื อ จะมี
การทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งจะทาให้ เข้ าใจบุคลิกภาพของผู้ต้องขังแต่ละคน รวมไปถึงบททดสอบ
ทัศนคติแ ละสติปัญ ญา 3 และการพิ จ ารณาจ าแนกผู้ ต้องขังจะพิ จารณาโดยศู นย์จาแนกลั กษณะ
ผู้ต้องขัง (Classification Center) ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกระบวนการจาแนกผู้ต้องขังที่เน้ น
การพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมเป็ นรายบุ คคล ซึ่ งจะวิ เ คราะห์ ประวั ติ แ ละปั ญ หาทั่ว ไปของผู้ ต้อ งขัง
3

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม, สารานุกรมงานราชทัณฑ์นานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ราชทัณฑ์
, 2541), น. 10.
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มี ก ารวางแผนปฏิ บั ติ แ ละการก าหนดกิ จ กรรมปฏิ บั ติ ให้ สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการและ
การเปลี่ ยนแปลงของผู้ ต้อ งขั งแต่ ละคน ซึ่ งกระบวนการจ าแนกผู้ ต้อ งขั งนี้ จะมีค ณะกรรมการ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขัง (Classification Committee) ที่ประกอบไปด้ วย ผู้บัญชาการเรือนจา เป็ น
ประธานคณะกรรมการ เจ้ าหน้ า ที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ชานาญการในวิชาชีพต่าง ๆ นักสังคมสงเคราะห์
นั ก จิ ต วิ ท ยา แพทย์ จิ ต แพทย์ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ อนุ ศ าสนาจารย์ เจ้ า หน้ าที่ ฝึ กวิ ช าชี พ
และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายควบคุมในเรื อนจา4 ที่จะเข้ ามาพิจารณาจาแนกว่ าผู้ต้องขังแต่ละรายเหมาะสม
จะได้ รับการแก้ ไขฟื้ นฟูอย่างไร และในสหราชอาณาจักร มีกฎหมายเกี่ยวกับการจาแนกผู้ต้องขัง
ไว้ อย่ างชั ดเจน คือ ระเบี ยบกรมราชทัณฑ์ท่ี 0900 ว่ าด้ วยการจาแนกผู้ ต้องขัง หมวดว่ าด้ วย
การจาแนกผู้ ต้องขัง 5 โดยจะมีการจาแนกเบื้ องต้ นจากเพศและอายุ ของผู้ต้องขัง ซึ่ งจะพิ จารณา
กาหนดจาแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ต่างกัน แต่ทุกกระบวนการจะมีข้ันตอนการจาแนกที่เหมือนกัน
กล่ า วคื อ จะต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล ของผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ค รบถ้ ว น ทั้ ง รายละเอี ย ดการต้ อ งโทษ ประวั ติ
การกระท าผิ ด และการรั บ โทษในคดี ก่ อ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั บ กุ ม การรั บ สารภาพ
คาพิ พ ากษาของศาล ความเห็น เจ้ าพนั กงานต ารวจ อัยการ ระดั บความอัน ตรายต่ อ บุ คคลอื่น
ความเสี่ยงที่จะหลบหนี แผนการลงโทษ และพฤติการณ์แวดล้ อมเฉพาะตัวของผู้ต้องขัง เป็ นต้ น
หากจะพิจารณาลักษณะของประเทศไทย จะพิจารณาการจาแนกผู้ต้องขังเมื่อผู้ต้องขัง
เข้ าสู่เรือนจาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ แล้ ว จะถูกส่งตัวเข้ าสู่แดนแรกรับเพื่อพิจารณากาหนดว่าผู้ต้องขัง
แต่ละรายนั้ นจะถูกจาแนกและส่งตัวไปอยู่แดนต่าง ๆ ในเรื อนจาแห่ งนั้น อย่างไร ซึ่งจะแตกต่าง
กับต่างประเทศที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ที่จะมีการพิจารณาจาแนกผู้ต้องขังก่อนเข้ าสู่เรือนจา
2. การจัดประเภทเรือนจาให้ มีความเหมาะสมต่อการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูต้องขัง ในประเทศ
ญี่ ปุ่ นมี เ รื อ นจ า 3 ประเภท คื อ เรื อ นจ าส าหรั บ คุ ม ขั ง ผู้ กระท าความผิ ด ที่ เ ป็ นผู้ ใหญ่
(Adult Prisons) ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (Juvenile Prisons) และสถานคุมขัง (Detention Houses)
ซึ่ งประเภทเรื อ นจ าต่ า ง ๆ ตามกฎหมายญี่ ปุ่ นแบ่ งเป็ นได้ อีก 4 ประเภท คือ เรื อ นจ าสาหรั บ
ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ศาลพิ พากษามีเงื่อนไขให้ ต้องทางาน เรื อนจาสาหรั บผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ศาล
พิพากษาไม่มีเงื่อนไขให้ ต้องทางาน สถานที่กักขังสาหรับผู้ท่ตี ้ องคาพิพากษาให้ ลงโทษกักขัง และ
สถานที่กกั กันสาหรับผู้ท่ถี ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด ได้ รับอนุญาตให้ กกั กัน กักตัวไว้ ตามอานาจ

4

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ 1, น. 68.
5
Prison Service Order (PSO) 0900 on Catagorization and Allocation.
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การจับกุมและผู้ท่ศี าลพิพากษาให้ ลงโทษประหารชีวิต 6 ส่วนสหราชอาณาจักรจะมีการจัดประเภท
เรื อนจาที่เหมาะสมต่อการบาบัดพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังโดยขึ้นอยู่กับจุ ดมุ่ งหมายที่ทางเรื อนจาจะ
ดาเนินการ เช่น มีเรือนจาเพื่อการอบรมแก้ ไขฟื้ นฟูจิตใจผู้กระทาผิด (Corrective Training Prisons)
เพื่ อทาการอบรมและฝึ กวิชาชีพในด้ านการฟื้ นฟู การศึกษาและฝึ กฝนวิชาชีพ เรือนจาเพื่อการอบรม
และฝึ กอาชีพประจาเขต (Regional Training Prisons) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อประโยชน์ในการ
คัดเลือกผู้ต้องขังจากเรื อนจาท้ องถิ่นไปรั บการฝึ กอบรมแก้ ไขตามความเหมาะสมเป็ นรายบุคคล
หรือโดยกระบวนการจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะเน้ นหนักไปในด้ านการฝึ ก
วิ ช าชี พ และฟื้ นฟู ก ารศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ และผู้ ต้ องขั ง วั ย หนุ่ ม ก็ จ ะมี ทั ณ ฑสถานวั ย หนุ่ ม
(Young Offender Institutions) เป็ นต้ น สาธารณรัฐสิงคโปร์จะจัดประเภทเรื อนจาขึ้นอยู่กับ
ภารกิ จ โดยจะมี ใ นส่ ว นของเรื อ นจ าที่มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ในคดี อ าญา
ที่จ ะเน้ น การแก้ ไ ขฟื้ นฟู ตลอดทั้งการจั ดสวั สดิ ก ารและให้ ก ารสงเคราะห์ ทั้งในระหว่ า งคุ มขั ง
และหลั ง จากปล่ อ ยตั ว และทั ณ ฑสถานบ าบั ด พิ เ ศษ ที่ เ ป็ นเรื อ นจ าส าหรั บ ผู้ เ สพยาเสพติ ด
เน้ นการรักษาและฟื้ นฟู
เมื่อ พิ จ ารณาถึ งบริ บ ทของประเทศไทย จะมีก ารจั ด ประเภทเรื อ นจ าโดยเน้ น เพศ
และอายุ เ ป็ นส าคั ญ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า จะมี เ รื อ นจ าส าหรั บ ผู้ ต้ องขั ง ทั่ ว ไปที่ เ ป็ นผู้ ต้ องขั ง ชาย
ทัณฑสถานหญิงสาหรั บคุมขังผู้ต้องขังหญิง และทัณฑสถานวัยหนุ่ มที่เป็ นสถานที่คุมขังผู้ต้องขัง
วัยหนุ่ม เป็ นต้ น
3. การจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพของผู้ต้องขัง ในสหราชอาณาจักรจะมีการให้
การศึกษาในเรื อนจาโดยการจัดหาครู ผ้ ูสอนทั้งวิ ชาสามัญและด้ านวิชาชี พ และมีการสอบวั ดผล
ผู้ต้องขังที่สอบผ่านจะได้ รับประกาศนียบัตรรั บรองจากทางราชการ7 มีสานักงานบริ หารจัดการ
ผู้กระทาผิดแห่ งชาติ (National Offender Management Service – NOMS )8 และสมาคม
แห่ งชาติสาหรั บการดูแลและฟื้ นฟู ผ้ ู กระทาผิด (National Association for the Care and
Rehabilitation of Offenders หรือ NACRO) เป็ นองค์กรที่จะเข้ ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริม
6

ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษจาคุก, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,
2555), น. 166.
7
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และ สุดสวาท รักษาสัตย์. เอกสารการสอนชุดวิชาการปฏิบตั ติ ่อผู้กระทา
ความผิด, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), น. 131.
8
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม, สารานุกรมการปฏิบตั ติ ่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ,
(กรุงเทพมหานคร : ราชทัณฑ์, 2552), น. 54-55.
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การศึ ก ษา ด้ า นวิ ทยาศาสตร์ แ ละศิ ลปะ 9 สาหรั บ การศึ ก ษาในราชทัณ ฑ์จ ะมี ก ารจั ด การศึ ก ษา
ทั้งวิ ช าสามั ญ และวิ ช าชี พ ซึ่ งหลั ก สูต รส่ ว นมากจะได้ รั บ การรั บ รองที่น ายจ้ า งในองค์ กรเอกชน
ยอมรับให้ มีคุณสมบัติในการรับเข้ าทางาน เช่น General Certificate of Secondary Education
(GCSEs) หรือ National Vocational Qualification (NVQs) และผู้ต้องขังสามารถที่จะเข้ าเรียน
หลั กสูตรในระดับ อุ ดมศึ ก ษาต่ อ ได้ เช่ น การรั บการศึ ก ษาจากมหาวิ ทยาลั ยเปิ ด 10 ส่ว นการจั ด
การศึกษาในสาธารณรั ฐสิงคโปร์ จะมีหน่ วยงานที่มีบทบาทช่ วยในการจัดการศึ กษาของผู้ต้องขัง
คือ องค์การแก้ ไขและฟื้ นฟู ร่วมของสิงคโปร์ (The Singapore Corporation of Offender
Rehabilitative Enterprises - SCORE) องค์กรนี้ถือเป็ นการจัดตั้งของรัฐบาล โดยอาศัยอานาจ
การดาเนิ นการตามรั ฐบั ญ ญั ติ องค์ก ารบาบั ด ฟื้ นฟู ผ้ ู ต้องขังแห่ งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1975 11
เพื่ อให้ ช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้ านการฝึ กอาชีพและการเพิ่ มขีดความสามารถในทักษะด้ านต่าง ๆ
อั น น าไปสู่ โ อกาสในการประกอบอาชี พ ที่ ง่ า ยขึ้ นภายหลั งการปล่ อยตั ว การจั ด การศึ ก ษามี ท้ั ง
สายสามัญและสายอาชี พ การศึ กษาสายสามัญดาเนิ นการสอนโดยครู ของกระทรวงศึ กษาธิการ
(The Ministry of Education) ซึ่งเปิ ดสอนให้ แก่ผ้ ู ต้องขังตั้งแต่ระดับพื้ นฐานทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ (Basic Education And Skill Training) จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12
และมี เ รื อ นจ าพิ เ ศษส าหรั บ เน้ นการให้ การจั ด การศึ ก ษาและฝึ กอบรมผู้ ต้ องขั ง เป็ นหลั ก
คือ เรื อนจ าโรงเรี ยน (Prison School) ที่มีลัก ษณะคล้ ายกับเป็ นโรงเรี ยนประจาซึ่ งทาให้ ลด
ความตึ ง เครี ย ดของผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ถู ก จองจ าในเรื อ นจ าได้ อี ก ทั้ ง สิ ง คโปร์ ยั ง มี ก ารรณรงค์ เ พื่ อ
ปรั บทัศนคติของบุคคลทั่วไป โดยจัดโครงการริ บบิ้นสีเหลื อง (The Yellow Ribbon Project – YRP)
มีข้ ึนเพื่ อให้ สังคมหรื อชุ มชนได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูต้องขังสามารถกลับเข้ าสู่สังคมใหม่ได้ อีกครั้ง ที่มี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ผ้ ู ต้ อ งขั ง รู้ สึก มี คุณ ค่ า และไม่ หั น ไปกระท าความผิ ด ซ้า อี ก 13 และในประเทศญี่ ปุ่ น
9

Nancy Loucks, “Prison Rules : A working guide. London : Prison Reform Trust,” สืบค้ นเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.prisonreformtrust.org.uk
10
Government of United Kingdoms, “Prison life,” สืบค้ นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559, จาก
https://www.gov.uk
11
Singapore Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises Act 1975 มีแก้ ไขปรับปรุง ปี
ค.ศ. 1985.
12
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ 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 exoffenders and their families.
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การจัดการศึกษาในเรือนจา มีวัตถุประสงค์ท่เี น้ นการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด โดยจัดครูผ้ ูสอน
ซึ่ งมี ท้ังเจ้ าหน้ า ที่เ รื อ นจ าและอาสาสมัครจากภายนอกเข้ าร่ วมให้ บ ริ ก ารการศึ กษาแก่ผ้ ู ต้อ งขัง
ในเรื อนจามีโรงเรี ยนฝึ กอบรมเยาวชน (The juvenile Training School) ภายใต้ กฎหมาย
The juvenile Training School Law 1948 เพื่อเป็ นการจาแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่มออกจากวัยผู้ใหญ่
มีการจัดระบบการให้ การศึกษาและการฝึ กอบรมที่มีความเหมาะสมกับวัยหนุ่ม14
เมื่ อ พิ จ ารณาบริ บ ทของประเทศไทยการจั ด การศึ ก ษาและฝึ กอบรมจะกระท า
โดย เจ้ า หน้ า ที่เ รื อ นจ า และไม่ มี ก ารน าครู ผ้ ู ส อนที่ผ่ า นการรั บ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรื อผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นวิ ช าชี พภายนอกเรื อ นจ าเข้ า มีบทบาทสาหรั บ การจั ดการศึ กษาในเรื อนจ า
และไม่มีเรือนจาเฉพาะในการให้ การศึกษานั้นในประเทศไทย แต่การศึกษาในเรือนจาจะถูกจัด อยู่
ในทุกเรือนจา จึงจาเป็ นต้ องจัดให้ มีระบบที่ดีข้ นึ
2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การจัดการศึกษาของราชทัณฑ์ จะต้ องมีระบบหรื อมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่
กระบวนการพิจารณาจาแนกผู้ต้องขังชั้นแรกรับก่อนเข้ าสู่เรือนจา และจาเป็ นต้ องมีหลักกฎหมาย
อันเกี่ยวด้ วยวิธีการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมผู้ต้องขังของเรื อนจาเป็ นช่องทางในการให้ อานาจ
เรื อนจาในการบริ หารจัดการศึกษาแก่ผ้ ูต้องขังได้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะกาหนดเพียงอานาจ
ในการบริ หารจั ด การศึ ก ษาของเรื อ นจ าอย่ างเดี ยว ย่ อ มไม่ ทาให้ เ กิด ประสิทธิผลต่ อมาตรการ
จั ด การศึ ก ษาเท่ า ใดนั ก จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งให้ มี ก ฎหมายก าหนดช่ อ งทางกั บ หลั ก กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการศึ กษาโดยตรง และในขณะเดียวกันเรื อนจาต้ องมี การบริ หารจั ดการสถานที่
บุคลากร และให้ โอกาสแก่ผ้ ูต้องขังในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพด้ วย
จากการศึกษาพบว่ า ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศสมาชิ กขององค์การสหประชาชาติ
ที่อยู่ ภายใต้ กรอบในการดาเนิ นงานของราชทัณฑ์แก่ผ้ ู ต้องขัง ที่จะต้ อ งพิ จารณาไปถึงหลั กการ
ของข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติสาหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ “ข้ อกาหนด
แมนเดลา” ที่ใ ห้ ค าแนะน าแก่ ป ระเทศสมาชิ ก ให้ ค งความพยายามในการลดความหนาแน่ น
ของผู้ต้องขังในเรือนจาต่อไป และรวมถึงการส่งเสริมโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพและการกลับคืน
สู่ สั ง คมโดยไม่ ก ลั บ มากระท าความผิ ด ซ้ า อี ก
และมี ห ลั ก การบริ ห ารงานเรื อ นจ าควรมี
การให้ การศึ ก ษา การฝึ กอบรมวิ ชาชี พ และการทางานแก่ ผ้ ู ต้อ งขัง รวมทั้งต้ อ งส่ งเสริ มระบบ
การเยี ยวยา โดยใช้ วิ ธีก ารทางศี ล ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมเข้ า มาเสริ ม สร้ า งในการปรั บ
14

ธานี วรภัทร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ 4, น. 162.
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ทัศนคติของผู้ ต้องขังเพื่ อให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูต้องขังแต่ ละราย ซึ่ ง
การจั ด การศึ ก ษาของผู้ ต้ องขั ง ต้ องจั ด ให้ เข้ ากั บ ระบบการศึ ก ษาของประเทศสมาชิ ก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ ู ต้องขังสามารถศึ กษาต่ อหรื อได้ รับการทางานภายหลั งพ้ นโทษแล้ ว
อีกประการหนึ่งหลักการของข้ อกาหนดแมนเดลากาหนดให้ การจัดการศึกษาแก่ผ้ ูต้องขังให้ เป็ นไป
โดยบั ง คั บ แก่ ผ้ ู ต้ องขั ง ประเภทอ่ า นออกเขี ย นไม่ ไ ด้ และผู้ ต้ องขั ง วั ย หนุ่ ม ซึ่ ง ยั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
ในการศึกษาเล่าเรียน
ปั ญ หาประการแรก เมื่ อ พิ จ ารณาในบริ บ ทของการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา
ของผู้ต้องขังในประเทศไทย จะเกิดข้ อพิ จารณาถึงปั ญหาและอุปสรรคมาตั้งแต่ เริ่ มส่งตัวเข้ ามา
ตั้งแต่ระบบของราชทัณฑ์ กล่าวคือ หลังจากศาลได้ มีคาพิพากษาให้ ลงโทษจาคุกจาเลยในคดีแล้ ว
จาเลยในคดีจะต้ องถู กส่งตัวเพื่ อลงโทษจาคุ กไปยังเรื อนจาและปรั บเปลี่ยนสถานะเป็ นผู้ ต้องขัง
เมื่อผู้ ต้องขังเข้ าสู่เรื อนจาก็จะถู กจาแนกประเภทผู้ ต้องขังที่แดนแรกรั บ โดยเจ้ าหน้ าที่เรื อนจ า
ที่ มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจ าแนกผู้ ต้ องขั ง ในประเทศญี่ ปุ่ นและสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์
จะมีคณะกรรมการพิ จารณาการจาแนกผู้ ต้องขั งซึ่ งมาจากผู้ มีค วามเชี่ ยวชาญหรื อผู้ ท่ีเ กี่ยวข้ อ ง
ในทางคดีท่ีจะเข้ ามามีบทบาทในการจาแนกผู้ ต้องขัง ซึ่ งเมื่อการจาแนกผู้ ต้องขังได้ กระทาการ
พิจารณาโดยบุคคลหลายฝ่ ายนั้น จะทาให้ ระบบการคัดกรองและจาแนกผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้ ยังต้ องมีการพิจารณาเป็ นไปโดยลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละบุคคลด้ วย
ปั ญ หาประการที่ส อง เรื อ นจ าในประเทศไทยเป็ นเรื อ นจ าที่มี รู ป แบบการขั ง รวม
ซึ่งภายในระบบบริหารในเรือนจาของไทยจะมีการแบ่งแดนต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินการ
ต่อผู้ต้องขังประเภทต่างๆ ให้ เหมาะสมกับเรือนจานั้น ซึ่งหลักที่นามาใช้ ในการจาแนกผู้ต้องขังไป
อยู่ในแดนหรื อส่วนต่างๆของเรื อนจา จะกาหนดตามประเภทความผิดที่ผ้ ูต้องขังได้ รับโทษจาก
ศาลเป็ นหลักและหลักเกณฑ์เรื่องอายุท่เี รือนจานามาใช้ จาแนกผู้ต้องขังวัยหนุ่ มออกจากผู้ต้องขัง
วั ย ผู้ ใ หญ่ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการจ าแนกผู้ ต้ อ งขั ง หรื อ สถานที่คุ ม ขั งไม่ สอดคล้ อ งต่ อ การจั ด
การศึ ก ษาผู้ ต้อ งขัง เรื อ นจ าในประเทศไทยจึ งก าหนดวิ ธีก ารจั ด แดนการศึ ก ษาขึ้ นมา เพื่ อ ให้
ผู้ ต้ อ งขั งในแดนต่ า งๆ ที่มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ สมั ค รใจเข้ า รั บ การศึ ก ษาต้ อ งมารวมกัน อยู่ ใ นแดน
การศึกษานั้น
และปั ญ หาประการที่สาม กฎหมายราชทัณ ฑ์ข องประเทศไทยยั งไม่ ไ ด้ มีก ารแก้ ไ ข
ซึ่งกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยปั จจุ บันที่มีผลบังคับใช้ มาตั้งแต่ พ.ศ.2479 ซึ่งใช้ เป็ นเวลานานแล้ ว
ระบบการศึกษาและฝึ กอบรมในบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนไปย่อมต้ องได้ รับการพั ฒนาและแก้ ไข
ซึ่งจะต้ องมีบทบั ญญั ติ ท่กี าหนดสิทธิในการได้ รับการศึกษาของผู้ต้องขังและจะต้ องมีผลเป็ นไป
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ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ งชาติ แ ละสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ประกอบกั บ จะต้ อ งมี ก ารฝึ กอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมีห ลั ก สูต รการฝึ กอบรมวิ ช าชี พ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้ างงานภายหลังจากพ้ นโทษแล้ ว
ผู้ เ ขี ย นเห็น ว่ า การพั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาของผู้ ต้ องขั ง ในประเทศไทย
ควรที่จะนาหลักการที่น่าจะมีประโยชน์ของต่างประเทศบางประการมาพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางราชทั ณ ฑ์ ใ ห้ สอดคล้ องกั บ บริ บ ททางสั ง คมของประเทศไทย อี ก ทั้ ง ต้ องมี ก ารรณรงค์
หรื อกระบวนการปรั บทัศนคติของประชาชนในสังคมเพื่ อเพิ่ มโอกาสและให้ ผ้ ูต้องขังได้ สามารถ
กลับตัวกลับใจเป็ นคนดีต่อสังคมต่อไป
เมื่อได้ ศึกษากระบวนการบั งคับโทษและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และฝึ กอบรมวิ ช าชี พ ของผู้ ต้ อ งขั ง จะพบว่ า ในประเทศไทยยั ง มี ก ระบวนการจั ด การศึ ก ษา
ให้ แก่ผ้ ูต้องขัง ที่ดาเนิ นการโดยที่กฎหมายไม่ ได้ ให้ อานาจไว้ ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรั บปรุ ง
กฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ในการลงโทษเพื่ อ แก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู กระทา
ความผิ ด ได้ บรรลุ ผ ลไม่ ก ลั บ ไปกระท าความผิ ด ซ้ า อี ก ในการนี้ ผู้ เขี ย นจึ ง มี ข้ อเสนอแนะ
ในมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. จาเป็ นที่จะต้ อ งมีการแก้ ไขบทบั ญญั ติทางกฎหมายบั งคับโทษ ซึ่ งกฎหมายหลั ก
คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ให้ สอดคล้ องกับบริ บททางสังคมไทยปั จจุ บัน ซึ่งต้ องมี
การแก้ ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
1.1 เพิ่มเติมในส่วนเกี่ยวกับการจาแนกผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมายังเรือนจา ซึ่งจาเป็ น
ต้ อ งมีก ระบวนการหรื อ มาตรการในการจั ด การจ าแนกผู้ ต้อ งขัง ให้ เ หมาะสมต่ อ กระบวนการ
แก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู ต้องขังในเรื อนจา ในส่วนของการจัดการศึกษาผู้ต้องขังจะซึ่ งมีข้ันตอนการจาแนก
ผู้ต้องขังเป็ นรายบุคคล และมุ่งเน้ นผู้ต้องขังวัยหนุ่ มที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หรือกาลังศึกษาอยู่
ในระหว่างที่ถูกดาเนินคดีหรือถูกส่งตัวเข้ าสู่ระบบเรือนจา และผู้ต้องขังที่ไม่สามารถอ่านออกเขียน
หนังสือได้ เป็ นหลัก
1.2 เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง ซึ่งจะต้ อง
กระทาโดยบุ คคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ต้องขัง ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ เสียหายหรื อบุ คคลผู้ ใกล้ ชิดกับผู้ ต้องขัง
และมีสหวิชาชีพเข้ ามามีบทบาทในคณะกรรมการนี้ด้วย เช่น อัยการ นักจิตวิทยา แพทย์ นักสังคม
สงเคราะห์ ผู้บัญชาการเรือนจา เจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ท่ดี ูแล เป็ นต้ น
1.3 แก้ ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมของผู้ต้องขัง
เช่ น พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ลักษณะ 1 หมวด 6 การศึกษาและฝึ กอบรม ให้ เป็ น
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สิทธิของผู้ต้องขังควรจะรับการจัดการศึกษาจากเรือนจา ในส่วนการศึกษาวิชาสามัญจะต้ องเป็ นไป
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ พ . ศ . 2 5 4 2 แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนการศึกษาสายวิชาชีพให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2551 เพื่ อให้ การจั ด การศึ ก ษาของผู้ ต้ องขั ง สอดคล้ องกั บ การจั ด การศึ ก ษาทั่ ว ไป
โดยไม่ แ บ่ ง แยกว่ า การจั ด การศึ ก ษาตามกฎหมายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มี ผ ลให้ ใช้ เฉพาะ
บุคคลภายนอกเรื อนจาเท่านั้น เพราะผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็ นประชาชนคนหนึ่งในประเทศ เพี ยงแต่
ถู กจากัดเสรี ภาพและจ ากัดสิทธิบ างประการ ไม่ ใช่ การจากัด สิทธิทุ กอย่ างไปจากบุ คคลเหล่ า นี้
นอกจากนี้ จะต้ องมี ก ารก าหนดถึ ง การอบรมทางด้ านศี ล ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และ
กระบวนการให้ การปรั บทัศนคติให้ ผ้ ู ต้องขังควบคู่ กับการจั ดการศึกษาให้ ผ้ ู ต้องขังด้ วย เพื่ อให้
บรรลุถึงการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดอย่างแท้ จริง
2. ควรจะมี ก ฎหมายก าหนดแยกผู้ ต้ องขั ง วั ย หนุ่ ม ออกจากผู้ ต้ องขั ง วั ย ผู้ ใหญ่
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง15 ข้ อ 104 เพื่อให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ สามารถเข้ า รั บการแก้ ไขฟื้ นฟู โดยการรั บ การศึ ก ษาและฝึ กอบรม
เป็ นวัตถุประสงค์สาคัญ และกาหนดให้ ผ้ ูต้องขังที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนี้ จะต้ องจัดให้ มีการเข้ า
รั บ การศึ ก ษาและอบรมทุ ก ราย โดยไม่ ถื อ เป็ นความสมัครใจของผู้ ต้อ งขัง และก าหนดกรอบ
ระยะเวลาขั้นต่าเพื่ อเข้ ารั บการศึกษาและการอบรม อีกทั้งเพื่ อให้ สามารถจะไปศึกษาต่อได้ อย่าง
ต่อเนื่องภายหลังถูกปล่อยตัวไป
3. ในระบบการจั ด การศึ ก ษาของผู้ ต้อ งขังต้ อ งมีก ฎหมายให้ อ านาจในการบริ หาร
บุคลากรทางการศึกษาได้ เข้ ามามีบทบาทในการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ อีกทั้ง คุณวุ ฒิ
ของผู้ สอนจะต้ อ งเป็ นไปตามการรั บ รองจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542
และสภาวิ ชาชี พครูในสายสามัญ ส่วนสายอาชี พ บุ คลากรทางการศึกษาต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 55 โดยทั้งนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
ต้ องมีบทบัญญัติกาหนดให้ มีหลักการที่เป็ นไปตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าวด้ วย
4. หลั ก สูต รในการเข้ า รั บ การศึ ก ษาและการฝึ กอบรมของผู้ ต้ อ งขั ง ควรจะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ ยุ ค สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป โดยยกเลิ ก ข้ อบั ง คั บ
กรมราชทั ณ ฑ์ ฉ บั บ ที่ 8 เรื่ อ งการศึ ก ษาและอบรมผู้ ต้ อ งขั ง และปรั บ ปรุ ง ให้ มี ร ายละเอี ย ด
ของหลักสูตรทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ พร้ อมทั้งส่งเสริมโดยการอบรมจริยธรรมศึ กษา ในระหว่าง
15
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การเรี ยนวิ ชาสามัญ หรื อวิ ช าชี พ ให้ เป็ นไปตามหลั กสูต รของกระทรวงศึ กษาธิการ รวมทั้งให้ มี
ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เที ยบเท่ ากั บโรงเรี ยนอื่ น ๆ ในสั ง กั ด ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเป็ นไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ในวิ ช าสามั ญ และตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในวิชาสายอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพ
5. สาหรั บผู้ ต้องขังวั ยผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้ มีการทางานหรื อหน้ าที่อ่ ืนใด ควรมีกฎหมาย
รองรับเพื่อจัดให้ ผ้ ูต้องขังเหล่านี้ต้องมีการศึกษาส่วนตัว เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และใช้ เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์ในระหว่างที่ต้องโทษจาคุก โดยกาหนดเป็ นข้ อบังคับให้ ผู้ต้องโทษที่ถูกส่งตัวมา
อยู่ ในเรื อนจา ต้ องได้ รับการศึ กษาสายสามัญ หรื อการอบรมวิ ชาชี พเพิ่ มเติมอย่างน้ อย 1 องค์
ความรู้ เพื่ อให้ เกิดทักษะความรู้ใหม่ และนาไปใช้ ได้ ในชีวิต พร้ อมทั้งสอดแทรกด้ วยการศึกษา
อบรมทางศีลธรรม ที่ผ้ ูต้องขังควรได้ รับการอบรมทุกราย
6. ควรจะมีระบบเรือนจาเฉพาะที่แยกผู้ต้องขังบางประเภทออกมาให้ ได้ รับการจัดการ
การศึกษาและฝึ กอบรมโดยเฉพาะ เช่น ตามรูปแบบที่สหราชอาณาจักรมีเรือนจาเพื่ อการอบรม
และฝึ กอาชีพประจาเขต (Regional Training Prisons) หรื อเรื อนจาเพื่ อการอบรมแก้ ไขจิตใจ
ผู้กระทาความผิด (Corrective Training Prisons) สาธารณรั ฐสิงคโปร์ มีเรื อนจาที่ใช้ รูปแบบ
เรื อนจาโรงเรี ยน (Prion School) หรื อประเทศญี่ปุ่นที่มีโรงเรี ยนฝึ กอบรมเยาวชน (Juvenile
Training School) สาหรั บ ผู้ ต้ อ งขั งวั ยหนุ่ ม และมี ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยบั ง คับ ให้ ต้ อ งได้ รั บ
การศึกษาสาหรับผู้ต้องขังวัยผู้ใหญ่ในทุกเรือนจา เป็ นต้ น
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มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณา:
ศึกษากรณีการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
กิตติบดี นาคนาม**
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์**

บทคัดย่อ
ปั จจุ บันโทรทัศน์ดาวเทียมได้ รับความนิยมจากผู้ชมชาวไทยมากขึ้น หากพิ จารณา “ราคา”
โฆษณาในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมยังถือว่ามีราคาน้ อยกว่าราคาสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือ
ฟรีทวี ี จึงเป็ นสื่อที่ผ้ ูโฆษณาให้ ความสนใจจานวนมาก แม้ จะมีมาตรการในการกากับดูแลควบคุมโฆษณา
ทางโทรทัศน์ดาวเทียมอยู่แล้ ว แต่กไ็ ม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ผ้ ูประกอบธุรกิจนากลยุทธ์วิธีการทางโฆษณา
ที่หลากหลายมาใช้ อนั ทาให้ มีปัญหาที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นโฆษณา
ทางโทรทัศน์ดาวเทียม พบว่ายังมีประเด็นปัญหา ดังต่อไปนี้ คือ 1. ปัญหาหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม ตามประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตการให้ บริ การ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 จะให้ ความสาคัญในเรื่องทั่วไป แต่ไม่ได้ เคร่งครัดมาก ทาให้ ผ้ ูขอ
ใบอนุญาตที่เข้ ามาประกอบกิจการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย ส่งผลทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการบางราย
ที่ขาดความรับผิดชอบดาเนินการเผยแพร่ โฆษณาที่เป็ นการเอารั ดเอาเปรี ยบแก่ผ้ ูบริโภค 2. ปั ญหา
โฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้ ข้อความมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่ (1) ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร แม้ จะมีมาตรการในการ
ก ากับดู แลควบคุ มที่มีประสิทธิภาพแล้ ว แต่ มาตรการบทลงโทษยั งไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการกากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหาก
เปรี ยบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสาธารณรั ฐสิงคโปร์ จะมีมาตรการในการกากับดูแล
การโฆษณาทั้งเรื่ องการดู ดวงและความเชื่ อเหนื อธรรมชาติ รวมถึ งการบริ การที่เกี่ยวกับความตาย
เป็ นการเฉพาะ 3. ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ ไข
ปั ญ หาโฆษณาผลิ ตภั ณ ฑ์ในช่ วงเวลาที่ไม่ เหมาะสมได้ หากเปรี ยบเทียบกั บกฎหมายของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ ความสาคัญกับการวางผังโฆษณาให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

95

2
ที่เป็ นเด็ก และมีการกาหนดรายการโฆษณา 4. ปั ญหาองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์
ดาวเทียม พบว่า มาตรการในการควบคุมการโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็ นมาตรการในการควบคุมหลังจาก
โฆษณานั้นๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้ วทั้งสิ้น
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ (1) ควรเพิ่มหลักเกณฑ์
เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้ องเป็ นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิ ชาชี พของผู้ ประกอบธุรกิจการสื่อสารมวลชน (2) ควรปรั บเพิ่ มอัตราโทษสาหรั บ
ผู้กระทาผิดในข้ อหาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ สูงขึ้น (3) ควรเพิ่มบทบัญญัติการกากับ
ดูแลควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ (4) ควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับช่วงเวลาการออกอากาศ
รายการในช่ วงเวลาใด การโฆษณาในรายการนั้นต้ องสอดคล้ องกับรายการประเภทนั้ นๆ ตามประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมถึง
ควรมีบทบัญญัติคานิยามเรื่องโฆษณาที่ไม่เหมาะสมไว้ ให้ ชัดเจน (5) ควรกาหนดมาตรการในการควบคุม
โฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่แก่ประชาชนกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และ (6) ควรสร้ างมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็ นแนวปฏิบัติและควรมีการตั้งองค์กรส่วนกลางโดยมีหน้ าที่ติดตามเฝ้ าระวังสื่อ
ที่สุ่มเสี่ยงต่ อการกระท าผิ ดกฎหมายให้ สามารถรายงานตักเตื อนไปยั งสถานี ท่ีแพร่ ภาพได้ โดยตรง
นอกจากนี้รัฐควรให้ ความรู้แก่ผ้ ูบริโภคให้ ร้ ูเท่าทันสื่อโฆษณาเพื่อเพิ่มความเข้ มแข็งให้ กับผู้บริโภคควบคู่
ไปกับการมีมาตรการที่เหมาะสมด้ วย

1. บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีศักยภาพมากขึ้นมนุษย์ได้อาศัยประโยชน์ในเรื่องเทคโนโลยีเข้าไป
พัฒนาทาให้การสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมีความหลากหลายเกิดขึ้นกับสื่อใหม่ ๆโดยเรื่อง
ดังกล่าวโทรทัศน์ดาวเทียมคล้ายกับโทรทัศน์ที่ออกอากาศแพร่ภาพโดยตรงเป็นอย่างมาก ถึงแม้ จะมี
มาตรการในการกากับดูแลควบคุมโฆษณาทางโทรทัศน์อยู่แล้ ว แต่ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ผ้ ูประกอบธุรกิจ
มักน ากลยุ ทธ์วิ ธีการทางโฆษณาที่หลากหลายมาใช้ ซึ่ งอาจทาให้ เกิดความไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ บริ โภค
ปั ญ หาการโฆษณาทางโทรทั ศ น์ ด าวเที ย มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ บริ โ ภคสื บ เนื่ อ งจากปั ญ หา ดั ง นี้
(1) หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดาวเทียมเป็ นหลักเกณฑ์ท่วั ไป แต่ไม่ได้ เคร่ งครั ดมาก ทาให้ ผ้ ูขอใบอนุ ญาตที่เข้ ามาประกอบ
กิจการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย (2) ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมในเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม เนื่องมาจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายกากับดูแล หรือหากมีกฎหมายกากับดูแลอยู่แล้ ว แต่
ขาดมาตรการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีบทลงโทษที่เหมาะสม (3) ปั ญหาโฆษณาสินค้ าใน
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. เป็ นช่วงเวลาที่เด็กกลับจากโรงเรียน เนื่องจากสื่อ
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วิทยุโทรทัศน์เป็ นสื่อที่เข้ าถึงง่ายและทาให้ ผ้ ูบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กเป็ นกลุ่มที่มีความรู้อยากเห็น
หรืออยากลอง การโฆษณานั้น จึงเป็ นการกระตุ้นการซื้อของเด็ก อีกทั้ง เด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้
เด็กก็จะรับไว้ ท้งั หมด ทั้งดีน้อยและไม่ดี (4) ปั ญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ดาวเทียม ยั งขาดประสิทธิภาพในการควบคุ มดู แล เนื่ องจากจ านวนโฆษณาทางโทรทัศน์
ดาวเทียมที่เข้ าข่ายละเมิดกฎหมายยังสามารถพบเห็นได้ อยู่ในปัจจุบัน
สมมติฐานของการศึกษา เนื่องจากปั จจุ บันปั ญหาการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ส่งผล
กระทบต่ อผู้ บริ โภคได้ แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์ในการขอใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ดาวเทียม ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์
ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และปั ญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้ องมีการแก้ ไขปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม ทั้งนี้ เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับความคุ้มครอง
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ในอันที่จะได้ บริโภคสื่อโฆษณาที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้กระทาการโฆษณา
ขอบเขตการศึกษา ศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิอันประชาชน
ของประเทศจะพึงได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายอันได้ รับในปัจจุบัน ซึ่งได้ แก่ พระราชบัญญัติค้ ุมครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
และพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และบทพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
โดยศึ กษาวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบกั บกฎหมายต่ า งประเทศ ตลอดจนศึ กษามาตรการทางกฎหมาย
เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ านการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ดาวเทียม และวิธีดาเนินการศึกษา ได้ ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
ค้ นคว้ าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมู ลทางอิเล็กทรอนิ กส์ในเว็บไซต์ ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและจากการสัมภาษณ์
(Interview) ผู้ มี อ านาจหน้ าที่ในการก ากับดู แลโฆษณาทางโทรทัศน์ ดาวเทียมและผู้ บริ โภคที่รั บชม
โทรทัศน์ทางดาวเทียม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับ ได้ แก่ (1) เพื่อศึกษาและทราบถึง
แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริโภคด้ านโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม (2) เพื่อศึกษาและทราบถึง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมตามกฎหมาย
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ (3) เพื่อวิเคราะห์และทราบถึงปัญหากฎหมายต่างๆ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม (4) เพื่อเสนอแนะและทราบถึงมาตรการ
และแนวทางการปรั บปรุ งแก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายของประเทศไทยเพื่ อแก้ ไขปั ญหากฎหมายในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
2.1 แนวคิดของการโฆษณา1
โฆษณาถือได้ ว่าเป็ นกระบวนการด้ านสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่ งที่เกิดขึ้นเพื่ อจู งใจให้
ผู้บริโภคมีความต้ องการซื้อสินค้ าหรือบริการ หรือการให้ บริการ โดยอาศัยเหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมติ
จูงใจให้ เกิดความนิยมชื่นชอบในตัวสินค้ าหรือบริการ
2.2 ทฤษฎีหลักสิทธิและเสรีภาพเกีย่ วกับการโฆษณา2
หลั กการพื้ นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็ นแนวคิดตามอุดมการณ์ในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
ที่ยึดถือลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ที่มีหลักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพ
โดยปลอดจากการแทรกแซงหรื อขัดขวางของผู้ อ่ืน ด้ วยเหตุน้ ีรั ฐหรื อประเทศเสรี นิ ยมประชาธิปไตย
จึงบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่มนุ ษย์แต่ละคนมี โดยสิทธิและเสรีภาพที่ได้ รับการ
คุ้มครองที่สาคัญ คือ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right and Liberties) เสรีภาพในการ
โฆษณาก็เป็ นที่ยอมรับและรับรองไว้ ในกฎหมายแม่บทของประเทศต่าง ๆ และมีการจากัดเสรีภาพในการ
โฆษณาเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น
2.3 แนวคิดของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค3
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจต่างมีฐานะทางเศรษฐกิจและอานาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน
(Unequal Bargaining Power) ทาให้ หลักผู้ซ้ ือต้ องระวังไม่สามารถคุ้มครองผู้บริ โภคได้ อีกต่อไป
แนวความคิดเรื่องการซื้อขายจึงได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นหลัก “ผู้ขายต้ องระวัง” (Caveat Venditor และ
Let the Seller Beware) ซึ่งแต่เดิมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคเป็ นไปตามหลัก
กฎหมายแพ่ง (Private Law) แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นนอกจากจะมีการพัฒนาหลักในกฎหมายแพ่ง
ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ ว ได้ มีการนากฎหมายมหาชน (Public Law) มาใช้ ด้วย เช่น การควบคุมการผลิต
ฉลาก โฆษณา เป็ นต้ น รวมทั้งมาตรการควบคุมกันเอง (Self Regulation) ทั้งที่มีกฎหมายยอมรับและ
จัดทากันเองโดยสมัครใจ เช่ น สมาคมควบคุมการโฆษณา เป็ นต้ น กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคจึงเป็ น
กฎหมายผสมหลายหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน
ทาให้ เกิดแนวคิดที่รัฐควรจะมีบทบาทเข้ ามาแทรกแซงเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ท่จี ะใช้ ในการควบคุมการโฆษณา
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
1

เสรี วงษ์มณฑา (2546) : 10-11

2

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (2538) : 27

3

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ (2543) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : 18
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2.4 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ4
บรรดาสิทธิ (Rights) ชนิดต่าง ๆ จึงเกิดตามมา ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในทางการเมือง สิทธิในความเป็ นบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามในสังคมนั้นประกอบด้ วย
คนหลายคน การใช้ สิทธิเสรี ภาพของคนหนึ่ ง จึ งย่ อมกระทบกระเทือนถึ งสิทธิเสรี ภาพของคนอื่ น
ด้ วยเสมอไม่มากก็น้อย ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์บางอย่างที่เป็ นประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
(Public Interests) ของกลุ่มสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งแต่ละคนจะใช้ สิทธิเสรีภาพของตนให้ เสียหายแก่ประโยชน์
ส่วนรวมนั้นไม่ได้ เช่นกัน กรอบหรือข้ อจากัดของการใช้ สิทธิและเสรีภาพจึงต้ องมีอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์
อันร่วมกันของสมาชิกในสังคม การพิทกั ษ์สทิ ธิเสรีภาพพื้นฐานของเอกชนอันเป็ นเป้ าหมายในการจัดการ
ปกครองของรัฐ ซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายปกครองกับเอกชนนั้น ล้ วนแต่อาศัยกฎหมายเป็ นหลัก
ในการกระทาทางปกครองทั้งสิ้น
2.5 ทฤษฎีหลักทีร่ ฐั เข้าแทรกแซงเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐ
การที่รัฐจะเข้ าแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลได้ ก็ต้องมีเหตุตามที่กฎหมายให้ อานาจไว้ ด้วย
โดยเหตุผลที่รัฐจะนามาใช้ ในการจากัดเสรีภาพของบุคคลไว้ โดยทั่วไป ได้ แก่ 1) เพื่อความสงบเรียบร้ อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public Policy)5 2) เพื่อความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 3) เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น 4) เพื่อประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ (Public
Interest)

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์
ดาวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
3.1 มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ดาวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทย
3.1.1 หลักเกณฑ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมของประเทศไทย
ในการประกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ ด าวเที ย มจะต้ องได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์
4
5

เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธเิ กษม, 2546.: 42-47
จักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์, 2524 : 49
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และวิธีการอนุญาตการให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจาก
จะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แล้ ว ต้ องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 7 ของประกาศดังกล่าว และผู้ขอรับใบอนุญาตต้ องส่งเอกสารหลักฐาน
และข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา ตามข้ อ 9 ของประกาศดังกล่าว
3.1.2 การกากับดูแลด้ านการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
3.1.2.1 โฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
และความงาม
1) ผลิตภัณฑ์ประเภทยา กฎหมายเฉพาะที่กากับดูแลอยู่ คือ พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ซึ่งบัญญัติให้ การโฆษณาขายยาจะต้ องไม่ขัดหรือฝ่ าฝื นข้ อห้ าม ตามมาตรา 88 มาตรา 89
และมาตรา 90 นอกจากนี้การโฆษณาขายยาในสื่อวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพ
ภาพยนตร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต้ องได้ รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ ในการโฆษณา และต้ องดาเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ผ้ ูอนุ ญาตกาหนด ตามมาตรา 88 ทวิ ส่วนกรณีท่มี ีผ้ ูฝ่าฝื นกระทาการโฆษณายาโดยไม่ได้
รับอนุญาต (มาตรา 88 ทวิ) มีโทษปรับสถานเดียวคือไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 124 และหากผู้น้ัน
ฝ่ าฝื นคาสั่งให้ ระงับการโฆษณา ซึ่งคาสั่งตามมาตรา 90 ทวิ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้ าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ ปรับเป็ นรายวันอีกวันละห้ าร้ อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคาสั่ง
ดังกล่าว ตามมาตรา 124 ทวิ
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จะอยู่ภายใต้ การกากับดูแลตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งห้ ามมิให้ ผ้ ูใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหารอันเป็ นเท็จ หรื อเป็ นการหลอกลวงให้ เกิดความหลงเชื่ อโดยไม่สมควร ประกอบกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ ออกประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง หลักเกณฑ์
การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 หากกรณีมีการฝ่ าฝื นการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
มาตรา 40 ต้ องระวางโทษจ าคุ กไม่ เกินสามปี หรื อปรั บไม่ เกินสามหมื่ นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ
ตามพระราชบัญญัติอาหาร มาตรา 70 และกรณีผ้ ูใดฝ่ าฝื นประกาศดังกล่าว มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ ผ้ ูฝ่าฝื นประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) ต้ องระวางโทษปรั บไม่เกิน
สามหมื่นบาท นอกจากนี้ ผู้ใดที่ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุ ณภาพ หรื อสรรพคุ ณของอาหาร
ทางวิทยุโทรทัศน์ ให้ ผ้ ูอนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะโฆษณาได้ ตามมาตรา 41
หากฝ่ าฝื นมาตรา 41 ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูผลิต ผู้นาเข้ าหรือผู้จาหน่ายอาหาร หรือผู้ทา
การโฆษณาระงับการโฆษณา หรือสามารถสั่งระงับการผลิต การนาเข้ า การจาหน่าย หรือการโฆษณาอาหาร
ที่คณะกรรมการเห็นว่ าอาหารดั งกล่ า วไม่ มี คุ ณ ประโยชน์ คุ ณภาพหรื อสรรพคุ ณ ตามที่โฆษณาได้
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ กรณีผ้ ูกระทาการฝ่ าฝื นมาตรา 41 ต้ องระวางโทษ
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ปรับไม่เกินห้ าพันบาท ตามมาตรา 71 นอกจากนี้มาตรา 72 กาหนดว่า ผู้ฝ่าฝื นคาสั่งของผู้อนุญาตดังกล่าว
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และยังให้ ปรั บเป็ นรายวัน
อีกวันละไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยบาท และหากผู้ได้ รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง
หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ ี มาตรา 46 กาหนดให้ ผ้ ูอนุ ญาตมีอานาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาต
ได้ ครั้งละไม่เกิน 120 วัน
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสาอาง มาตรการกากับดูแลเนื้อหาและวิธกี ารโฆษณา
ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 หากเครื่องสาอางใด
อาจเป็ นอันตรายแก่ผ้ ูบริโภค ให้ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
ให้ ผ้ ู จดแจ้ งหรื อผู้ ทาการโฆษณาดาเนิ นการได้ ตามมาตรา 43 หรื อมาตรา 44 กรณี โฆษณาใดฝ่ าฝื น
มาตรา 41 หรือมาตรา 42 ให้ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ ผ้ ูจดแจ้ ง
หรือผู้ทาการโฆษณาดาเนินการ หรือมาตรา 45 กรณีท่เี ลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้ อความใดที่ใช้
ในการโฆษณาเป็ นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 41 วรรคสอง (1) ให้ เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งให้
ผู้จดแจ้ งหรือผู้ทาการโฆษณาพิสจู น์เพื่อแสดงความจริงได้ รวมถึงมาตรา 46 ผู้จดแจ้ งหรือผู้ทาการโฆษณา
เครื่องสาอางซึ่งสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
3.1.2.2 โฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์
ปั จจุ บั นไม่ ได้ มีการกาหนดมาตรการควบคุ มเนื้ อหาโฆษณาที่มีการน าเสนอ
ความเชื่อเหนือธรรมชาติ จะมีเพียงมติมหาเถรสมาคม เรื่อง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
และในสื่อวิทยุโทรทัศน์” ครั้งที่ 1/2547 ที่ได้ ปรารภถึงการโฆษณาและการเรี่ยไรที่อวดอ้ างสรรพคุณ
เกินสภาพที่น่ าจะเป็ นการชวนเชื่ อและใช้ ส่ือเพื่ อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนมากกว่ าจะเป็ นประโยชน์
ส่วนรวม มหาเถรสมาคมมีอานาจการควบคุ มการโฆษณาอวดอ้ างอานุ ภาพพระบู ชาและวั ตถุ มงคล
ที่กระทาโดยพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น สาหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23
3.1.3 การกากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
ปัจจุบันไม่มีกฎหมายกากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
นั้นโดยตรง หากจะมีเพียงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรค 2
ได้ มีการออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา
หรื อประชาสัมพั นธ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พโฆษณาของสมาคม
โฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ในเรื่ อง หลักเกณฑ์การจั ดทาผั งรายการสาหรั บการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556
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3.1.4 องค์กรควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมโฆษณามี 3 องค์กร ได้ แก่ 1) คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอานาจหน้ าที่ตาม
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 2) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดยมีอานาจดาเนินการตามกฎหมายว่ าด้ วยอาหาร กฎหมายว่ าด้ วยยา กฎหมายว่ าด้ วยเครื่ อ งสาอาง
กฎหมายว่ าด้ วยวั ตถุ อันตราย กฎหมายว่ าด้ วยวั ตถุ ท่ีออกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาท กฎหมายว่ าด้ วย
ยาเสพติ ดให้ โทษ กฎหมายว่ า ด้ วยเครื่ องมื อแพทย์ กฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกั นการใช้ สารระเหย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ 3) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอานาจหน้ าที่
คุ้มครองผู้บริโภคให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบั ญญั ติค้ ุ มครองผู้บริ โภคได้ กาหนดให้ คณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาเป็ นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ อง โดยอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณานั้ นเป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
3.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการโฆษณาโทรทัศน์ดาวเทียม
ของต่ างประเทศ ได้แก่ 1) ประเทศสาธารณรั ฐ สิงคโปร์ เมื่อน ากฎหมายของประเทศสิงคโปร์
มาเปรี ยบเทียบจะเห็นได้ ว่า ประเทศสิงคโปร์ มีบทบัญญัติว่าด้ วยเรื่ องจะมีมาตรการในการกากับดูแล
การโฆษณาทั้งเรื่ อง การดู ดวงและความเชื่ อเหนื อธรรมชาติ รวมถึ งการบริ การที่เกี่ยวกับความตาย
ประกอบกับในส่วนของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่ วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนั้นจะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้
ความสาคัญกับการวางผังโฆษณาให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่เป็ นเด็ก และมีการกาหนดรายการโฆษณา
ได้ แก่ ความยาวของโฆษณา หากเป็ นกลุ่มโฆษณาจะถูกจากัดช่วงเวลาที่ออกอากาศ ห้ ามรายการโฆษณา
ออกอากาศก่อนหลังหรือระหว่ างรายการเด็ก รวมถึงต้ องระบุข้อความให้ ผ้ ูชมทราบว่าเป็ นการโฆษณา
และ 2) ประเทศสาธารณรั ฐออสเตรี ย จะมี มาตรการในการคุ้ มครองเด็กและเยาวชนจากโฆษณา
ที่ไม่เหมาะสม ตามบรรพ 3 เรื่อง สื่อโฆษณา คุณสมบัติและข้ อบังคับเกี่ยวกับเนื้อหา มาตรา 13 (6)
การสื่อสารโฆษณาจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายทางจิตใจและทางกายต่อเยาวชน และจะต้ องทาตาม
ข้ อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการป้ องกันเยาวชน นอกจากนี้ การโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุและระยะเวลา
โฆษณา ตามมาตรา 14 (2) โฆษณาที่มีจุดหมายโดยตรงเป็ นเยาวชนที่ไร้ ความสามารถทางกฎหมายนั้น
ไม่สามารถออกอากาศได้ โดยตรงก่อนหรือหลังรายการเด็ก
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4. ปั ญหาและวิ เคราะห์ปั ญหาในการคุ ม้ ครองผู บ้ ริ โภคในด้านการโฆษณาโทรทัศน์
ดาวเทียม ได้แก่ปัญหา ดังนี้
4.1 ปั ญ หาหลัก เกณฑ์ใ นการขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรทัศ น์ด าวเที ย ม
ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตการให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
จะให้ ความสาคัญในเรื่ องทั่วไป แต่ไม่ ได้ เคร่ งครั ดมาก ทาให้ ผ้ ูขอใบอนุ ญาตที่เข้ ามาประกอบกิจการ
สามารถขอรับใบอนุญาตได้ โดยง่าย ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบกิจการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบดาเนินการ
เผยแพร่ โฆษณาที่เป็ นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผ้ ูบริ โภค ดังนั้น จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มหลักเกณฑ์ในการขอ
ใบอนุญาต โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้ องเป็ นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน
4.2 ปั ญหาโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้ขอ้ ความมีเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่ง
ผลิตภัณฑ์เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท้งั ประเภท
ยาและอาหาร มี มาตรการในการก ากั บ เนื้ อหาของโฆษณาที่ไม่ เหมาะสมและการควบคุ มโฆษณา
โดยจะต้ องขออนุ ญาตจากผู้ มี อ านาจก่ อนท าการโฆษณา ตามพระราชบั ญญั ติ ยา พ.ศ. 2510 และ
พระราชบั ญญั ติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่ งเป็ นมาตรการที่มีประสิทธิภาพแล้ ว แต่ มาตรการการลงโทษ
ผู้ กระทาผิ ดของทั้งสองพระราชบั ญญั ติ ยังไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพ เนื่ องจาก
บทก าหนดโทษเดิ มไม่ สามารถระงั บ ยั บยั้ งการกระท าผิ ดได้ อย่ า งมี ป ระสิทธิ ภาพและผู้ กระท าผิ ด
ไม่ เกิ ดความเกรงกลั วต่ ออั ตราโทษในกฎหมายปั จจุ บั น ส่ วนผลิ ตภั ณ ฑ์ ประเภทเครื่ องส าอางนั้ น
อานาจของคณะกรรมการเครื่องสาอางล้ วนแต่เป็ นอานาจที่ควบคุมโฆษณาหลังจากมีการเผยแพร่โฆษณา
ให้ ผ้ ูบริโภครับชมแล้ วทั้งสิ้น (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการกากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง
จะมีเพียงพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 เท่านั้น ที่กากับดูแล
การกระทาของประชาชนทั่วไป ส่วนมติมหาเถรสมาคม เรื่อง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์
และในสื่อวิ ทยุ โทรทัศ น์ ” จะใช้ บั งคั บ กับ พระภิ กษุ สงฆ์ เท่า นั้ น ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับบทบั ญญั ติ
กฎหมายของประเทศสาธารณรั ฐสิงคโปร์ แล้ วนั้น จะมีมาตรการในการกากับดูแลการโฆษณาทั้งเรื่ อง
การดูดวงและความเชื่อเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริ การที่เกี่ยวกับความตาย เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น
จึ งจ าเป็ นต้ อ งปรั บ เพิ่ มอั ตราโทษส าหรั บ ผู้ ก ระท าความผิ ดในข้ อ หาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ ไ ด้
รับอนุญาตให้ สงู ขึ้น และเพิ่มบทบัญญัติการกากับดูแลและควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์
4.3 ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ ไข
ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การจั ดท าผั งรายการส าหรั บ
การให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 จะใช้ บังคับเพียงรายการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
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หรื อฟรี ทีวี เท่านั้ น ไม่ ได้ บั งคับใช้ กับรายการของช่ องสถานี โทรทัศน์ ดาวเทียม หากเปรี ยบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศสาธารณรั ฐสิงคโปร์ จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ ความสาคัญกับการวางผังโฆษณา
ให้ เหมาะสมกับ กลุ่ มผู้ ชมที่เป็ นเด็ก และมี ก ารก าหนดรายการโฆษณา ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ นต้ องเพิ่ ม
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ช่ ว งเวลาการออกอากาศรายการในช่ ว งเวลาใด การโฆษณาในรายการนั้ น
ต้ องสอดคล้ องกับรายการประเภทนั้น ๆ ตามประกาศดังกล่าว
4.4 ปั ญหาองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม พบว่า มาตรการ
ในการควบคุมโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็ นมาตรการในการควบคุมหลังจากโฆษณานั้น ๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้ ว
ทั้งสิ้น ดังนั้น จึ งจาเป็ นต้ องเพิ่ มมาตรการในการควบคุ มโฆษณาก่อนการออกเผยแพร่ แก่ประชาชน
กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและควรสร้ างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็ นแนวปฏิบัติและควรตั้ง
องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้ าที่ติดตามเฝ้ าระวังสื่อที่ส่มุ เสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมาย ให้ สามารถรายงาน
ตักเตือนไปยังสถานีแพร่ภาพได้ โดยตรง

5. ข้อเสนอแนะ
ผู้ เ ขี ย นเสนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น ดั ง นี้
(1) เพิ่มหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอใบอนุ ญาต โดยต้ องให้ มีการเป็ นสมาชิกในองค์กรควบคุมวิชาชีพ
หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน (2) ปรับอัตราโทษกรณี
โฆษณายาและอาหารโดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ควรมีการควบคุมโฆษณาเครื่องสาอาง
โดยจะต้ องได้ รับอนุญาตก่อนนาไปโฆษณาเช่นเดียวกับการโฆษณายาและอาหาร (3) มีบทบัญญัติในการ
กากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ (4) จัดให้ มีบทบัญญัติเพิ่มเติมกรณีหากเป็ น
ช่วงเวลาการออกอากาศรายการในช่วงเวลาใด โฆษณาในรายการนั้น ๆ จะต้ องสอดคล้ องกับรายการ
ประเภทนั้ น ๆ ตามประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์การจั ดทาผังรายการสาหรั บการให้ บริ การกระจายเสียง
หรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมถึงควรมี บทบั ญญั ติค านิ ยาม เรื่ อง โฆษณาที่ไม่ เหมาะสมให้ ชั ดเจน
(5) กาหนดมาตรการในการควบคุ มโฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่ แก่ประชาชนกับผลิ ตภัณฑ์
ทุกประเภท และ (6) สร้ างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็ นแนวปฏิบัติ ประกอบกับควรมีการตั้ง
องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้ าที่ติดตามเฝ้ าระวังสื่อที่ส่มุ เสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมาย ให้ สามารถรายงาน
ตักเตือนไปยังสถานีท่แี พร่ ภาพได้ โดยตรง นอกจากนี้ รัฐควรให้ ความรู้ผ้ ูบริโภคให้ ร้ ูเท่าทันสื่อโฆษณา
เพื่อเพิ่มความเข้ มแข็งให้ กบั ผู้บริโภคควบคู่ไปกับการมีมาตรการที่เหมาะสม
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ปั ญหาเกีย่ วกับการได้รบั สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผูป้ ระกันตนตาม
กฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
เจษฎาพงศ์ พรหมเผ่า
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์**

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ความ
เป็ นมาเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิป ระโยชน์ ข องลู ก จ้ า งผู้ ป ระกั น ตนตามระบบประกั น สั ง คมของไทย หลั ก
มาตรฐานขององค์ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ รวมถึงความสัมพั นธ์ระหว่ างองค์การแรงงาน
ระหว่ างประเทศกับระบบประกันสังคมของไทย ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุ สัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 กฎหมายประกันสังคมของไทยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคมได้ แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรั ฐอิตาลี สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์
และสหพันธรั ฐมาเลเซีย ประกอบกับการนาหลักแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาปั ญหาและ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคานิยามศัพท์ของคาว่า “ลูกจ้ าง” การขยายขอบเขตของการ
ได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตน และการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 รวมถึงการกาหนดอัตราการ
จ่ายเงินสมทบ ตลอดจนศึกษาหาแนวทาง ข้ อเสนอแนะ เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้ องกับอนุ สัญญาขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 102 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปั จจุ บัน อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
ลูกจ้ างผู้ประกันตนรอบด้ านอย่างแท้ จริง
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ปั ญ หาในเรื่ อง ค านิ ย ามศั พ ท์ ค าว่ า “ลู ก จ้ าง” ซึ่ ง เดิ ม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ กาหนดคานิยามศัพท์คาว่า “ลูกจ้ าง” หมายความว่า
“ผู้ซ่ึงทางานให้ นายจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง” แต่ต่อมาเมื่อมีการแก้ ไขเพิ่ มเติมโดย พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ ตัดถ้ อยคาว่า “ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร” ออกไป ทาให้
เกิดปั ญหาในการตีความเนื่องจากเป็ นความหมายที่แคบและไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาของ
ขอบเขตการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมของไทยนั้น ยัง

**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ไม่มีบทบัญญัติให้ การคุ้มครองไปถึงกรณีสงเคราะห์ครอบครั วและกรณีการขาดผู้อุปการะ ทาให้
เกิดความไม่สอดคล้ องกับอนุ สัญญาแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบั บที่ 102 ที่ได้ กาหนดขอบเขต
ความคุ้มครองขั้นต่าของลูกจ้ างผู้ประกันตนที่กว้ างขวางกว่า รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ไี ด้ มีการแก้ ไข
เพิ่ มเติ มตามกฎหมายประกั น สังคม ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2558 หลายประการ เช่ น กรณี ป ระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่ วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ยั งมีปัญหาความไม่สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมในปั จ จุ บัน อย่ างแท้ จริ ง อีกทั้งมีปัญหาในการกาหนดอัต ราเงิน สมทบท้ า ย
พระราชบัญญัติประกันสังคมที่มิได้ มีการทบทวนแก้ ไขมาเป็ นเวลานานกว่า 25 ปี ทาให้ เกิดความ
ล้ าสมัย ตลอดจนการกาหนดค่าจ้ างที่ใช้ เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ก็ยังมี
ความไม่สอดคล้ องกับหลักการเฉลี่ยทุกข์และเฉลี่ยสุขอย่างแท้ จริง
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ เสนอแนะให้ มีการดาเนินการแก้ ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่
โดยให้ คานิยามศัพท์ คาว่ า “ลูกจ้ าง” มีความหมายที่กว้ างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ด้ วยการเพิ่มเติมคา
ว่ า “ไม่ ว่าจะเรี ยกชื่ ออย่ า งไร” ทั้งนี้ เพื่ อ ขจั ด ปั ญหาความสับสนในทางปฏิบัติเ กี่ยวกับ ลู กจ้ างที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น และได้ เสนอแนะให้ มีการขยายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตน ให้ ได้ รับ
สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์ครอบครั ว และกรณีขาดผู้อุปการะให้ สอดคล้ องกับอนุ สัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 อันจะเป็ นการให้ ความคุ้มครองลูกจ้ างผู้ประกันตน
รอบด้ านอย่ า งแท้ จ ริ ง อีก ทั้งยังได้ เ สนอแนะให้ มีการแก้ ไขการได้ รับ สิทธิประโยชน์ ของลู กจ้ า ง
ผู้ประกันตนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ให้ สอดคล้ อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุ บัน เพื่อให้ ผ้ ูประกันตนได้ รับสิทธิประโยชน์มีประสิทธิภาพและ
มีการชดเชยความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปั จจุ บันอย่ างแท้ จริ ง ประการสุดท้ ายผู้ วิจัยขอเสนอให้ มีการแก้ ไขการกาหนดอัตราการจ่ ายเงิน
สมทบ ให้ มีความสอดคล้ องกับสถานะภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในปั จจุ บัน เพื่อให้
กองทุ น ประกัน สั งคมมี เ สถี ย รภาพและความมั่น คงในการน ามาใช้ เ ป็ นหลั ก ประกั น แก่ ลู ก จ้ า ง
ผู้ประกันตนต่อไป อันจะเป็ นการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศไทยได้ อย่างแท้ จริง
1. บทนา
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ ค ำนิ ย ำมศั พ ท์ ค ำว่ ำ “ลู ก จ้ ำ ง” จำกเดิ ม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดไว้ว่ำ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งทำงำนให้
นำยจ้ำง โดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำง ซึ่งทำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอัน
มิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” ถูกแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งทำงำนให้
นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง” ซึ่งเป็นกำรกำหนดควำมหมำยที่แคบลงทำให้เป็นปัญหำกำรตีควำมแก่ลูกจ้ำง
ที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น ซึ่งได้ทำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงแต่ไม่ได้ถูกเรียกว่ำลูกจ้ำง เช่น แจ๋ว คน
ดูแลบ้ำน คนสวน คนใช้ แม่บ้ำน คนขับรถ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดควำมสับสนและสำคัญผิดใน
หน้ำที่ของนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงซึ่งส่วนมำกไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยโดยเฉพำะ ที่มีหน้ำที่ต้อง
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สมทบเงินเข้ ำสู่กองทุนประกันสั งคม หรือจะเป็นช่องให้เกิดกำรหลบเลี่ยงของนำยจ้ำงโดยกำร
ตีควำมว่ำกำรจะเป็นผู้ประกันตนนั้นต้องเป็นลูกจ้ำงเท่ำนั้น ไม่รวมถึงลูกจ้ำงซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น
จึงจำเป็นต้องแก้ไขคำนิยำมศัพท์คำว่ำ “ลูกจ้ำง” ไปใช้นิยำมศัพท์เดิม คือ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้
ซึ่งทำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” อันเป็นกำรสอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของท่ ำ น ศำสตรำจำรย์ (พิ เศษ) เกษมสันต์ วิลำวรรณ ที่ ไ ด้ก ล่ ำวในหนังสื อ คำอธิบ ำยกฎหมำย
แรงงำนไว้ว่ำ กำรที่กฎหมำยบัญญัติ คำว่ำ “ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” บัญญัติไว้เพื่อตัดปัญหำข้อ
โต้แย้ง อันเนื่องมำจำกกฎหมำยบำงฉบับหรือนำยจ้ำงบำงรำยไม่เรียกชื่อบุคคลที่ทำงำนในสถำน
ประกอบกำรนั้นว่ำลูกจ้ำง1 จึงควรจะมีกำรแก้ไขคำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนเพื่อขจัดข้อ
โต้แย้งและทำให้ไม่เกิดควำมสับสนในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับคำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวนั้น
2) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของกำรได้รับสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้ำง
ผู้ป ระกั นตน พระรำชบัญญั ติป ระกั นสัง คมพ.ศ. 2533 แก้ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้
บัญญัติคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้ำงผู้ประกันตนไว้ 7 ประกำร (มำตรำ 54) อันได้แก่ กรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ กรณีตำย กรณีสงเครำะห์บุตร กรณี
ชรำภำพและกรณีว่ำงงำน ซึ่ งจำกสิทธิ ประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้มีกำรขยำย
ควำมคุ้มครองเป็น 9 กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102
ว่ำด้วยประกันสังคม (มำตรฐำนขั้นต่ำ) โดยให้ควำมคุ้มครองขยำยไปถึงกรณีสิทธิประโยชน์ของ
ครอบครัวของผู้ประกันตน และกรณีกำรขำดไร้ผู้อุปกำระจำกควำมตำยของผู้ประกันตน อันจะทำ
ให้ ก ฎหมำยประกั น สั ง คมฉบั บ นี้มี ค วำมคุ้ ม ครองลู ก จ้ำ งผู้ ป ระกั นตนให้ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน ตำมอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรประกันสังคมของประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community :
AEC) ที่ได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ของกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมไปยัง
สิทธิประโยชน์ 9 กรณีเช่นกัน และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับ อนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ
ฉบับที่ 102 และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน
3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอัตราของการจ่ายเงินสมทบ แม้ ว่าจะได้ มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายฉบั บ นี้ เป็ นฉบั บ ที่ 4 แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารทบทวนแก้ ไ ขอั ต ราเงิ น สมทบท้ า ย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งกาหนดอัตราสูงสุดของการจ่ายเงินสมทบไว้ มาเป็ น
เวลานานกว่า 25 ปี แล้ ว จึงทาให้ เกิดความล้ าสมัยและไม่สอดคล้ องกับสถานภาพทางการเงินของ
กองทุนในปั จจุ บัน อันจะกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม และอาจทาให้ เกิดภาระ
เกิ น สมควรแก่ ก องทุ น ในระยะยาวได้ ใ นอนาคต จึ ง สมควรมี ก ารปรั บ อั ต ราเงิ น สมทบท้ า ย
1

จำก คำอธิบำยกฎหมำยแรงงำน (น. 31),โดย เกษมสันต์ วิลำวรรณ, 2556, กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับสถานภาพทางการเงินของ
กองทุนในปัจจุบัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินสมทบตามกฎหมายต่างประเทศ
2. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ของลูกจ้างผูป้ ระกันตน
ตามระบบประกันสังคมของไทย
2.1 ความหมายของประกันสังคมนั้นองค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) ได้
ให้ ความหมายไว้ หมายความว่า “การประกันสังคมคือการคุ้มครองที่สังคมให้ กับประชาชนและผู้
ประกอบกิจการ ให้ สามารถเข้ าถึงการดูแลสุขภาพและการประกันรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณี สูงอายุ ว่างงาน เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากการทางาน คลอดบุตรหรือการสูญเสียของ
ผู้หาเลี้ยงครอบครัว”
2.2 หลั ก การในการร่ ว มกัน เสี่ ยงภั ย การประกัน ภั ย ในความเสี่ ยงร่ ว มกั น ของ
คนทางานในสังคม และตอบแทนเป็ นสิทธิประโยชน์เมื่อประสบภัยนั้น เพื่อเยียวยาตัวแรงงานหรือ
ครอบครัว โดยมีหลักการสาคัญ 5 ประการ2 ดังนี้
1. หลักการบังคับ ด้ วยการให้ แรงงานทั้งหมดเข้ ามาอยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมาย
และมีการยกเว้ นน้ อยที่สดุ เพื่อให้ มีการดาเนินงานที่กว้ างขวางเพียงพอ
2. หลั กการเฉลี่ ยทุ กข์เฉลี่ ยสุข ด้ วยการที่ลูกจ้ างที่มีรายได้ สูง มีฐานะดี มีสุขภาพดี
ย่อมมีความเสี่ยงภัยในอันตรายต่าง ๆ น้ อย แม้ ว่าจะได้ รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมน้ อย
แต่กค็ วรต้ องอยู่ภายใต้ การบังคับของกฎหมายประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยสุขให้ แก่ลูกจ้ างที่รายได้ ต่า
ยากจน มีปัญหาสุขอนามัย เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยที่สงู กว่า
3. หลักสามฝ่ ายร่ วมรับภาระ (ไตรภาคี) ว่ าด้ วยการมีส่วนร่ วมมือกันทางสังคม คือ
นอกจากแรงงานมีหน้ าที่ในการจ่ ายเงินสมทบแล้ ว นายจ้ างหรือผู้ประกอบการและรัฐบาลก็ควรมี
ส่วนรับภาระด้ วย เนื่องจากเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับประโยชน์จากการทางานของแรงงาน
4. หลักจ่ายตามความสามารถ ได้ ตามความจาเป็ น ว่าด้ วยการจ่ายเงินสมทบโดยการ
ถือเอารายได้ ของตัวแรงงานเป็ นเกณฑ์ ผู้มี รายได้ สูงจ่ายมากกว่าผู้มีรายได้ ต่า แต่สิทธิประโยชน์ท่ี
จะได้ รับอยู่ในเกณฑ์ท่เี ท่าเทียมกัน และได้ เมื่อมีความจาเป็ นเสมอกัน
5. หลักมาตรฐานขั้นต่า คือต้ องมีการให้ สทิ ธิประโยชน์มากกว่า หรือที่ดีกว่ามาตรฐาน
ขั้นต่าที่ต้งั ไว้ เป็ นอย่างน้ อย เพื่อให้ เกิดความคุ้มครองบุคคลในสังคมอย่างแท้ จริง
2.3 หลักแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน (Benefits)3 บุคคลทุกคนที่เข้ าเป็ น
สมาชิ ก ของการประกั น สั ง คม เรี ย กว่ า ผู้ ป ระกั น ตน (Insured Person) ย่ อ มมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ
2

จำก ผลกระทบของกฎหมำยประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้ำงผู้ประกันตน (น.10), โดย ธีระ ศรีธรรมรักษ์
และคณะ, 2537, กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.
3
จำก ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกันสังคม (น. 10), 2525, บัณฑิต บูรณบัณฑิต, วำรสำร
นิติศำสตร์ ธรรมศำสตร์, 9(2), กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
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ประโยชน์ทดแทนจากเงินสมทบที่โครงการประกันสังคมสะสมไว้ เป็ นกองทุนประกันสังคม (Social
Insurance Fund) โดยมีลักษณะการจ่าย 3 กรณีดังนี้
1. จ่ า ยเป็ นเงิ น (In Cash) ซึ่ งได้ แ ก่ เ งิน ชดเชยค่ า จ้ า งในระหว่ างหยุ ดงานเพื่ อ การ
รั กษาพยาบาล การคลอดบุ ตร การว่ างงาน เงิ นบ านาญเพื่ อการทุ พพลภาพ การชราภาพและ
บานาญตกทอดแก่คู่สมรส บุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะ เงิน ทดแทนการตาย เงินค่าจัดการศพ และ
เงินทดแทนครอบครัวใหญ่ท่มี ีผ้ ูอยู่ในอุปการะจานวนมาก
2. จ่ายเป็ นสิ่งของ (In Kinds) ซึ่งได้ แก่ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ สาหรับทารก
แขนขาเทียม เครื่องพยุงกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวิต
3. จ่ ายเป็ นบริ การ (In Services) ซึ่ งได้ แก่การให้ บริ การทางการแพทย์ การบริ การ
สังคม การสังคมสงเคราะห์ และบริการอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
2.4 ในส่วนหนึ่งของทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของ Maslow กล่าวไว้ ว่ามนุ ษย์
นั้นมีความต้ องการความปลอดภัย และความมั่นคง เป็ นความต้ องการในเรื่องของความต้ องการ
ความช่วยเหลือและการคุ้มครอง โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่อาจดูแลชีวิตตนเองได้ และคนทางาน ก็
ต้ องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งความมั่นคงในหน้ าที่การงาน เพื่อเผชิญสิ่งต่าง ๆ
เช่น อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ ความสับสน ความไม่เป็ นระเบียบของสังคม เป็ นต้ น เพื่อต้ องการ
หลีกเลี่ยงความวิตกกังวล
3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการได้รบั สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผูป้ ระกันตน
ตามอนุ สญ
ั ญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 กฎหมายต่างประเทศ และตามกฎหมาย
ประกันสังคมของไทย
3.1 มาตรการตามอนุ สัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ว่า
ด้ ว ยประกั น สั ง คม (มาตรฐานขั้ น ต่ า ) มี ฐ านะเป็ นกฎหมายสากล ที่ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ออกแบบกฎหมายประกัน สัง คมและแนวทางสร้ า งความมั่น คงทางสัง คมขั้ น พื้ นฐานในนานา
ประเทศมีเป้ าหมายจะครอบคลุ มความมั่นคงทั้งหมด 9 สาขา คือ การบริ การทางการแพทย์
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ วย กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ กรณีประสบอันตรายจากการจ้ างงาน
กรณีการสงเคราะห์ครอบครัว กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีขาดผู้อุปการะ อันเป็ น
แนวทางสร้ างความมั่นคงทางสังคมขั้นพื้นฐานแก่นานาประเทศ
3.2 มาตรการตามหลักกฎหมายต่างประเทศ
3.1.1 ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรสวีเดน ระบบการประกันสังคมมีความคุ้มครองใน 2 ระบบ โดยมี
ระบบใหม่คือการประกันสังคมระบบ NDC และบัญชีรายบุคคลภาคบังคับ และระบบเก่าคือระบบ
ประกัน สังคมที่สัมพั น ธ์กับ รายได้ โดยระบบใหม่ น้ั น จะมีผ ลใช้ บั งคั บ กับ ผู้ ท่ีเ กิด ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.
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2481 เป็ นต้ นไป ส่วนบุคคลที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ลงไปนั้นยังต้ องผูกพันอยู่ภายใต้ ระบบเก่า
ซึ่งความคุ้ มครองโดยระบบประกันสังคมของสหราชอาณาจั กรสวีเดนนั้ นยึดถือการอาศั ยอยู่ ใน
ประเทศสวีเดนเป็ นหลักเหนือการเป็ นพลเมืองของสวีเดน การประกันตนจะครอบคลุมลูกจ้ างและ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ
การขาดผู้อุปการะของผู้อยู่ใต้ การอุปการะของผู้ประกันตน เจ็บป่ วย คลอดบุตร การบาดเจ็บจาก
การทางาน ว่ างงาน สงเคราะห์ครอบครัว และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและ
ครอบครั ว ของผู้ ประกั น ตน เป็ นการคุ้ มครองที่ ค่ อ นข้ างจะกว้ างขวางในสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ี
ผู้ประกันตนได้ รับและยังรวมไปถึงครอบครัวของผู้ประกันตนก็ได้ รับสิทธิบางประการเช่นกัน ส่วน
เงินสมทบนายจ้ างจะมีอัตราร้ อยละ 23.71 และลูกจ้ างร้ อยละ 7 ของรายได้ บวกกับค่าเฉลี่ยของ
บัญชีมูลค่าเป็ นค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระจะมีอัตราเงินสมทบ
ที่สูง กว่ า ลู ก จ้ า งทั่ว ไป ทั้งนี้ สิท ธิบ างประการรั ฐ บาลเป็ นผู้ อ อกให้ ท้ังหมด เช่ น การบริ ก ารทาง
การแพทย์ และการสงเคราะห์ครอบครัว
3.1.2 สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐอิตาลี ระบบประกันสังคมมีอยู่ 2 ระบบควบคู่กัน คือ ระบบกาหนด
เงินสมทบ (NDC) จะคุ้ มครองลูกจ้ างทุกคนรวมถึงลู กจ้ างที่ทางานตามบ้ าน โดยมีผลคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็ นระบบใหม่และระบบประกันสังคม จะคุ้มครองลูกจ้ างทุก
คนรวมถึงลูกจ้ างที่ทางานตามบ้ าน ที่ได้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ วอย่างน้ อย 18 ปี นับแต่วันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2538 เป็ นระบบเก่าที่ใช้ ควบคู่กัน โดยคุ้มครองครอบคลุมสิทธิประโยชน์คือ ให้
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทุ พพลภาพ การขาดผู้ อุปการะ บริ การทางการแพทย์ เจ็บป่ วย
คลอดบุตร ประสบอันตรายจากการทางาน และการว่างงาน รวมทั้งการสงเคราะห์ครอบครัว ส่วน
การสบทบเงินเข้ ากองทุนนั้น นายจ้ างต้ องจ่ายเงินสมทบร้ อยละ 28.78 และลูกจ้ างร้ อยละ 12.7
ของรายได้ หากเป็ นงานที่มีความเสี่ยงภัยสูงจะจ่ายในอัตราที่ลดลงในเงินสมทบกรณีเจ็บป่ วย และ
คลอดบุตร ส่วนกรณีประสบอันตรายจากการทางาน นายจ้ างจ่ายร้ อยละ 0.5 – 16 และลูกจ้ าง
จ่ายตามระดับความเสี่ยงของการทางานที่ได้ มีประเมิน ส่วนรัฐบาลอุดหนุ นร้ อยละ 1.8 ของเงิน
สมทบในกรณีสงเคราะห์ครอบครัว และจะให้ เงินอุดหนุนในส่วนที่ขาดทั้งหมด
3.1.3 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ระบบการประกั น สั ง คมจะอยู่ ภ ายใต้ กฎหมาย
ประกันสังคม ค.ศ.1997 (The Social Security Act of 1997) โดยการดูแลของกระทรวง
แรงงานและการจ้ า งงานฟิ ลิ ป ปิ นส์ ขอบเขตความคุ้ ม ครองจะคุ้ ม ครองจะคุ้ ม ครองพนั ก งาน
ภาคเอกชน แรงงานในครั วเรื อน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนการคุ้มครองผู้ประกันตนแบบ
สมัครใจนั้ นให้ ความคุ้ มครองแก่ประชาชนชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ท่ีทางานในต่ างประเทศ และคุ้มครอง
ผู้ประกันตนที่ไม่มีสิทธิในภาคบังคับ รวมถึงคุ้มครองคู่สมรสที่ไม่ได้ ทางานของผู้ประกันตน ซึ่งมี
สิทธิป ระโยชน์ ท่ีก าหนดให้ แ ก่ ผ้ ู ป ระกัน ตนมี สิทธิไ ด้ รั บ ประโยชน์ ทดแทนคื อ ในกรณี ช ราภาพ
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ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ เจ็บป่ วย คลอดบุตร บริ การทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และ
กรณี ป ระสบอันตรายจากการทางานยกเว้ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ อิสระ เงิ น สมทบนั้ นใช้ ร ะบบการ
จ่ ายเงินสมทบตามลาดับชั้ นของรายได้ โดยนายจ้ างจ่ ายอัตราร้ อยละ 8.62 และลู กจ้ างร้ อยละ
3.63 ของรายได้ ส่วนรัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะการขาดดุลใด ๆ ของกองทุนที่เกิดขึ้น
3.1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย ระบบการประกั น สั ง คมจะอยู่ ภ ายใต้ กฎหมาย The
Employees’ Social Security Act 1969 ให้ ความคุ้มครองสาหรั บลูกจ้ างที่มีรายได้ มากกว่ า
3,000 ริงกิตต่อเดือน โดยสิทธิประโยชน์ลูกจ้ างผู้ประกันตนจะได้ รับประโยชน์ทดแทนคือ กรณี
ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ ประสบอันตรายจากการทางาน และในกรณีของการคลอดบุตรนั้น
นายจ้ างภายใต้ ระบบความรั บผิดชอบของนายจ้ างต้ องตามค่ าจ้ างของผู้ เอาประกันหรื ออัตราที่
กาหนดโดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน โดยที่ลูกจ้ างไม่ต้องจ่ ายสมทบ เงินสมทบในระบบ
ประกันสังคมนายจ้ างจะจ่ ายในอัตราร้ อยละ 1.75 และลูกจ้ างร้ อยละ 1.0 แบ่ งไปตามลาดับชั้ น
ของรายได้ ท่กี าหนดไว้ 34 ลาดับชั้น ส่วนรัฐบาลจะไม่อุดหนุ นเงินสมทบในระบบประกันสังคมแต่
จะอุ ดหนุ นแก่ กองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ และการบริ ก ารทางการแพทย์ รั ฐจะเป็ นผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ย
ทั้งหมด
3.2 กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สังคม ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2558 มี
สาระสาคัญในการแก้ ไขส่วนของการได้ รับสิทธิประโยชน์ ของลู กจ้ างผู้ ประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคมฉบับเดิมของประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1) มี ก ารแก้ ไ ขค านิ ย ามศั พ ท์ ค าว่ า “ลู ก จ้ า ง” ตามมาตรา 5 เพื่ อ ขยายความ
คุ้มครองไปยังลูกจ้ างซึ่งทางานเกี่ยวกับงานบ้ านอันมิได้ มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
2) ตั ดข้ อ ยกเว้ นตามมาตรา 4 ขยายความคุ้ มครองให้ ผ้ ู ประกันตนไปยังลู กจ้ า ง
ชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ และครูหรื อครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงเรียน
3) กรณี ป ระสบอัน ตรายหรื อ เจ็บ ป่ วย เพิ่ มสิ ทธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ ได้ รั บ ค่ า ส่ ง เสริ ม
สุขภาพและป้ องกันโรค และค่าฟื้ นฟู สมรรถภาพ และค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินช่ วยเหลือเบื้องต้ นให้ แก่
ผู้ประกันตน ในกรณีท่ผี ้ ูประกันตนได้ รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
4) กรณี คลอดบุ ต ร ลดระยะเวลาการได้ รั บ สิ ทธิล งจากเดิ มต้ อ งจ่ า ยเงิ น สมทบ
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 เดื อ น ขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ น้ ี ได้ เ พี ย ง 2 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการเป็ น
ผู้ประกันตน เป็ น ลดลงเหลือ 5 เดือน ขอรับสิทธิประโยชน์น้ ีได้ ไม่จากัดจานวนครั้ง
5) กรณีทุพพลภาพ ได้ แก้ ไขนิยามศัพท์ของคาว่า “ทุพพลภาพ” ซึ่งเดิมกาหนดให้
ผู้ประกันตนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ น้ ีต่อเมื่อเป็ น ผู้ท่ีสูญเสียอวั ยวะหรื อสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของร่ างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนถึงขั้นไม่สามารถทางานได้ เป็ น จน
ทาให้ ความสามารถในการทางานลดลงถึงขนาด ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทาให้ นิยาม
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ศั พท์มีความหมายกว้ างขึ้นกว่ าเดิมจากเดิมหมายถึงเฉพาะผู้ ท่ีทุพ พลภาพจนถึงขั้นไม่ สามารถ
ทางานได้ เท่านั้น
6) กรณีตาย มีการแก้ ไขโดยเพิ่มอัตราในการคานวณเงินสงเคราะห์และเพิ่มสิทธิใน
ส่วนของผู้ประกันตนที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง รวมถึงกรณีทุพพลภาพเมื่อถึงแก่ความตายให้ ได้ รับ
เงินค่าทาศพรวมถึงเงินสงเคราะห์ทดแทนการขาดรายได้ ท่ผี ้ ูประกันตนได้ รับในเดือนสุดท้ ายก่อน
ถึงแก่ความตาย
7) กรณีสงเคราะห์ บุ ตร เดิ มก าหนดให้ จ านวนบุ ตรที่จ ะได้ รั บ สิทธิป ระโยชน์ ได้
จานวนคนละไม่เกิน 2 คน เป็ น คนละไม่เกิน 3
8) กรณีชราภาพ มีการแก้ ไข โดยเพิ่มทายาทเป็ นบุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนังสือ
ระบุไว้ เป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับสิทธิประโยชน์จากบาเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนซึ่งได้ ถึงแก่ความตาย
ให้ เป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ 1 ส่วนร่วมกับทายาทอื่น
9) กรณี ว่ า งงาน มี ก ารก าหนดค านิ ย ามศั พ ท์ ค าว่ า “ภั ย พิ บั ติ ” เพื่ อ ให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ แก่ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า ง ในระหว่ า งที่มีการเกิด ภัยพิ บั ติ แ ละกรณี น ายจ้ า งหยุ ด กิจ การ
ชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั โดยยังไม่มีการเลิกจ้ าง
ดังนั้นจากที่กล่ าวมากฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ท่ลี ูกจ้ างผู้ประกันตนมีสทิ ธิจะได้ รับมากขึ้นกว่าที่กาหนดไว้ ในกฎหมายฉบับ
เดิมหลายประการ แต่ท้งั นี้ แต่ยังคงมีบางประเด็นที่ผ้ ู วิจัยเห็นว่ ายังมีความไม่ชัดเจนในคานิยาม
ศัพท์ รวมถึงมีความไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะได้ กล่าวต่อไปนี้
4. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ของลู กจ้างผูป้ ระกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติประกันสังคม แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ ไขใน
หลายประเด็นแต่กย็ ังมีปัญหาในการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตนหลายประการ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1 ) กรณีปัญหาเกี่ยวคานิ ยามศั พท์คาว่ า “ลู กจ้ าง” จากการศึกษา พบว่ า กฎหมาย
ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 5 ได้ กาหนดคานิยามศัพท์คาว่า “ลูกจ้ าง” ไว้ ว่า
“ผู้ ซ่ึ งทางานให้ นายจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง” โดยตัดถ้ อยคาว่ า “ไม่ ว่าจะเรี ยกชื่ ออย่ างไร” จึ งเกิด
ปั ญหาทาให้ ความหมายของคานิยามศัพท์ดังกล่าว ซึ่งเป็ นการกาหนดความหมายที่แคบลงทาให้
เป็ นปั ญหาการตีความแก่ลูกจ้ างที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น ซึ่งได้ ทางานให้ นายจ้ างโดยรั บค่าจ้ างแต่
ไม่ ได้ ถูกเรี ยกว่ าลูกจ้ าง เช่ น ผู้ รับจ้ าง ผู้ รับประกอบการ ผู้ ปฏิบัติการ พนั กงานทาความสะอาด
แม่ บ้ าน คนขับรถ เป็ นต้ น เป็ นผลให้ เกิดความสับสนและสาคั ญผิด ในหน้ า ที่ข องนายจ้ างหรื อ
ลูกจ้ างซึ่งส่วนมากไม่มีความรู้ทางด้ านกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่ง มีหน้ าที่ต้องสมทบเงินเข้ าสู่กองทุน
ประกัน สังคม หรื อ จะเป็ นช่ อ งให้ เ กิ ด การหลบเลี่ ยงของนายจ้ า งโดยการตี ค วามว่ า การจะเป็ น
ผู้ประกันตนนั้นต้ องเป็ นลูกจ้ างเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกจ้ างที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น อันเป็ นปั ญหาข้ อ
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โต้ แย้ งในคานิ ยามศัพท์ เนื่องมาจากกฎหมายบางฉบั บหรื อนายจ้ างบางรายไม่เรี ยกชื่อบุ คคลที่
ทางานในสถานประกอบการนั้นว่ าลูกจ้ าง ซึ่งจะทาให้ ลูกจ้ างบางประเภทไม่ได้ รับความคุ้มครอง
อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมลูกจ้ างทั้งหมดได้ อย่างแท้ จริงตามเจตนารมณ์ท่กี าหนดไว้ ในหลักการในการ
แก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตราดังกล่าว
2) กรณี ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้ รับสิทธิประโยชน์ ของลู กจ้ าง
ผู้ประกันตน ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็ นประเด็นดังนี้
2.1 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้ รับสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้ างผู้ประกันตนในกรณีสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน (Family Benefit) จากการศึกษา
พบว่ า กฎหมายประกันสังคมฉบับของไทยในปั จจุ บันยัง มีปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประเทศไทยนั้ น ยั งไม่ ค้ ุ ม ครองไปยั ง การสงเคราะห์ ค รอบครั ว ของผู้ ป ระกัน ตน ท าให้ ลู ก จ้ า ง
ผู้ประกันตนและครอบครัวไม่ได้ รับความคุ้มครองทุกความเสี่ยงภัยอย่างครบถ้ วน จึงไม่สอดคล้ อง
กับอนุ สัญญาแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 102 ประกอบกับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกองทุนของ
ข้ าราชการซึ่งถือเป็ นลูกจ้ างภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 พบว่ า ยั งมีปั ญ หาความเหลื่ อ มล้า ในการได้ รั บ ความคุ้ มครองสิทธิ ใ นบริ ก ารทาง
การแพทย์ของลูกจ้ างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิของลูกจ้ าง
ภาครัฐ ยังคงมีปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่ างลูกจ้ างทั้งสองระบบนี้ เนื่องจากยังไม่ค้ ุมครองไป
ถึงครอบครั วของผู้ประกันตนคือบุตรตามกฎหมาย คู่สมรส และบิดามารดาของผู้ประกันตนให้
ได้ รับสิทธิในการเข้ ารับบริการทางการแพทย์
2.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ในเงินสงเคราะห์
บุตร จากการที่ปัจจุ บันมีการศึกษาวิจัย พบว่ า อัตราการเกิดบุ ตรของหญิงไทยมีแนวโน้ มลดลง
ทุ ก ๆ ปี จึ ง มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายประกั น สั ง คมฉบั บ ที่ 4 ได้ มี ก ารเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นเงิ น
สงเคราะห์ บุ ต ร เป็ น 3 คน แต่ ท้ังนี้ ก็ยังมี ปัญ หาในอัต ราเงิ น สงเคราะห์ ท่ีก าหนดไว้ เ ป็ นอัต รา
ตายตัว โดยกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน
กรณีสงเคราะห์ บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งกาหนดไว้ เพี ยง 400 บาท ต่อคนต่อเดือน ถึง
อายุ 6 ปี บริ บูรณ์ ซึ่ งอาจไม่เพี ยงพอที่จะส่งเสริ มให้ เด็กมีสุขภาพ การศึ กษาหรื อสุขภาวะที่ดีได้
โดยเฉพาะการเสริ มสร้ า งพั ฒ นาการของเด็ก อ่ อ นเพื่ อ ให้ เ ป็ นก าลั งบุ ค คลที่มีป ระสิทธิภ าพใน
อนาคต เนื่องจากปัจจัยในการดารงชีพนั้นปรับราคาสูงขึ้นอยู่ตลอด
2.3 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้ รับสิทธิประโยชน์ของ
ลู ก จ้ า งผู้ ป ระกัน ตน ในกรณี ขาดผู้ อุ ป การะอั น เกิ ด จากความตายของผู้ ป ระกัน ตน (Survivors
Benefit) จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามกฎหมายประกันสังคมของไทยนั้นให้ ผ้ ูอยู่ในอุปการะ
ซึ่งเป็ นทายาทได้ รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะเป็ นเงินบาเหน็จซึ่งเป็ นเงินก้ อนจ่ายเพียงครั้งเดียว จึง
มีขอบเขตในการให้ สทิ ธิประโยชน์ไม่สอดคล้ องกับอนุ สัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102
ที่ไ ด้ ก าหนดมาตฐานขั้ น ต่ า เอาไว้ เป็ นการให้ เงิ น สงเคราะห์ แ ก่ ผ้ ู ข าดอุ ป การะเป็ นรายเดื อ น
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สอดคล้ องกับประโยชน์ ท่ีผ้ ูประกันตนได้ รับหรื อจะได้ รับจากบานาญชราภาพ ประกอบกับเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวี เดน และโดยเฉพาะอย่ างยิ่งสาธารณรั ฐ
ฟิ ลิ ปปิ นส์และสหพั น ธรั ฐมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ได้ ก าหนด
ขอบเขตความคุ้มครองลูกจ้ างผู้ประกันตนไปถึงยังผู้ขาดไร้ อุปการะอันเนื่องมาจากความตายของ
ผู้ประกันตนไว้ เช่นเดียวกัน
3.1 กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างผู้ประกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็ น
ประเด็นดังนี้
3.1 ) กรณี ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ นเงิ น
ช่วยเหลือเบื้องต้ นให้ แก่ผ้ ูประกันตน ในกรณีท่ผี ้ ูประกันตนได้ รับความเสียหายจากการรับบริการ
ทางการแพทย์ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สัง คม ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้ มีก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม มาตรา 63 ซึ่งกาหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็ นเงินค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือเบื้องต้ น
ให้ แก่ผ้ ูประกันตน ในกรณีท่ผี ้ ูประกันตนได้ รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ แต่
จากการศึ กษาของผู้ วิจั ยพบว่ า กฎหมายประกันสังคมฉบั บนี้ ไม่ ได้ กาหนดให้ น าเอาหลั กระบบ
ชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้อ งพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ ใน
การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงจาเป็ นต้ องให้ มีการพิสูจน์ความผิดจนเสร็จสิ้นเสียก่อน ถึงจะ
ได้ รับ การเยียวยาความเสียหายที่เกิด ขึ้น ทาให้ เ กิด ปั ญหาในความล่ า ช้ า ของการเยี ยวยาความ
เสียหายแก่ผ้ ูประกันตนจากกรณีท่เี กิดขึ้นนั้นและไม่เป็ นแนวทางเช่นเดียวกับกฎหมายหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มาตรา 41 ทีใ ช้ หลั ก การดั ง กล่ า วในการเยี ย วยาผู้ เ สี ย หายจากบริ ก ารทาง
การแพทย์
3.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การบริการทางการแพทย์ของระบบ
ประกันสังคมยังมีปัญหาในเรื่ องของการรั กษาในสถานพยาบาลจะขอเข้ ารั บบริ การได้ เพี ยงแต่
เฉพาะสถานพยาบาลตามบัตรรั บรองสิทธิการรักษาพยาบาล (มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ปีละ 1 ครั้ ง
เว้ น แต่ ก รณี ทุพ พลภาพเปลี่ ยนได้ ทุก 1 เดื อ น) โดยจะเข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ได้ เ ฉพาะ
สถานพยาบาลที่สานักงานกาหนดให้ สาหรั บผู้ประกันตนเท่านั้น อีกทั้งการบริ การทางการแพทย์
บางโรคยังไม่ อยู่ภายใต้ การคุ้มครองของประกันสังคมในปั จจุ บัน รวมทั้งปั ญหาในการจ่ ายยาซึ่ ง
ผู้ประกันตนมีสิทธิตามระบบบัญชียาหลักแห่ งชาติเ ท่านั้น ทาให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ระหว่างสิทธิ
ตามระบบการประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ทาให้ เกิดปั ญหาความไม่เท่า
เทียมกันในสองระบบนี้ในการเลือกเข้ ารั บการบริ การทางการแพทย์เป็ นอย่ างมาก ประกอบกับ
ตามกฎหมายประกัน สุขภาพแห่ งชาติ มาตรา 10 หากผู้ ป ระกันตนเลื อ กใช้ ระบบหลั ก ประกัน
สุ ข ภาพจะถู ก ตั ด สิ ท ธิ ไ ม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ากกฎหมายประกั น สั ง คมได้ ค้ ุ ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน์ ในกรณีใดไว้ แล้ ว อัน ไม่ สอดคล้ อ งกับ ปฏิญ ญาสากลว่ า ด้ วยสิทธิมนุ ษยชนในการรั บ
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บริ การเกี่ยวกับสาธารณะสุข และสิทธิของบุคคลตามรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ควรจะ
ได้ รับสิทธิในสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมในสิทธิข้นั พื้นฐานของรัฐ
3.3 ) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ค ลอดบุ ต ร ตามกฎหมาย
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ ไขลดระยะเวลาในการเกิดสิทธิของผู้ประกันตน
เหลือ 5 เดือน และมีสทิ ธิได้ รับเงินสงเคราะห์เพื่อการลาคลอดบุตรได้ ไม่จากัดจานวนครั้ง แต่จาก
การศึกษาของผู้วิจัยพบว่า สาธารณรัฐอิตาลี ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการได้ รับสิทธิประโยชน์ใน
การคลอดบุตร และบิดาของบุ ตรมีสิทธิหยุดงานเพื่ อเลี้ ยงดูบุตรซึ่ งประเทศไทยไม่ได้ ให้ สิทธิใน
ส่วนนี้ไว้ ประกอบกับ ภาวะการเจริ ญ พั นธุ์ของประเทศไทยลดต่าอย่างรวดเร็ว โดยลดลงร้ อยละ
30 จากอดี ต ทาให้ เ ห็น ว่ า การได้ รั บ สิทธิป ระโยชน์ ก รณี น้ ี ยั งมีปั ญ หาในเรื่ อ งของการก าหนด
ระยะเวลาในการเกิดสิทธิท่มี ีความไม่สอดคล้ องกับสภาพสังคมของไทยในปั จจุ บันที่ต้องการให้ มี
บุตรเพิ่มมากขึ้น
3.4 ) ปัญหาเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์กรณีเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์
ในบาเหน็จชราภาพจากความตายของผู้ประกันตน จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามมาตรา 77
วรรคสอง (1) นั้นตัดสิทธิบุตรบุญธรรมไม่ได้ ให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ในบาเหน็จชราภาพมีความไม่
เป็ นธรรมแก่บุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนถึงแม้ ว่ากฎหมายจะเปิ ดช่องให้ ระบุผ้ ูมีสิทธิรับผลแห่ง
การประกั น ได้ ต ามกฎหมายประกั น สั ง คมฉบั บ ใหม่ ก ็ต าม อย่ า งไรก็ดี ใ นทางปฏิ บั ติ จ ริ ง แล้ ว
ผู้ ประกันตนส่วนมาเป็ นแรงงานที่น้อยคนจะทราบแล้ วเข้ าใจในสาระสาคัญของกฎหมาย และ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้ อย่างถูกต้ อง ประกอบกับตามกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 1627
กาหนดให้ บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้ รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สืบสันดาน
เช่นเดียวกับบุตรของผู้รับบุตรบุญธรรม การตัดสิทธิบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนดังกล่าวจึงไม่
เป็ นธรรม และไม่สอดคล้ องกับหลั กกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ท่กี าหนดให้ บุตรบุ ญธรรมย่ อมมี
สิทธิได้ รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สบื สันดาน
3.5 ) ปัญหาเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ในเงินบานาญชราภาพ เนื่องจากการเข้ า
สู่สงั คมของผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่าประเทศไทยเองก็เป็ น
หนึ่งในนั้ นที่กาลังจะก้ าวเข้ าสู่สังคมของผู้ สูงอายุ โดยสมบู รณ์ในอีกไม่ก่ีปีข้ างหน้ า ซึ่งจะมีปัญหา
และผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมที่อาจจะต้ องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชรา
ภาพเป็ นจานวนที่สูงกว่ารายได้ ท่ไี ด้ รับจากเงินสมทบ อันเนื่องมาจากการกาหนดตามมาตรา 77
ทวิ ให้ การได้ รับสิทธิในกรณีชราภาพให้ ได้ รับสิทธิต้ังแต่ 55 ปี บริบูรณ์ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสภาพ
ของสังคมปั จจุ บันที่มนุ ษย์มีอายุ ยืนยาวมากขึ้นจากเทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ ในทางกลั บกัน
อั ต ราเกิ ด กลั บ ลดลงอย่ า งมาก ซึ่ ง จากสถิ ติ แ ล้ ว ประชากรปั จ จุ บั น จะมี อ ายุ เฉลี่ ย สู ง ถึ ง 70 ปี
ประกอบกับ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรั ฐอิตาลี และสาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ กาหนดสิทธิท่จี ะ
ได้ รับบานาญชราภาพ โดยเฉลี่ยคือเริ่มต้ นที่อายุ 60 ปี บริบูรณ์ไว้ เป็ นแนวเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ เกิด
เป็ นปัญหาต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในอนาคตได้

117

12
4 ) ปั ญ หาเกี่ยวกับ อัต ราการจ่ า ยเงิ น สมทบ จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจุ บั น กองทุ น
ประกัน สังคมของไทยมีอัต ราส่ว นเงิ นสารอง (Reserve Ratio) ใน 4 กรณี คือ กรณี ประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ซึ่งถือเป็ นสิทธิประโยชน์
ระยะสั้นมีอัตราส่วนเงินสารองลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราเงินสารองในปี พ.ศ. 2553 อัน
เนื่องมาจากการลดอัตราการจ่ ายเงินสมทบในสองส่วนคือ ในส่วนที่นายจ้ างจั ดให้ มีสวัสดิการที่
ดีกว่ าการประกันสังคม และส่วนของนายจ้ างและลูกจ้ างที่ประสบภัยพิ บัติ รวมถึงการปรั บอัตรา
ค่ า จ้ างขั้ น ต่ า แต่ ท้ั ง นี้ ในส่ ว นที่ ส าคั ญ และเป็ นปั ญ หาคื อ การก าหนดอั ต ราเงิ น สมทบท้ า ย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีการกาหนดให้ ใช้ และไม่ได้ มีการทบทวนแก้ ไขมาเป็ น
เวลานานกว่ า 25 ปี ทาให้ มีค วามล้ าสมั ย และกฎกระทรวง ฉบั บที่ 7 (พ.ศ. 2538) กาหนด
ค่าจ้ างที่ใช้ เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นห้ าพันบาท
อัน เป็ นการไม่ สอดคล้ อ งกับ หลั ก การเฉลี่ ย ทุ ก ข์ แ ละเฉลี่ ย สุข ประกอบกับ จากการศึ ก ษาหลั ก
กฎหมายต่ างประเทศของผู้วิจัย พบว่ า ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรั ฐอิตาลี และสาธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ นั้นกาหนดให้ นายจ้ างต้ องจ่ ายเงินสมทบมากกว่ าลูกจ้ างเฉลี่ยกว่ า 2 เท่าของที่ลูกจ้ าง
ต้ องจ่ ายไว้ เป็ นแนวเดียวกันสาหรั บจ่ ายสิทธิประโยชน์ระยะสั้น เพื่ อให้ ลูกจ้ างผู้ประกันตนได้ รับ
หลักประกันความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทาให้ กองทุนมีเสถียรภาพและมีความมั่นคง
ต่อไป
5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ าง
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่กล่ าวมาข้ างต้ นแล้ วนั้น ผู้เขียน
จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1 ) ควรแก้ ไขเพิ่มเติมนิยามศัพท์คาว่า “ลูกจ้ าง” จากเดิมกาหนดไว้ ว่า “ผู้ซ่ึงทางาน
ให้ น ายจ้ า งโดยได้ รั บ ค่ า จ้ า ง” เป็ น “ผู้ ซ่ึ งท างานให้ น ายจ้ า งโดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งไม่ ว่ า จะเรี ย กชื่ อ
อย่างไร” เพื่ อให้ คานิ ยามศัพท์มีความหมายกว้ างขวางขึ้น และไม่เกิดปั ญหาความสับสนในทาง
ปฏิ บั ติ ส่ ว นขอบเขตของการจ ากั ด การเป็ นลู ก จ้ า งตามนิ ย ามนี้ จะถู ก จ ากั ด ภายใต้ ม าตรา 4
ประกอบกับมาตรา 4 (6) ซึ่งให้ อานาจออกข้ อกาหนดเป็ นพระราชกฤษฎีกา อันจะเป็ นการแก้ ไข
ได้ ง่ายกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เมื่อมีปัญหาว่าลูกจ้ างประเภทใดเข้ าข่ายที่ไม่ถือว่าเป็ น
ลูกจ้ างตามกฎหมายนี้ หรือหากจะมีการแก้ ไขในอนาคตเพื่อขยายความคุ้มครองออกไปยังแรงงาน
ประเภทอื่นก็จะสามารถทาการแก้ ไขไม่ยากโดยการแก้ ไขข้ อยกเว้ นตามพระราชกฤษฎีกาในเรื่อง
การกาหนดสถานะของลูกจ้ างตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2545
2 ) ควรมีการขยายสิทธิประโยชน์ให้ ครอบคลุมเช่นเดียวกับอนุ สัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 102 โดยให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
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2.1 ) ในเรื่ องสิทธิประโยชน์ กรณีสงเคราะห์ ครอบครั วของผู้ ประกันตน ควรมีการ
ขยายสิทธิให้ ลูกจ้ างผู้ประกันตนได้ รับสิทธิประโยชน์ในการสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่
สมรสตามกฎหมาย และบิดามารดาของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ รับการคุ้มครองบริการทางการแพทย์
ตามกฎหมายใด ให้ ได้ รับสิทธิทางการแพทย์บางส่วน เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ประกันตน อันจะเป็ น
การสอดคล้ องกับกองทุนของลูกจ้ างภาครัฐและข้ าราชการ ที่ค้ ุมครองครอบครัวของผู้มีสิทธิไว้ เป้ น
แนวเดียวกัน และจะลดความเหลื่อมลา้ ของสิทธิของบุคคลระหว่างทั้งสองกองทุน
ประกอบกั บ ควรให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
เงื่อนไขและอัตราการจ่ ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กาหนดสิทธิประโยชน์ ในเงินสงเคราะห์ บุตรเป็ นอัตราตายตัว เป็ น อัตราร้ อยละ 10 ของอัตรา
ค่าจ้ างโดยเฉลี่ยขั้นต่าต่อเดือนแทน คือเฉลี่ยเดือนละ 900 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับค่าครองชีพที่สงู ขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
2.2 ) ในเรื่ องสิทธิประโยชน์ กรณีการขาดผู้ อุปการะ อันเนื่ องมาจากความตายของ
ผู้ประกันตนควรมีการขยายให้ ลูกจ้ างผู้ประกันตนได้ รับสิทธิประโยชน์น้ ี โดยแก้ ไขหมวด 5 ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2558 จากที่กาหนดไว้
ให้ จ่ายสิทธิประโยชน์เป็ นบาเหน็จ อันเป็ นเงินก้ อนครั้งเดียวแก่ทายาท เป็ น การจ่ายสิทธิประโยชน์
ในอั ต ราที่ ส อดคล้ องกั บ เงิ น บ านาญชราภาพที่ ผ้ ู ป ระกั น ตนได้ รั บ แก่ คู่ ส มรสและบุ ต รของ
ผู้ประกันตนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ
4 ) ควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 แก้ ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2558 นาเอาหลัก หลักระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่
ต้ องพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ ในการชดเชยความเสียหายจาก
การรับบริการทางการแพทย์
5 ) ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งมีความไม่เท่า
เทียมกับสิทธิตามหลักพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในเรื่องการเข้ ารับ
บริ การทางการแพทย์ ควรแก้ ไขให้ ลูกจ้ างผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ ารั บบริ การในสถานบริ การใดขึ้น
ทะเบียนกับ สานักงานประกันสังคมก็ได้ และหากอาการแรกรับของผู้มีสทิ ธิเข้ าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติ
ที่เป็ นอัน ตรายถึ งแก่ชีวิ ต จะเข้ ารั บบริ การในสถานบริ ก ารใดที่ไ ม่ ไ ด้ ข้ ึน ทะเบี ยนกับ สานั ก งาน
ประกันสังคม ก็จะได้ รับความคุ้มครองเช่นกัน และหากแพทย์มีความเห็นว่าจาเป็ นต้ องใช้ ยานอก
บัญชียาหลักแห่ งชาติกส็ ามารถใช้ ได้ อันจะทาให้ การคุ้มครองลูกจ้ างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจะลดความเหลื่อมลา้ ในสิทธิบางประการกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6 ) เพื่อให้ การคุ้มครองลูกจ้ างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 62 ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากการทางาน และการรับบริการทางการแพทย์มีสิทธิ
ทันทีเมื่อเข้ าเป็ นลูกจ้ างผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ และสมควรที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 64 วรรค
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3 โดยกาหนดเพิ่มเติมให้ นายจ้ างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ สาหรับการที่ผ้ ูประกันตนต้ องหยุด
งานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ ในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าจ้ าง ในวันแรกถึงวันที่
5 ของการเจ็บป่ วย เพื่อเป็ นการเยียวยาลูกจ้ างในเบื้องต้ นก่อน ในฐานะที่ลูกจ้ างอยู่ในฐานะเป็ นผู้
เสี่ยงภัยทางานให้ นายจ้ าง และหลังจากนั้นถึงจะเป็ นการเริ่มเบิกจากประกันสังคม อันจะเป็ นการ
สอดคล้ องกับหลักการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรั ฐอิตาลี ที่กาหนดไว้
เป็ นแนวเดียวกัน รวมถึงจะสอดคล้ องกับหลักของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
7 ) แก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 65 ให้ ผ้ ู ป ระกัน ตนมีสิทธิได้ รั บ
ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ค ลอดบุ ต รส าหรั บ ตนเองหรื อ ภริ ย ามี สิ ท ธิ ทัน ทีเ มื่ อ เข้ า เป็ นลู ก จ้ า ง
ผู้ ประกันตนตามกฎหมายนี้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์เจริ ญพั นธุ์ของประเทศไทยลดต่ า
อย่างรวดเร็ว และสอดคล้ องกับสาธารณรัฐอิตาลี ไม่มีกาหนดระยะเวลาในการได้ รับสิทธิประโยชน์
ในการคลอดบุตร และควรให้ บิดาของบุตรมีสทิ ธิหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ เพื่อลดภาระของหญิง
ซึ่งต้ องดูแลบุตรเพียงคนเดียว ในช่วงก่อนบุตรอายุ 3 ปี ซึ่งจะสอดคล้ องกับหลักการประกันสัง คม
ของสาธารณรัฐอิตาลี
8 ) แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 77 วรรคสอง (1) ให้ บุตรบุญธรรม
ได้ สิทธิเช่นเดียวกับบุตรตามกฎหมายของผู้ประกันตน โดยมีเหตุผลว่ า การกาหนดข้ อยกเว้ นนั้น
ไม่ เป็ นธรรมแก่ บุตรบุ ญธรรมของผู้ ประกันตน ซึ่ งไม่ สอดคล้ อ งตามกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์
มาตรา 1627 กาหนดให้ บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้ รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตร
ผู้สบื สันดาน
9 ) แก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 77 ทวิ ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับ
เงินบานาญชราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ เพื่อให้ ระยะเวลาการเกิด
สิทธิในสิทธิการได้ รับบานาญชราภาพให้ สอดคล้ องกับสภาพสังคมที่กาลังเข้ าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
โดยสมบู รณ์ (Aged Society) และลดภาระของกองทุ นโดยการชะลอการจ่ ายเพื่ อให้ กองทุ น
ประกั น สัง คมมี เ สถี ย รภาพและสามารถด าเนิ น การได้ ต่ อ ไปในอนาคต และจะสอกคล้ อ งกั บ
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ที่กาหนดไว้ เป็ นแนวเดียวกัน
10 ) แก้ ไขเพิ่ มเติม อัตราเงินสมทบท้ ายพระราชบั ญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กาหนดให้ อัตราเงินสมทบของนายจ้ างและรั ฐบาล สาหรั บเพื่ อการจ่ ายประโยชน์ ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร ต้ องจ่ายเงินสมทบเป็ นร้ อยละ 3
เนื่ อ งจากลู ก จ้ างเป็ นผู้ ท่ีทางานเสี่ยงภัยแทนตั วนายจ้ า งเพื่ อให้ นายจ้ า งได้ รับประโยชน์ และจะ
สอดคล้ องกับราชอาณาจักรสวี เดน สาธารณรั ฐอิตาลี และสาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ ที่กาหนดไว้ ใน
อัตราที่ใกล้ เคียง
11 ) ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ
ในพระราชบั ญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ ไม่มีการกาหนดอัตราขั้นสูงของค่าจ้ างที่ใช้ เป็ น
ฐานในการคานวณเงินสมทบของผู้ประกันตน โดยตัดข้ อกาหนด “ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นห้ าพัน
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บาท” ออกไป อันจะทาให้ คนที่มีรายได้ สูงช่วยเหลือผู้ท่รี ายได้ ต่ากว่า ซึ่งจะสอดคล้ องกับหลักการ
เฉลี่ยทุกข์และเฉลี่ยสุขอย่างแท้ จริง
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ ประมวลรัษฎากรที่ขดั ต่อหลักนิติรัฐ:
ศึกษากรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้ จากห้ างหุ้นส่วนสามัญ
และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ฉวีวรรณ บุญญานันท1
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์2

บทคัดย่อ
วิ ทยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
การบั งคับใช้ ประมวลรั ษฎากรในการจั ดเก็บภาษี เงิ นได้ จากห้ างหุ้ นส่ วนสามัญ และคณะบุ คคล
ที่มิใช่นิติบุคคล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับหลักนิติรัฐ หลักความเสมอภาค หลักเกณฑ์การตรากฎ
หลั ก การคลั งมหาชน และหลั ก การจั ด เก็บภาษี อ ากรที่ดี รวมทั้งศึ กษากฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
การบังคับใช้ กฎหมายในการจัดเก็บภาษีจากห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลของ
ต่างประเทศและของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายในประเทศไทย
ซึ่ งเกี่ยวข้ อ งกับ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การบั งคับ ใช้ ป ระมวลรั ษ ฎากรที่ขั ดต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ
กรณี ก ารจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ จ ากห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทางแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสม และสามารถแก้ ไขปัญหาอันเกิดจากกฎหมายของประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่ า เกิดปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบั งคับใช้ ประมวลรั ษฎากร
ที่ขั ด ต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ กรณี ก ารจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ จ ากห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิ ใ ช่
นิ ติ บุคคล ดังนี้ 1) ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎี ท่ีเกิดจากความซ้า ซ้ อ นในกระบวนการ
จัดเก็บภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 2) ปั ญหาทางกฎหมายและทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรที่ซา้ ซ้ อนและขัดต่อหลัก
ความเสมอภาค และ 3) ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการนาหนังสือเวียนมาบังคับ
ให้ เ จ้ า พนั ก งานปฏิบั ติ หน้ า ที่ใ นการจั ด เก็บ ภาษี ข องห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ และคณะบุ ค คลที่มิ ใ ช่
นิ ติ บุ ค คล จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ท าให้ การจั ด เก็บ ภาษี ข องห้ างหุ้ นส่ ว นสามั ญ และ
คณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลเกิดความซ้าซ้ อน ก่อให้ เกิดความไม่ เป็ นธรรมแก่ผ้ ู มีหน้ าที่เสียภาษี
การให้ สทิ ธิลดหย่อนภาษีเกิดความซา้ ซ้ อนและไม่เสมอภาคกัน จึงส่งผลทาให้ เพิ่มความเหลื่อมลา้
ด้ านรายได้ และเกิด ความไม่ เป็ นธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนไม่ เป็ นการอานวยรายได้ ให้ กับรั ฐ
เท่ า ที่ค วร และท้ า ยที่ สุ ด หนั ง สื อ เวี ย นที่เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ จั ด เก็บ ภาษี มี รู ป แบบที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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และมีเนื้ อหาไม่ ชัดเจนแน่ นอน ซึ่ งจะกระทบสิทธิในการประกอบการและกระทบสิทธิในการใช้
ทรัพย์สนิ ของประชาชน
ดังนั้ น ผู้ วิจัยเห็นควรให้ นาแนวคิด ทฤษฎี ของกฎหมายมหาชน ได้ แก่ หลั กนิ ติรั ฐ
หลั ก ความเสมอภาค หลั ก การตรากฎ หลั กการคลั งมหาชนและหลั ก การจั ดเก็บ ภาษี อ ากรที่ดี
และหลั ก การตามกฎหมายของญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
สหรั ฐอเมริ กา สหราชอาณาจั กร และแคนาดา มาปรั บใช้ ในประเทศไทย เพื่ อให้ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยควรมีการแก้ ไขเพิ่ มเติม
ประมวลรั ษฎากร มาตรา 56 วรรคสอง ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ท าให้ ก ารจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ ท่ีเ กิด จาก
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ซา้ ซ้ อน และยกเลิกประมวลรัษฎากรมาตรา
47 (6) ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากห้ างหุ้ นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล อันจะ
ส่ ง ผลดี ท าให้ ก ารลดหย่ อ นภาษี ไ ม่ ซ้า ซ้ อ นและมีค วามเสมอภาค และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
รั ษ ฎากรโดยเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ อธิ บ ดี มี อ านาจในการออกกฎ และให้ น าหลั กเกณฑ์ ต าม
หนังสือเวียนไปออกเป็ นกฎ ซึ่งจะส่งผลดีทาให้ กฎหมายมีความชัดเจน ประชาชนสามารถทราบ
หลักเกณฑ์ได้ ล่วงหน้ า และท้ ายที่สุดการบังคับใช้ ประมวลรัษฎากรก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ อย่างมีประสิทธิผลเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและรัฐ

1. บทนา
จากการศึกษาผู้วิจัยพบปั ญหาทางกฎหมายจากการบังคับใช้ ประมวลรั ษฎากรที่ขัดต่ อ
หลั ก นิ ติ รั ฐ กรณี ก ารจั ดเก็บ ภาษี เงิ น ได้ จ ากห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
ซึ่ งในปั จจุ บั นมีการตรากฎหมายให้ ยกเลิ ก การยกเว้ น ภาษี เงินได้ สาหรั บเงินส่วนแบ่ งกาไรหรื อ
ส่วนแบ่งเงินได้ ไปให้ ผ้ ูเป็ นหุ้นส่วน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีท่เี กิดจากความซา้ ซ้ อนในกระบวนการจัดเก็บ
ภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เนื่องด้ วยในอดีตการจัดเก็บภาษีเงินได้
ที่เกิดจากห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล จั ดเก็บจากหน่ วยภาษี ห้างหุ้ นส่วน
สามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คล และยกเว้ น การจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก าไรจาก
ห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล แต่ในปั จจุ บันมีการแก้ ไขกฎหมายให้ จัดเก็บ
ภาษี เงินส่วนแบ่ งของกาไรดังกล่ าว ทาให้ เงินได้ แหล่ งเดียวกันต้ องเสียภาษีท่ีซา้ ซ้ อนถึงสองครั้ ง
ส่ ง ผลท าให้ ส ร้ างภาระเกิ น ความจ าเป็ นกั บ ประชาชน อั น เป็ นการกระทบสิ ท ธิ ข องประชาชน
และก่อให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ด้ านรายได้ และส่งผลต่อความไม่เป็ นธรรมของประชาชน
1.2 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี
ตามประมวลรั ษฎากรที่ซา้ ซ้ อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค เนื่องจากค่าลดหย่อนส่วนบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา และห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคลมีความไม่ เหมาะสม
จึงทาให้ เกิดปัญหา ดังนี้
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1.2.1 ปั ญหาการให้ สิทธิในการลดหย่ อนภาษี ซ้าซ้ อนแก่ป ระชาชนที่ประกอบการ
ในรู ปแบบห้ างหุ้ นส่ว นสามัญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิติ บุคคล เนื่ อ งด้ ว ยการลดหย่ อนภาษี เป็ น
ข้ อยกเว้ นที่รัฐต้ องกาหนดให้ มีน้อยที่สดุ เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีท่วั ถึงเป็ นธรรมด้ วยความเสมอภาค
แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้ รับการลดหย่อนภาษี และเมื่อแบ่งกาไรให้
ผู้เป็ นหุ้นส่วนไปเสียภาษีกจ็ ะได้ รับการลดหย่อนภาษีอกี ครั้ง ผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ รับการลดหย่อนภาษี
ถึงสองครั้ง จึงเป็ นการลดหย่อนภาษีท่ซี า้ ซ้ อน ส่งผลเสียทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ที่ไม่ มีรายได้ ในรูปแบบห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล ทาให้ รายได้ จากภาษี
ของรัฐขาดหายไปเพราะการให้ สทิ ธิลดหย่อนภาษีมากเกินไปทาให้ ประชาชนเสียภาษีน้อยลง
1.2.2 ปั ญหาการให้ สิทธิในการลดหย่ อนภาษี ท่ีไม่ เสมอภาคแก่ ห้างหุ้ นส่ วนสามั ญ
และคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลที่มีจานวนหุ้ นส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน กรณีจานวนหุ้ นส่วน
ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลแตกต่ า งกั น มี ผลต่ อ สิ ทธิ ลดหย่ อ นภาษี
เนื่องจากกฎหมายให้ สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ ห้างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลตาม
จ านวนหุ้ นส่ ว นในห้ างหุ้ นส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลคนละสามหมื่ น บาท
แต่รวมกันต้ องไม่เกินหกหมื่นบาท ส่งผลทาให้ ห้างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
ที่มีจานวนหุ้นส่วนมากกว่าสองคนไม่ได้ รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกับห้ างหุ้นส่วนสามัญและ
คณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลที่มีจานวนหุ้ นส่วนเพี ยงสองคน และกระทบสิทธิของประชาชน เพราะ
ได้ รับสิทธิหักค่าลดหย่อนน้ อยกว่าที่ควรจะได้ รับ ทั้งยังกระทบต่อรายได้ และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ปั ญ หาทางกฎหมายและทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การน าหนั ง สื อ เวี ย นมาบั ง คั บ ให้
เจ้ าพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ในการจัดเก็บภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เนื่ อ งจากกรมสรรพากรออกค าสั่ ง ในรู ป แบบของหนั ง สื อ เวี ย นที่มี ลั ก ษณะเป็ นกฎ โดยไม่ มี
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาตราใดให้ อานาจไว้ จึงเป็ นการออกกฎที่ไม่ถูกต้ องไม่มีสถานะ
เป็ นกฎหมาย และเนื้ อหาในหนั งสือเวี ยนไม่ชัดเจนแน่ นอนอาจทาให้ ประชาชนไม่ เข้ าใจปฏิบัติ
ไม่ ถู ก ต้ องท าให้ ต้ องรั บ ผิ ด ตามกฎหมายได้ โดยเนื้ อหาหนั ง สื อ เวี ย นก าหนดนิ ย ามค าว่ า
“ห้ างหุ้ นส่วนสามัญ ” และยกตัวอย่างห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลไว้ เพี ยง
ไม่ก่ปี ระเภท ทาให้ เจ้ าพนักงานต้ องใช้ ดุลพินิจอย่างมากในการพิจารณา หากใช้ ดุลพินิจผิดพลาด
ก็จะส่งผลเสียกระทบต่อสิทธิในการประกอบการและการใช้ ทรัพย์สนิ ของประชาชน
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2. หลัก การและทฤษฎี ทางกฎหมายมหาชนที่เ กี่ย วกับ การจัด เก็ บภาษีจ ากห้า ง
หุน้ ส่วนสามัญและคณะบุคคลทีม่ ิใช่นติ ิบุคคล
2.1 หลักการคลังมหาชน
การคลัง หมายถึง การเงินของรัฐหรือเงินของประเทศหรือเงินสาธารณะรวมถึงการรับ
จ่ายเงินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในทางสาธารณะ การคลังมหาชน จึงเป็ นวิธีการที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการให้ ได้ มาซึ่งรายได้ ของรัฐเพื่อให้ เพียงพอกับรายจ่ายของประเทศ โดยรัฐจะนารายได้ มา
เพื่ อใช้ ในภารกิจของรั ฐในการให้ บริ การสาธารณะแก่ ประชาชน (อรพิ น ผลสุวรรณ์ สบายรู ป ,
2557: 22-23) อย่ า งไรก็ดี เมื่อมนุ ษย์ มาอยู่ ร่ วมกันเป็ นสังคมก็ต้องมีผลประโยชน์ ทางสังคม
ร่ ว มกั น และก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระหน้ า ที่ท่ีต้ อ งปฏิบั ติ ต่ อ กั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในสั ง คมที่ต้ อ งเสี ย สละ
ผลประโยชน์ส่วนตัวบางส่วนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป,
2557: 27) ดังนั้ น รั ฐจึ งต้ องเข้ ามากากับดู แลโดยรั ฐจะใช้ นโยบายการคลั ง นโยบายภาษี และ
นโยบายด้ านรายจ่ายของรั ฐในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค (จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ,
2555: 4-5) โดยที่ภาษีอากรเป็ นรายได้ สาธารณะของรัฐที่เป็ นเครื่องมือทางการคลัง
2.2 วัตถุประสงค์และหลักการจัดเก็บภาษีอากร
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากรแบ่งเป็ น 4 ประการ อันได้ แก่ หารายได้ เพื่อใช้
จ่ า ยสาธารณะ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้า ด้ า นรายได้ เพื่ อ สร้ างความมีเ สถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ
และเพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็บ ภาษี อ ากรบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์หลักและเป้ าหมาย รั ฐจึงมีความจาเป็ นต้ องกาหนดนโยบายและออกกฎหมายภาษี
รวมทั้ ง ด าเนิ น การบริ ห ารการจั ด เก็บ ภาษี ใ ห้ เกิ ด เป็ นระบบหลั ก การจั ด เก็บ ภาษี อ ากรที่ ดี
(จิ รศั กดิ์ รอดจั นทร์ , 2555: 6) ด้ วยหลั กความเป็ นธรรมเพื่ อยั บยั้งการหลบหลี กและหนี ภาษี
หลักความแน่นอนเพื่อให้ ประชาชนทราบและไม่ได้ รับความเสียหาย หลักความสะดวก หลักความ
ประหยั ด เพื่ อมิ ใ ห้ ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน หลั ก ความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิ จ
หลั ก ความสามารถใช้ บั งคับ ได้ ในทางปฏิบั ติ หลั ก ความยื ด หยุ่ น หลั ก อ านวยรายได้ เพื่ อ ให้ รั ฐ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ เพียงพอต่อรายจ่ายสาธารณะ
2.3 หลักนิติรัฐ
นิ ติ รั ฐ คื อ รั ฐ ที่ป กครองโดยกฎหมาย โดยยอมให้ ก ารรั บ รอง คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพของประชาชนไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และบุ ค คลทุ ก คนย่ อ มมี ค วามเสมอภาคกั น ภายใต้
กฎหมาย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555: 144) หลักนิติรัฐประกอบด้ วยหลักการสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับการจั ดเก็บภาษี ห้างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคล ได้ แก่ หลั กการแบ่ งแยก
อ านาจ หลั ก ประกั น ในการคุ้ มครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ หลั ก ความชอบด้ วยกฎหมายของ
ฝ่ ายปกครอง หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายในทางเนื้ อหา หลั ก ความเป็ นกฎหมายสูง สุด ของ
รัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมายที่ดี
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หลักกฎหมายที่ดีภายใต้ หลักนิติรัฐเป็ นหลักการปกครองโดยกฎหมายเพื่ อก่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรม โดยเป็ นธรรมต่ อ ทั้ง เอกชนแต่ ล ะคนอั น เป็ นสมาชิ ก ของรั ฐ และเป็ นธรรม
ต่อประโยชน์ ส่วนรวมของประชาชน ซึ่ งรั ฐมีหน้ าที่ดาเนิ นการเพื่ อคุ้มครองทั้งประโยชน์ เอกชน
และประโยชน์มหาชน และในกรณีท่ปี ระโยชน์ท้งั สองขัดกันก็ต้องคุ้มครองให้ เกิดดุลยภาพที่เป็ น
ธรรม โดยหลักกฎหมายที่ดีภายใต้ หลักนิติรัฐนั้น จะต้ องมีลักษณะ 5 ประการ ได้ แก่ ประการแรก
กฎหมายที่ดี ต้องมีลักษณะทั่วไป ไม่ มุ่งหมายให้ ใ ช้ บังคับแก่ กรณีใ ดกรณีหนึ่ งหรื อ แก่บุค คลใด
บุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจง ประการที่สอง กฎหมายที่ดีต้องมีความแน่ นอนชั ดเจน เพื่ อจะได้
เป็ นหลักประกันแก่ความมั่นคงในนิติฐานะของบุคคลที่จะได้ รับผลกระทบจากการใช้ อานาจของรัฐ
ประการที่สาม กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลใช้ บังคับย้ อนหลัง ถือว่าเป็ นหลักสาคัญประการหนึ่งที่รัฐ
จะต้ องเผยแพร่ กฎหมายให้ ประชาชนทราบก่อนล่ วงหน้ าโดยการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ก่อนที่จ ะนาไปใช้ บังคั บแก่ประชาชน ประการที่ส่ี กฎหมายที่ดีต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งต่ อหลั กแห่ ง
ความได้ สัดส่วน รั ฐจะต้ องเคารพและปฏิบัติตามหลักการนี้ จะกระทาการอันใดที่ขัดหรื อแย้ งต่อ
หลักการนี้ไม่ได้ เป็ นการจากัดการใช้ อานาจรัฐไม่ให้ กระทาตามอาเภอใจ ต้ องกระทาเท่าที่จาเป็ น
หรื อหลักมิให้ กระทาเกินกว่ าเหตุ ประการที่ห้า กฎหมายที่ดีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสารั ตถะ
ของสิทธิและเสรีภาพ เพื่ อเป็ นการให้ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพว่ าฝ่ ายนิติบัญญัติ
ไม่อาจตรากฎหมายให้ กระทบกระเทือนต่อแก่นหรือสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพได้
2.4 หลักความเสมอภาค
หลั ก ความเสมอภาคเป็ นหลั ก การพื้ นฐานส าคั ญ ของระบอบประชาธิ ป ไตย
เพราะความเสมอภาคสามารถทาให้ การใช้ เสรี ภาพของมนุ ษย์เป็ นไปอย่างทั่วถึง ความเสมอภาค
นั้นเป็ นฐานของเสรี ภาพและเป็ นหลักประกันในการทาให้ เสรีภาพของมนุ ษย์เกิดขึ้นอย่างแท้ จริ ง
นั่ น เอง เพราะเป็ นหลั ก ที่ห้ามรั ฐกระทาการใด ๆ ตามอาเภอใจ และใช้ ตรวจสอบการกระทา
ทั้งหลายของรั ฐ ในการออกกฎหมายของฝ่ ายนิ ติบัญญั ติ การกระทาของฝ่ ายปกครอง หรื อการ
พิจารณาคดีของศาล (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 127-128) ซึ่งจะทาให้ ประชาชนได้ รับ
การปฏิบัติจากรั ฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่รัฐจะต้ องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญ
อย่ า งเดี ย วกั น และปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ในสาระส าคั ญ แตกต่ า งกั น ออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน หากมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญแตกต่างกันก็ดี
การปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543: 94-95)
2.5 หลักการตรากฎ
กฎ หมายถึง บรรทัดฐานต่ า ง ๆ ในทางกฎหมายที่ได้ รับ การบั ญญั ติ ข้ ึน ในลั ก ษณะ
ที่เป็ นนามธรรมและใช้ บังคับเป็ นการทั่วไป โดยองค์กรของรัฐที่ใช้ อานาจในลักษณะที่เป็ นอานาจ
บริ หาร เพื่ อกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการปกครองของรั ฐ แต่ไม่รวมถึงการตราพระราช
กาหนด กฎที่เป็ นกฎหมายบริหารบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
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ระเบี ยบอธิบดี ฯลฯ หรื อ เรี ยกว่ า กฎหมายลาดับ รอง และกฎหมายองค์การบั ญ ญั ติ เช่ น เทศ
บัญญัติ ข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้ อบังคับสภาทนายความ เป็ นต้ น กฎเป็ นกฎหมายที่บัญญัติ
โดยอาศั ย อ านาจทางบริ ห ารประเภทที่เ ป็ นอ านาจปกครองโดยบรรดาองค์ ก รฝ่ ายปกครอง
(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2554: 269) ทั้งนี้ การออกกฎหมายลาดับรองของฝ่ ายปกครองนั้นเนื่องจาก
ภาระของรั ฐสภาที่มีเป็ นจานวนมาก ปั ญหาทางเทคนิคเฉพาะด้ านสูงเกินกว่ านั กกฎหมายทั่วไป
จะเข้ าใจได้ ความยืดหยุ่นของกฎหมายที่ไม่อาจผันแปรได้ ตามสภาพการณ์ท่เี ปลี่ ยนแปลงไปใน
สังคม การดาเนินการในภาวะรีบด่วน ซึ่งการออกกฎหมายไม่อาจทันการได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์,
2540: 122-124)

3. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ของห้างหุน้ ส่วนสามัญ และคณะบุคคล
ทีม่ ิใช่นติ ิบุคคลของต่างประเทศและประเทศไทย
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจั ดเก็บภาษี เงินได้ ของห้ างหุ้ นส่วนสามัญ และคณะบุ คคล
ที่มิใช่นิติบุคคลของต่างประเทศ
3.1.1 ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไม่ มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับห้ างหุ้ นส่วน และกฎหมายภาษี มิได้ กาหนดนิ ยาม
ห้ างหุ้ นส่วนไว้ องค์กรในญี่ปุ่นที่คล้ ายกับห้ างหุ้นส่วนมากที่สุด ได้ แก่ นินิ คูมิเออิ (Nini Kumiai
หรื อ N.K.) และโทคุ เ มอิ คู มิ เ ออิ (Nini Kumiai หรื อ N.K.) ซึ่ งเงิ น ได้ จ ากองค์ก รดั ง กล่ า วจะ
ส่งผ่ า นไปยั งหุ้ น ส่ว นแบบโปร่ งใส หุ้ น ส่ว นจะน าส่ว นแบ่ งกาไรที่ได้ รับ ไปเสียภาษี เ งิน ได้ บุคคล
ธรรมดา โดยมีสทิ ธิหักลดหย่อนได้ ตามกฎหมาย แต่ ห้างหุ้นส่วนไม่มีสิทธิหักลดหย่อน นอกจากนี้
รั ฐธรรมนู ญญี่ปุ่นกาหนดว่ าการจั ดเก็บภาษีจะกระทาได้ โดยกฎหมายที่ออกโดยฝ่ ายนิ ติบัญญั ติ
เท่านั้น คาสั่งหรือคาชี้แจงที่ไม่ได้ ผ่านฝ่ ายนิติบัญญัติไม่มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับจัดเก็บภาษี
ซึ่งเนื้อหาในคาสั่งหรือคาชี้แจงมีการตีความกฎหมายที่อาศัยการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ทาให้ ขาด
ความชัดเจนและหลายมาตรฐาน จึงมีการเสนอว่ าคาสั่งหรือคาชี้แจงที่อาจกระทบสิทธิประชาชน
ควรเผยแพร่ให้ สาธารณชนทราบ เพื่อให้ เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้ และความเสมอภาค
3.1.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในอดีต การเสียภาษีของห้ างหุ้นส่วนมิได้ กาหนดให้ รายได้ ของห้ างหุ้ นส่วนผ่านไปยัง
หุ้ นส่ว นทั้งหมดดั งเช่ น ระบบส่งผ่ าน (Pass-Through) หรื อหลั กความโปร่ งใส (Transparency)
ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร แต่ในปั จจุ บันมีการแก้ ไขกฎหมายให้ ห้างหุ้นส่วนเสียภาษี
แบบโปร่ งใส (Transparent) หรื อส่งผ่ าน (Pass-Through) แทน แต่ กย็ ังมีข้อจากัดเพราะหน่ วย
ภาษี แบบโปร่ งใส (Transparent Entity) มีแค่ ประเภทเดียว คือ การรวมกันของกลุ่ มบุ ค คลที่มี
กรรมสิทธิ์ร วมในทรั พ ย์ สิน ภายในครั ว เรื อ น สาธารณรั ฐฝรั่ งเศสไม่ นิยมร่ า งกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการทางปกครองและการใช้ อานาจของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ แต่ มีการใช้ กฎระเบี ยบโดย
นาคาพิพากษาศาลมาเป็ นบรรทัดฐาน แต่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมีการใช้ อานาจปกครอง
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ของฝ่ ายบริหารในลักษณะการนากระบวนการทางปกครองหรือแนวปฏิบัติมากาหนดเป็ นกฎหมาย
และเผยแพร่ส่สู าธารณะเพื่อเป็ นการลดการใช้ ดุลพินิจและการใช้ อานาจหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่โดยมิชอบ
3.1.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี มีห้างหุ้ นส่วนที่คล้ ายห้ างหุ้ นส่ วนสามัญที่มิใช่ นิติบุคคล
ของประเทศไทย ได้ แก่ ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ตั้งขึ้นโดยทาสัญญาระหว่างบุคคล 2 บุคคล
ขึ้นไป เพื่อแบ่งกาไรหรือขาดทุน โดยไม่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล แต่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ในอัตราก้ าวหน้ า แต่กม็ ีกลไกการขจัดความซา้ ซ้ อนไม่ ให้ เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทั้งในชั้ น
ของห้ างหุ้ นส่วนและหุ้ นส่วนที่ได้ รับแบ่ งกาไร โดยห้ างหุ้ นส่วนมีสิทธิเลือกเสียในอัตราเหมาจาก
รายได้ ต่อมาเมื่อมีการแบ่ งเงินได้ ให้ กับหุ้นส่วน เงินได้ น้ันต้ องเสียภาษีในอัตราเหมา โดยที่การ
เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในอัตราก้ าวหน้ าขั้นสูงสุดมีอัตราที่สูงกว่าอัตราเหมาจ่าย สาหรับการ
หักค่ าลดหย่ อนบุ คคลธรรมดาสามารถหั กค่ าลดหย่ อนได้ แต่ ไม่ ปรากฏว่ าห้ างหุ้ นส่วนสามารถ
หักลดหย่อนส่วนบุคคลได้ ส่วนกรณีการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่น้ันกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่มีอานาจ
ใช้ ดุลพินิจตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ รับมอบอานาจและเป็ นไปตามข้ อจากัดของกฎหมายเท่านั้น
3.1.4 สหรัฐอเมริกา
สหรั ฐ อเมริ ก าก าหนดนิ ย ามห้ างหุ้ นส่ ว น หมายความรวมถึ ง ซิ น ดิ เ คท กลุ่ ม คน
คณะบุ ค คล การร่ ว มทุ น หรื อ องค์ ก รที่มิไ ด้ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คล ที่ด าเนิ น ธุ รกิจ หรื อ ประกอบกิจ การ
ดาเนินการทางการเงิน หรือการร่วมทุน ซึ่งมิใช่นิติบุคคลที่เป็ นบริษัท ทรัสต์ หรือกองมรดก แต่ไม่
นิยามคณะบุคคล แต่กพ็ ออนุ มานได้ ว่าคณะบุคคลต้ องเสียภาษีแบบห้ างหุ้นส่วน โดยห้ างหุ้นส่วน
มีหน้ าที่ย่ ืนแบบแสดงรายการภาษีเพื่อแสดงรายได้ ค่าลดหย่อน กาไรและขาดทุน แต่ไม่ ต้องเสีย
ภาษี เพราะกาไรหรื อขาดทุนจะผ่านไปยังหุ้ นส่วน ทาให้ การเสียภาษี ของห้ างหุ้ นส่วนเกิดขึ้น ครั้ ง
เดียว คือในชั้นของผู้เป็ นหุ้นส่วน สาหรับค่าลดหย่อนส่วนบุคคล ห้ างหุ้นส่วนไม่มีสิทธินามาใช้ ได้
ส่วนการใช้ ดุลพินิจนั้นกฎหมายให้ อานาจเลขาธิการสรรพากรใช้ ดุลพินิจว่าองค์กรเป็ นห้ างหุ้นส่วน
หรื อ ไม่ ส่ ว นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ าหน้ าที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช้ ด้ ว ยการออกระเบี ย บชั ด เจน
โดยเผยแพร่ ร่างระเบียบให้ ประชาชนวิจารณ์ เมื่อประชาชนเห็นชอบแล้ วจะเผยแพร่ ในคาวินิจฉัย
กระทรวงการคลั ง (Treasury Decision) ชั่ วคราว และเผยแพร่ ในราชกิจ จานุ เบกษา (Federal
Register) อย่างถาวร
3.1.5 สหราชอาณาจักร
กฎหมายสหราชอาณาจักรได้ กาหนดนิยามหุ้นส่วน หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันเพื่ อวัตถุประสงค์หากาไร อาจเป็ นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือทรัสต์ โดยห้ าง
หุ้ น ส่ ว นไม่ มี ส ถานะทางกฎหมายเป็ นนิ ติ บุ ค คลเหมื อ นกั บ บริ ษั ท การมี อ ยู่ ข อ งห้ า งหุ้ นส่ ว น
ไม่สามารถแยกออกจากหุ้ นส่วนได้ มีผลให้ ห้างหุ้ นส่วนเป็ นหน่ วยภาษีท่โี ปร่ งใสถูกส่งผ่านไปอยู่
ในชั้ น ของหุ้ นส่ ว น โดยห้ างหุ้ นส่ ว นมี ห น้ าที่ ค านวณรายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกอบการ
แต่ค่าลดหย่อนไม่มีบทบัญญัติอนุ ญาตให้ ห้างหุ้นส่วนหักได้ และหุ้ นส่วนต้ องนากาไรที่ได้ รับจาก
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ห้ างหุ้ นส่ ว นมาเสี ย ภาษี ใ นนามของตน ส าหรั บ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ จั ด เก็บ ภาษี น้ั น กรรมาธิ ก าร
สรรพากรสหราชอาณาจักรอาจใช้ ดุลพินิจจัดเก็บภาษีและบริหารจัดการระบบภาษีได้ ตามกฎหมาย
แต่ กรรมาธิการฯ อาจใช้ ดุลพิ นิจอัน จากัดภายใต้ ความรั บ ผิดชอบของตน เมื่อมีการใช้ ดุลพิ นิ จ
กรรมาธิก ารฯ ต้ อ งกระทาด้ ว ยความมั่น ใจว่ าจะสามารถจั ด เก็บ ภาษี อากรเพื่ อ ประโยชน์ สูงสุด
ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
3.1.6 แคนาดา
กฎหมายมิได้ กาหนดนิยามห้ างหุ้ นส่วน แต่สรรพากรแคนาดาใช้ “เอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ” ระบุนิยามและเผยแพร่ การตีความกฎหมาย ถึงแม้ ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่มี
สถานะเป็ นกฎหมาย แต่ การเผยแพร่ มีกลไกให้ ประชาชนเข้ าถึงเอกสารได้ ง่ายโดยเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของสรรพากร และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความเห็นได้ โดยตีความว่า ห้ างหุ้นส่วน
หมายถึง ความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคลที่ประกอบกิจการหรื อทาการค้ าร่ วมกันโดยมีวัตถุป ระสงค์
แบ่งกาไร ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลธรรมดา นิติบุคคล ทรัสต์ หรือ ห้ างหุ้ นส่วน
ด้ วยกัน โดยอาจมีสัญญาจัดตั้งห้ างหุ้ นส่วนหรื อไม่กไ็ ด้ โดยห้ างหุ้ นส่วนไม่ถือเป็ นนิติบุคคลแยก
ต่างหากจากหุ้นส่วนและไม่ต้องเสียภาษีในชั้นของห้ างหุ้นส่วน รายได้ และผลขาดทุ นจะผ่านไปยัง
หุ้นส่วน กรณีการหักค่าลดหย่อนนั้นไม่ปรากฏว่าห้ างหุ้นส่วนสามารถหักได้
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการจั ดเก็บภาษี เงินได้ ของห้ างหุ้ นส่วนสามัญ และคณะบุ คคล
ที่มิใช่นิติบุคคลของประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1012 บั ญ ญั ติ นิ ย ามห้ างหุ้ นส่ ว นว่ า
“อันสัญญาจัดตั้งห้ างหุ้ นส่วนหรื อบริ ษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ ากัน
เพื่อกระทากิจการร่ วมกันด้ วยประสงค์จะแบ่งกาไรอันพึงจะได้ แก่กิจการที่ทานั้น” ห้ างหุ้นส่วนถ้ า
ไม่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์กเ็ ป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ส่วนคณะบุคคลที่มิใช่
นิ ติบุ คคล ประมวลรั ษฎากรก าหนดนิ ยามว่ า หมายถึง “บุ คคลตั้ งแต่ สองคนขึ้น ไปซึ่ งได้ ต กลง
กระทาการร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ” แม้ ว่าคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่มีสถานภาพเป็ น
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ แต่ประมวลรั ษฎากรก็กาหนดให้ คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลเป็ นหน่วยภาษี ส่วนการหักค่าลดหย่อนนั้นตามบทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวล
รั ษฎากร หักลดหย่อนได้ ตามจานวนหุ้ นส่วนในห้ างหุ้ นส่วนสามัญหรื อบุคคลในคณะบุคคลมิใช่
นิติบุคคล คนละ 30,000 บาท แต่เมื่อรวมค่าลดหย่อนแล้ วต้ องไม่เกิน 60,000 บาท และให้ หัก
ค่าลดหย่อนได้ เฉพาะผู้ท่อี ยู่ในประเทศไทยในปี ภาษีหนึ่งครบ 180 วัน
ในอดีตประมวลรั ษฎากรยกเว้ นเงินได้ ท่เี ป็ นเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้ างหุ้ นส่วนสามัญ
และคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคล เนื่ องจากเงินได้ ได้ เสียภาษีในหน่ วยภาษีของห้ างหุ้ นส่วนสามัญ
และคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคลไปแล้ ว ดังนั้ น กาไรที่นามาแบ่ งกันจึงไม่ ต้องเสียภาษี เงินได้ อีก
แต่ปัจจุ บันมีพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ทาให้ เงิน
ได้ ประเภทเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ผ้ ูเป็ นหุ้นส่วน
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ได้ รับจากจากห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกต่อไป
ทาให้ เงินได้ ดังกล่าวต้ องเสียภาษีถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีหนังสือเวียนหรือแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวกับ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลไว้ ด้วย

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการบังคับใช้ประมวลรัษฎากรกรณี
การจัดเก็บภาษีของห้างหุน้ ส่วนสามัญและคณะบุคคลทีม่ ิใช่นติ ิบุคคล
4.1 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีท่เี กิดจากความซา้ ซ้ อนในกระบวนการจัดเก็บ
ภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
จากการศึกษา พบว่า ก่อนตราพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39)
พุทธศักราช 2557 ให้ ยกเลิกการยกเว้ นจัดเก็บภาษีจากเงินส่วนแบ่งกาไรของห้ างหุ้ นส่วนสามัญ
และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้น รัฐเก็บภาษีห้างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
จากเงินได้ สุทธิ เมื่อ แบ่ งเงินได้ สุทธิดังกล่ าวให้ ห้ ุนส่วน เงินส่วนแบ่งนั้นรั ฐได้ ยกเว้ นการเสียภาษี
ตามบทบัญญัติมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อแก้ ไขกฎหมายโดยให้ ยกเลิกการยกเว้ น
จัดเก็บภาษีจากเงินส่วนแบ่งกาไรดังกล่าว ทาให้ เงินได้ แหล่งเดียวกันเสียภาษีซา้ ซ้ อนถึงสองครั้ง
ดังนั้น การที่กฎหมายกาหนดให้ บุคคลที่มีเงินได้ จากห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล
ที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คลเสี ยภาษี ถึ งสองครั้ ง ส่ ง ผลเสี ยทาให้ สร้ างภาระกับ ประชาชนเกิน ความจ าเป็ น
เป็ นการตรากฎหมายที่ขั ดต่ อ ทฤษฎีหลั ก กฎหมายที่ดี ทาให้ เกิดความไม่ เป็ นธรรม เพิ่ มความ
เหลื่อมลา้ ด้ านรายได้ ของประชาชนที่ขัดต่อหลักการคลังมหาชน และวิธีการจัดเก็บภาษีมิใช่ เป็ น
การสร้ างภาระให้ กับประชาชนน้ อยที่สุด จึงขัดต่ อทฤษฎีหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี และอาจ
นามาซึ่งความวุ่นวายขัดแย้ งในสังคมจนอาจก่อให้ เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีในที่สุด
4.2 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี
ตามประมวลรัษฎากรที่ซา้ ซ้ อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค
4.2.1 ปั ญหาเกี่ยวกับการให้ สิทธิลดหย่อนภาษีซา้ ซ้ อนแก่ประชาชนที่ประกอบการ
ในรูปแบบห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
จากการศึกษา พบว่า บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดให้ ห้าง
หุ้ นส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลหั ก ค่ า ลดหย่ อ นตามจ านวนหุ้ นส่ ว นคนละ
สามหมื่ น บาทแต่ ร วมกั น แล้ วไม่ เ กิ น หกหมื่ น บาท ส่ ว นบุ ค คลธรรมดาได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการหั ก
ค่ า ลดหย่ อ นสามหมื่ น บาทตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 47 (1) (ก) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ท าให้
ห้ างหุ้ น ส่ วนสามัญ และคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุ คคล บุ คคลธรรมดา หั ก ค่ าลดหย่ อนอย่ า งไม่ เท่า
เทียมกัน เมื่อ ห้ า งหุ้ น ส่ว นสามัญ และคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติ บุค คลใช้ สิทธิ หักค่ าลดหย่ อนไปแล้ ว
ต่อมาเมื่อแบ่ งกาไรให้ แก่ห้ ุ นส่วนแต่ละคน หุ้ นส่วนต้ องนาเงิ นส่วนแบ่ งกาไรไปเสียภาษีในนาม
ตนเอง ทาให้ ได้ ใช้ สิทธิหักค่าลดหย่อนอีกครั้งเมื่อได้ ย่ ืนเสียภาษีจากเงินส่วนแบ่งกาไรในนามของ
หุ้นส่วน เท่ากับว่าบุคคลนั้นได้ ใช้ สทิ ธิหักค่าลดหย่อนถึงสองครั้งเป็ นเงินหกหมื่นบาท
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ดั งนั้ น การให้ สิท ธิ ล ดหย่ อ นแก่ ห้า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
และให้ สทิ ธิลดหย่อนแก่บุคคล จึงขัดต่อหลักความเสมอภาคและหลักการคลังมหาชนด้ านอานวย
รายได้ ส่งผลเสียทาให้ ประชาชนที่มีเงินได้ จากเงินส่วนแบ่งกาไรได้ รับสิทธิหักค่าลดหย่อนมากกว่า
ที่ควรจะได้ รับและทาให้ รัฐจัดเก็บภาษีได้ น้อยเกินควร และขัดต่อหลักการคลังมหาชนในด้ านการ
ลดความเหลื่อมลา้ ด้ านรายได้ เนื่องจากบุคคลที่ไม่ มีเงินได้ จากเงินส่วนแบ่ งกาไรไม่ ได้ รับความ
เสมอภาคอย่ า งเท่า เทียมกั บ บุ ค คลที่มีเ งิ น ได้ จ ากเงิ น ส่ ว นแบ่ งก าไร จึ งเกิด ความไม่ เ ป็ นธรรม
ต่อสังคม
4.2.2 ปั ญหาเกี่ยวกับการให้ สิทธิลดหย่อนภาษีท่ไี ม่เสมอภาคแก่ห้างหุ้ นส่วนสามัญ
และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีห้ ุนส่วนหรือบุคคลมากกว่าสองคน
จากการศึ ก ษา พบว่ า บทบั ญญั ติมาตรา 47 (6) แห่ งประมวลรั ษฎากร กาหนดให้
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ ค คลที่มิใ ช่ นิ ติ บุ ค คลสามารถหั ก ค่ า ลดหย่ อ นส่ ว นบุ ค คลได้ ต าม
จานวนของหุ้นส่วนที่มีอยู่ในห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยจานวนเงินที่หัก
ลดหย่อนนั้นหักได้ คนละสามหมื่นบาท บทบัญ ญัติดังกล่ าวจากัดการหักลดหย่อน เพราะเมื่อหัก
ค่าลดหย่อนตามจานวนหุ้ นส่วนหรื อบุ คคลที่มีสิทธิหักได้ แล้ วรวมกันจะต้ องไม่เกินหกหมื่นบาท
เท่ากับว่าหักค่าลดหย่อนได้ เพียง 2 คน หากมีจานวนของหุ้นส่วนเกินกว่ า 2 คน ก็ไม่สามารถใช้
สิทธิหัก ค่ า ลดหย่ อนได้ ตามจ านวนหุ้ น ส่ว นที่มีอ ยู่ จ ริ ง ทาให้ ห้างหุ้ น ส่ว นสามัญ และคณะบุ คคล
ที่มิใช่ นิติบุคคลที่มีจานวนหุ้ นส่วนเกินกว่ า 2 คน ไม่ได้ รับการคุ้มครองสิทธิในการเสียภาษีอย่าง
เท่าเทียมกับห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีจานวนหุ้นส่วน 2 คน
ดังนั้ น การให้ สิทธิ หัก ค่ า ลดหย่ อ นภาษี แ ก่ ห้างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ และคณะบุ คคลที่มิใ ช่
นิ ติ บุ คคลตามจ านวนของหุ้ น ส่ ว นคนละสามหมื่น บาทแต่ ร วมกัน แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิน หกหมื่น บาท
ทาให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลรายใดที่มจี านวนผู้เป็ นหุ้นส่วนมากกว่าสอง
คน ได้ รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนเพียงสองคนเท่านั้น จึง ขัดต่อหลักความเสมอภาค ส่งผลเสีย
ทาให้ เกิดความไม่เสมอภาคไม่เป็ นธรรมกับห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มี
จานวนผู้ เ ป็ นหุ้ น ส่ว นมากกว่ า สองคน และเพิ่ มความเหลื่ อ มล้า ทางด้ า นรายได้ จึ งขัด ต่ อทฤษฎี
หลักการคลังมหาชนในด้ านการลดความเหลื่อมลา้ ทางด้ านรายได้
4.3 ปั ญ หาทางกฎหมายและทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การน าหนั ง สื อ เวี ย นมาบั ง คั บ ให้
เจ้ าพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ในการจัดเก็บภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
จากการศึกษา พบว่ า การออกหนั งสือเวียน “คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.149/2558”
มิได้ ออกโดยอาศั ยอานาจตามประมวลรั ษฎากร อธิบ ดีกรมสรรพากรออกหนั งสือเวี ยนให้ เจ้ า
พนั กงานยึดถือปฏิบั ติ เพื่ อ ตรวจและแนะนาประชาชนให้ ถูกต้ อง โดยเนื้ อหาของหนั งสือเวี ยน
ขาดหลั กเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพี ยงกาหนดนิ ยามห้ างหุ้ นส่วนสามั ญและคณะบุ คคลที่มิใ ช่ นิติ บุคคล
และยกตัวอย่ างการประกอบการไม่ ก่ีประเภท และให้ อานาจเจ้ าพนักงานแจ้ งห้ างหุ้ นส่วนสามัญ
และคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคลเปลี่ ยนชื่ อหน่ วยภาษี ให้ ถูกต้ อง นอกจากนี้ กรมสรรพากรออก
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หนั งสือ ชี้ แจงต่ อประธานสมาคมธนาคารไทย เพื่ อ ให้ เข้ า ใจหนั งสือ เวี ยนดั งกล่ า ว และเพื่ อ ให้
สมาคมธนาคารไทยชี้แจงต่อสมาชิกของสมาคมและลูกค้ าของธนาคาร
ดังนั้น หนังสือเวียนหรื อหนั งสือชี้แจงที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการใช้ ดุลพิ นิจ
ของเจ้ าพนักงานอย่างมากทาให้ กระทบสิทธิประชาชน และไม่มีสถานะเป็ นกฎหมายแต่ใช้ บังคับ
กับประชาชน ส่งผลให้ ประชาชนไม่ทราบหลักเกณฑ์ล่วงหน้ าที่ชัดเจนอาจต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ได้ จึ งขัดต่อหลักนิ ติรัฐตามหลักความแน่ นอนของกฎหมาย และออกโดยมิได้ อาศัยอานาจตาม
กฎหมายจึงขัดต่อหลักการตรากฎ

5. ข้อเสนอแนะ
จากปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การบั งคับ ใช้ ป ระมวลรั ษ ฎากรที่ขั ด ต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ
กรณีการจั ดเก็บภาษี เงินได้ จากห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุ คคลที่มิใช่ นิติบุคคล ที่ได้ กล่ าวมา
ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะในประเด็น ต่ า ง ๆ ที่ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท าง
กฎหมาย และกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ เป็ นแนวทางแก้ ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
5.1 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีท่เี กิดจากความซา้ ซ้ อนในกระบวนการจัดเก็บ
ภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ผู้ วิจั ยขอเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม บทบั ญญั ติมาตรา 56 แห่ งประมวลรั ษฎากร
ซึ่งเป็ นบทบัญญัติท่เี กี่ยวกับกาหนดเวลายื่นรายการเงินได้ พึงประเมิน ดังนี้
“มาตรา 56 ให้ บุคคลทุกคน เว้ นแต่ผ้ ูเยาว์หรือผู้ท่ศี าลสั่งให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้ พึงประเมินที่ตนได้ รับในระหว่ างปี ภาษี
ที่ล่วงมาแล้ ว พร้ อมทั้งข้ อความอื่น ๆ ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี ตามแบบที่อธิบดีกาหนดต่อ
เจ้ าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ถ้ าบุคคลนั้น
(1) ไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้ พึงประเมินในปี ภาษีท่ลี ่วงมาแล้ วเกิน 30,000 บาท
(2) ไม่ มีสามี หรื อ ภริ ยา และมี เ งิน ได้ พึ งประเมิ น ในปี ภาษี ท่ีล่ว งมาแล้ ว เฉพาะตาม
มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท
(3) มีสามีหรื อภริ ยา และมีเงินได้ พึงประเมินในปี ภาษีท่ลี ่วงมาแล้ วเกิน 60,000 บาท
หรือ
(4) มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้ พึงประเมินในปี ภาษีท่ลี ่วงมาแล้ วเฉพาะตามมาตรา
40 (1) ประเภทเดียวกันเกิน 100,000 บาท
การยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้ พึงประเมินตามวรรคหนึ่ง มิให้ ใช้ บังคับแก่ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรื อ คณะบุ ค คลที่มิใช่ นิ ติบุ คคล แต่ ใ ห้ ผ้ ู อานวยการหรื อ ผู้ จั ดการมี หน้ าที่คานวณรายได้
รายจ่ ายและแบ่ งเงินกาไรให้ แก่ผ้ ูเป็ นหุ้ นส่วนของห้ างหุ้ นส่วนสามัญ หรื อแบ่ งเงินได้ สุทธิให้ แก่
บุคคลซึ่งเข้ าร่วมเป็ นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ตามแบบที่อธิบดีกาหนด”
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5.2 ปั ญหาทางกฎหมายและทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิในการลดหย่อนภาษี
ตามประมวลรัษฎากรที่ซา้ ซ้ อนและขัดต่อหลักความเสมอภาค
ผู้วิจัยขอเสนอให้ ยกเลิก บทบัญญัติมาตรา 47 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งให้ สิทธิ
ลดหย่อนภาษีแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ก่อให้ เกิดความไม่เสมอภาค
ในการเสียภาษี ทาให้ สิทธิท่ไี ด้ รับจากการบรรเทาภาระภาษีมีความซา้ ซ้ อนเกิดความไม่เป็ นธรรม
กับบุคคลอื่นที่มิได้ รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายดังกล่าว และขัดต่อหลักการจัดเก็บ
ภาษี หากมี ก ารยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลดี ท าให้ เกิ ด ความเสมอภาคต่ อ ประชาชน
และรั ฐมีรายได้ จากภาษี มากขึ้น แต่ อย่ างไรก็ดี หากมีการแก้ ไขเพิ่ มเติม บทบั ญญั ติมาตรา 56
แห่งประมวลรั ษฎากร ตามที่ผ้ ูวิจัยได้ เสนอแนะข้ างต้ น จะทาให้ ไม่มีผ้ ูมีหน้ าที่เสียภาษีในรูปแบบ
ดังกล่ า วอีก ต่ อไป ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ ปั ญหาความไม่ เ ท่า เทียมกันหรื อการให้ สิทธิลดหย่ อนภาษี
ที่ซ้า ซ้ อ นในกฎหมายปั จ จุ บั น ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 47 (6) แห่ งประมวลรั ษฎากร อัน เป็ น
บทบัญญั ติท่ีเกี่ยวข้ องกับการจั ดเก็บภาษี ของห้ างหุ้ นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล
เป็ นอันถูกยกเลิกไปด้ วย
5.3 ปั ญ หาทางกฎหมายและทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การน าหนั ง สื อ เวี ย นมาบั ง คั บ ให้
เจ้ าพนักงานปฏิบัติหน้ าที่ในการจัดเก็บภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ผู้วิจัยขอเสนอให้ มีการนาหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในหนังสือเวียนไปตราเป็ นกฎ เนื่องจาก
หนังสือเวียนมีผลกระทบสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนในการใช้ ทรัพย์สินและการประกอบการ
เมื่ อ หนั งสือ เวี ยนมิ ใ ช่ ก ฎหมายหรื อ กฎก็จ ะไม่ สามารถบั งคั บ ใช้ กับ ประชาชนได้ การที่รั ฐออก
กฎเกณฑ์ใดที่กระทบต่ อ สิทธิเ สรี ภาพของประชาชนจะต้ อ งตราเป็ นกฎหมายที่ชั ด เจนแน่ น อน
เพื่ อประชาชนจะคาดหมายได้ ว่า ต้ องปฏิบัติอย่างใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักความแน่นอนของ
กฎหมาย ทั้งนี้ การตรากฎที่กระทบสิทธิเสรี ภาพประชาชนควรผ่านความเห็นชอบจากประชาชน
โดยอาจจั ดเอกสารเผยแพร่ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความเห็นก่อนตรากฎ แต่ อย่างไรก็ดี
ประมวลรั ษฎากรมิได้ กาหนดให้ อธิ บดี มีอานาจในการออกกฎ ดังนั้ น จึ งควรให้ แก้ ไขประมวล
รั ษฎากรเพิ่ มบทบั ญ ญั ติ ให้ อ ธิบ ดี มีอ านาจออกกฎเสียก่ อ น เพื่ อ ที่อ ธิบดี จะได้ มีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของห้ างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
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การห้ามโฆษณาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎหมาย
ชนกธิดา ศิริวตั ร*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ ความสาคัญกับการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยในปี พ.ศ. 2522 ที่ป ระชุ ม สมั ช ชาองค์ ก ารอนามั ย โลก ครั้ ง ที่ 32 ได้ มี ม ติ
เรี ย กร้ องให้ ประเทศสมาชิ ก น ามาตรการที่ เ หมาะสมมาใช้ ในการลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ในประชากร และพั ฒนาแผนงานโครงการด้ านป้ องกันที่เข้ มแข็ง ซึ่งรวมทั้งการให้
ข้ อมูลความรู้ ตลอดจนการออกกฎหมายที่เหมาะสม มีประสิทธิผลในการสนับสนุ นการดาเนินการ
ที่มีผลต่อการผลิตและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทยได้ มีการตราพระราชบัญญัติ
ควบคุ มเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้ น โดยเป็ นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้ านต่าง ๆ ได้ แ ก่ มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุ ภัณฑ์ของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมสถานที่ขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมวัน
และเวลาขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุ ม อายุ แ ละอาการของผู้ ซื้ อเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการควบคุม
การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หาและผลกระทบทั้ง ด้ า นสั ง คมและ
เศรษฐกิจ ช่ วยสร้ างเสริ มสุขภาพของประชาชนให้ ตระหนักถึงพิ ษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนช่วยป้ องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ เข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยง่าย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพปั ญหาในการบั งคับใช้ กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีบัญญัติไว้ ในมาตรา 32 เพียงมาตราเดียว แม้ มีการตรากฎหมายลาดับ
รอง ได้ แก่ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่ อง รูปแบบของข้ อความคาเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 แต่มาตรการ
ที่กาหนดขึ้นมานั้นถูกนาไปใช้ กบั การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ซึ่งผลจากการบังคับใช้
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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กฎหมายที่ผ่านมาพบว่า มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่กี าหนดขึ้นมีความไม่
ชัดเจน อีกทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง ดังจะเห็นได้ จากการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ยี ังคงมีปรากฏตามสื่อต่าง ๆ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะ
แอบแฝง การให้ ทุนสนั บสนุ นการจั ดกิจกรรมต่ าง ๆ รวมทั้งการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ทางอ้ อม ดังนั้น ผู้ เขียนจึ งขอเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมบทบั ญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุ ม การโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เพื่ อให้ การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงสอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

บทนา
วั ฒนธรรมการบริ โภคเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ มีควบคู่ กับมนุ ษ ยชาติมาเป็ นเวลาช้ า นาน
ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด หรื ออยู่ในสังคมใดก็มักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินชีวิตประจาวันอยู่เสมอ ความคุ้นชินดังกล่าวทาให้ เกิดความรู้สึกว่าการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถือเป็ นเรื่ องปกติ แม้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถือเป็ นยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้ วย
ยาเสพติดให้ โทษ แต่เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์กไ็ ม่ใช่ สินค้ าธรรมดาเฉกเช่ นสินค้ าปกติท่วั ไป ซึ่ง ผล
จากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เ ป็ นปั จ จั ยที่ก่ อ ให้ เกิด ปั ญ หาขึ้ นมากมาย เช่ น อุบั ติ เ หตุ
อาชญากรรม ปั ญหาความรุนแรงในครอบครั ว เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังส่งต่อสุขภาพของผู้บริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคกว่ า 60
โรค ได้ แก่ กลุ่มโรคที่เกิดจากแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น โรคจิตจากสุรา โรคติดสุรา โรคตับแข็งจาก
สุรา เป็ นต้ น กลุ่ มโรคที่ได้ รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์ เช่ น มะเร็งช่ องปาก มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับ มะเร็งเต้ านม เป็ นต้ น และกลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพแบบฉับพลัน เช่น อุบัติเหตุ การฆ่า
ตัวตาย ความรุนแรงและการทาร้ าย เป็ นต้ น
ผลกระทบจากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่ าวทาให้ ประเทศไทยมีแนวคิดใน
การกาหนดนโยบายเพื่อควบคุมปั ญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยเป็ น
นโยบายเพื่ อควบคุมปั ญหาในเบื้องต้ นซึ่งยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาในทุก ๆ ด้ าน ปี พ.ศ. 2544
เริ่ มมีแนวคิดในการกาหนดนโยบายควบคุมปั ญหาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่ อประโยชน์ด้าน
สุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม มีการออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ หลาย
มาตรการในระยะเวลาอันสั้น ได้ แก่
(1) มาตรการควบคุมการโฆษณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546
เห็ น ชอบในการก าหนดห้ ามมิ ใ ห้ มี ก ารเผยแพร่ ส ปอตโฆษณาเครื่ องดื่ ม ที่ มี ส่ ว นผสมของ
แอลกอฮอล์ หรื อ สปอตโฆษณาของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ห้ า มการโฆษณา ประชาสัม พั น ธ์ทุก รู ป แบบ
รวมทั้งการแสดงเครื่ อ งหมายการค้ า ชื่ อผลิ ต ภัณฑ์ ชื่ อบริ ษัทผู้ ผ ลิ ตเครื่ องดื่ มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการกล่ าวถึงผู้สนับสนุ นรายการ และห้ าม
แพร่ ภ าพโฆษณาทุ ก รู ป แบบในรายการถ่ า ยทอดการแข่ งขัน กีฬาภายในประเทศทางวิ ทยุ แ ละ
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โทรทัศน์ ในช่ วงเวลา 05.00 – 22.00 น. และให้ โฆษณาได้ เฉพาะภาพลั กษณ์ของบริ ษัทหรื อ
กิจการ โดยห้ ามการโฆษณาในลักษณะชักชวนให้ บริโภคหรืออวดอ้ างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์โดย
เด็ดขาด ในช่ วงเวลา 22.00 – 05.00 น. และกาหนดให้ การโฆษณาป้ ายกลางแจ้ งต้ องระบุคา
เตือน
(2) มาตรการควบคุมการเข้ าถึงและหาซื้อ โดยมีการจากัดอายุผ้ ูซ้ ือและดื่มสุราไม่ให้ ต่า
กว่า 18 ปี ไว้ ในพระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมถึงกาหนดห้ ามจาหน่ ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและศาสนสถานตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2547
(3) มาตรการรณรงค์ โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ.
2546 ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
กาหนดให้ มีข้อความคาเตือนต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่ างไรก็ตาม มาตรการต่ าง ๆ ดังกล่ าวยังคงไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ อย่ างเพี ยงพอ เนื่ องจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงก่อให้ เกิด
ปั ญ หาทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ ครอบครั ว อุ บั ติ เ หตุ แ ละอาชญากรรม ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรมีการกาหนดมาตรการต่ าง ๆ ในการควบคุ มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อช่ วยลดปั ญหาและผลกระทบทั้งด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้ างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนโดยให้ ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้ องกันเด็กและ
เยาวชนมิ ให้ เ ข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ โดยง่ า ย จึ งได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้น
มาตรการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประเทศไทย
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ กาหนดมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ หลายมาตรการ ได้ แก่
1. มาตรการควบคุ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ ฉลาก พร้ อมทั้ ง ข้ อความค าเตื อ นของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์
ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 กาหนดให้ ฉลากและ
บรรจุ ภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ใช้ ข้อความที่เป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้ อ ความที่อ าจก่ อ ให้ เ กิดผลเสียต่ อ สังคมเป็ นส่ วนรวม ทั้งนี้ ไม่ ว่ า ข้ อ ความดั งกล่ า วนั้ น จะเป็ น
ข้ อความที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้ าหรือบริการ ตลอดจนการ
ส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้ สนิ ค้ าหรือบริการ และจะต้ องไม่ใช้ ข้อความที่เชิญชวนให้ บริโภคหรือ
อวดอ้ างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม
เช่ น ข้ อความที่ทาให้ เกิดทัศนคติว่าจะทาให้ ประสบความสาเร็จในทางสังคมหรือทางเพศหรือทา
ให้ สมรรถภาพทางร่ างกายดีข้ ึน ข้ อความหรือภาพที่มีนักกีฬา ข้ อความหรื อภาพที่มีดารา ศิลปิ น
นักร้ อง หรือนักแสดง ข้ อความที่ใช้ ภาพการ์ตูน เป็ นต้ น
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2. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ ก าหนดสถานที่หรื อ
บริเวณที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้ หลายแห่งด้ วยกัน เช่น วัด สถานที่ราชการ สถานศึกษา
สถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิง เป็ นต้ น และได้ มีการออกประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี เพื่อกาหนด
สถานที่หรื อ บริ เ วณที่ห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม แลกอฮอล์ เ พิ่ มเติ ม เช่ น สถานี ข นส่ ง ท่ า เรื อ โดยสาร
สาธารณะ สถานีรถไฟ บนทาง เป็ นต้ น
3. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยส่วนใหญ่กฎหมายได้ กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ เป็ น
สถานที่หรือบริเวณห้ ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นเดียวกัน มีเพียงสถานที่หรือบริเวณ
ไม่ ก่ีแห่ งที่กาหนดห้ ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพี ยงอย่ างเดียว ได้ แก่ หอพั ก บนทาง และมี
เพียงหนึ่งแห่ งที่กาหนดให้ เป็ นสถานที่ห้ามบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว คือ บน
ทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
4. มาตรการควบคุมวันและเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดวันห้ ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2558 ก าหนดห้ ามขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ น วั น มาฆบู ช า วั น วิ ส าขบู ช า วั น
อาสาฬหบูชา วันเข้ าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้ นการขายเฉพาะร้ านค้ าปลอดอากรภายใน
อาคารท่า อากาศยานนานาชาติ ในส่ ว นของเวลาขายเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ น้ั น มีก าหนดไว้ ใ น
ประกาศสานั กนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง กาหนดวั นห้ ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 โดย
กาหนดห้ ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา
14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้ นการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ใ นอาคารท่ า อากาศยานนานาชาติ และการขายในสถานบริ ก ารซึ่ ง เป็ นไปตาม
กาหนดเวลาเปิ ดปิ ดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ
5. มาตรการควบคุมอายุและพฤติกรรมของผู้ซ้ ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มี ก ารก าหนด ห้ า มขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ กบั บุคคล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สบิ ปี บริบูรณ์
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
6. มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะและวิธกี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้ ต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(1) ใช้ เครื่องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ขาย
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
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(4) ให้ หรื อเสนอให้ สิทธิในการเข้ าชมการแข่งขัน การแสดง การให้ บริ การ การชิงโชค
การชิงรางวัล หรื อสิทธิประโยชน์อ่ ืนใดเป็ นการตอบแทนแก่ผ้ ูซ้ ือเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้นา
หีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้ าอื่น หรื อ
การให้ บริ การอย่างอื่นแล้ วแต่ กรณี หรื อแจกจ่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในลั กษณะตัวอย่ างของ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็ นการจู งใจสาธารณชนให้ บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ
กาหนดเงื่อ นไขการขายในลั ก ษณะที่เป็ นการบั งคั บ ซื้ อเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ โ ดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
(6) โดยวิ ธี ห รื อ ลั ก ษณะอื่ น ใดตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
7. มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประเทศไทย
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติ “ห้ าม
มิให้ ผ้ ูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อัน
เป็ นการอวดอ้ างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ ผ้ ูอ่นื ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้ อม
การโฆษณาหรื อประชาสัมพั น ธ์ใด ๆ โดยผู้ ผลิ ต เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทุก ประเภทให้
กระทาได้ เฉพาะการให้ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้ างสรรค์สงั คม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินค้ าหรือบรรจุ ภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ัน เว้ นแต่เป็ นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ันเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
บทบั ญ ญั ติ ในวรรคหนึ่ งและวรรคสอง มิใ ห้ ใ ช้ บั งคั บกับการโฆษณาที่มีต้ นก าเนิ ด นอก
ราชอาณาจักร”
จากบทบัญญัติดังกล่าวมีคานิยามที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
“โฆษณา” หมายความว่า การกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ ประชาชนเห็น ได้ ยินหรือทราบ
ข้ อความเพื่ อประโยชน์ ในทางการค้ า และให้ หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ หาก
เปรี ยบเทียบนิ ยามคาว่ า “โฆษณา” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 กับ กฎหมายอื่น ๆ จะพบว่ า มีความแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากนิ ยามคาว่ า “โฆษณา” ตาม
กฎหมายอื่ น อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 หมายความถึงการกระทาไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ ประชาชนเห็น ได้ ยิน
หรื อทราบข้ อความเพื่ อประโยชน์ในทางการค้ าเท่านั้น ไม่ ได้ ให้ หมายความรวมถึง “การสื่อสาร
การตลาด” นิยามคาว่าโฆษณาตามกฎหมายฉบับนี้จึงมีความหมายกว้ างกว่ากฎหมายฉบับอื่น
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“การสื่อ สารการตลาด” หมายความว่ า การกระท ากิจ กรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้ า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ข่าวสาร การ
ส่งเสริ มการขาย การแสดงสินค้ า การจัดหรื อสนับสนุ นให้ มีการจัดกิจกรรมพิ เศษและการตลาด
แบบตรง
และ “ข้ อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ ปรากฏด้ วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์
แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใด ๆ ที่ทาให้ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ าใจความหมายได้
ดังนั้น การกระทาให้ ปรากฏเครื่ องหมายการค้ า ก็ถือเป็ นการกระทาให้ ปรากฏข้ อความ ซึ่ งหาก
ประชาชนทั่วไปได้ เห็นเครื่ องหมายการค้ าแล้ วเข้ าใจได้ ว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้ าของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเป็ นการกระทาไปเพื่ อประโยชน์ ในทางการค้ า ก็อ าจเข้ าข่ ายเป็ นการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เช่นเดียวกัน
ในส่วนของมาตรา 32 วรรคสอง ที่บัญญัติให้ การโฆษณาหรื อประชาสัมพั นธ์ของผู้ผลิ ต
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงได้ มีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขการแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อประกอบการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 กาหนดคานิยามของคาว่า “ภาพสัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” หมายความว่า ภาพเครื่องหมายการค้ าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ไี ด้ จด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าตามกฎหมายว่ าด้ วยเครื่ องหมายการค้ า และ “ภาพสัญลักษณ์ของ
บริ ษัทผู้ ผลิ ตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ” หมายความว่ า ภาพสัญลั กษณ์ของบริ ษัทผู้ ผลิ ตเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ท่จี ดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซา้ หรือทาให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกาหนดว่าข้ อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้ างสรรค์สังคมจะต้ องเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารประเภทที่ส่ อื ความหมายโดยมีการนาเสนอข้ อมูลหรือข้ อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็ นความรู้
อย่างชัดเจนในลักษณะส่งเสริ มคุณธรรม วัฒนธรรม หรื อเป็ นวิทยาการความรู้ท่สี ร้ างค่านิยมที่ดี
ของสังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้ าหรือบรรจุ ภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้ าหรือ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ของเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ก ารแสดงภาพ
สัญลักษณ์ประกอบการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สาหรั บสื่อแต่ละประเภท และกาหนดให้ มี
การแสดงข้ อความคาเตือนในขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ
สัญลั ก ษณ์ของบริ ษั ทผู้ ผลิ ตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรู ปแบบของข้ อความคาเตือ นให้ เ ป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศกาหนด
ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของ
ข้ อ ความค าเตื อ นประกอบภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ของเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ห รื อ ภาพสัญ ลั ก ษณ์ ข อง
บริ ษั ทผู้ ผลิ ต เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 โดยมี ก ารก าหนดข้ อ ความคาเตื อ น จ านวน
3 ข้ อความ ได้ แก่ “สุราเป็ นเหตุก่อมะเร็งได้ ” “สุราเป็ นเหตุให้ สมองเสื่อมได้ ” และ “สุราเป็ นเหตุ
ให้ พิการได้ ” หากเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ หรื อไวน์ ให้ ใช้ คาดังกล่ าวแทนคาว่ า
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“สุรา” เช่น “เบียร์ เป็ นเหตุก่อมะเร็งได้ ” เป็ นต้ น หากเป็ นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น อาทิ
วิสกี้ บรั่นดี หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมสาเร็จรูป ให้ ใช้ คาว่า “สุรา”
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยดังกล่าวได้ มีผลบังคับใช้ น้ันพบว่า มาตรการดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการใช้ การ
ตีความกฎหมายที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ รวมถึง
หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง
ดังจะเห็นได้ จากการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ท่ยี ังคงมีปรากฏให้ เห็นกันอยู่ท่ัวไป ซึ่งหากมี
การศึกษามาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศต่ าง ๆ จะสามารถนามา
เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาเพื่อทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของต่างประเทศ
1. ประเทศฝรั่งเศส
มาตรการควบคุ มการโฆษณาเครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ มีบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข (Code de la sante′ publique) ซึ่งถือเป็ นกฎหมายหลักที่ใช้ ในการต่อสู้กับการบริโภค
เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ เ กิน สมควร โดยบั ญ ญั ติ ห้า มการโฆษณาหรื อ ประชาสัม พั น ธ์เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ยกเว้ นกรณีตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพั นธ์จะกระทาได้ เฉพาะกับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ท่ีการผลิ ต และจาหน่ า ยไม่ เป็ นการ
ต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย และสามารถกระทาได้ เ ฉพาะสื่ อ ตามประเภทและลั ก ษณะที่ก ฎหมาย
กาหนดเท่านั้ น นอกจากนี้ ยังได้ บัญญั ติเนื้ อหาหรื อรายละเอียดที่จะสามารถระบุหรื อใช้ ในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นเนื้อหาหรือรายละเอียดที่
เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อรายละเอียดของผู้ ประกอบการ อันถือเป็ นการแนะนาหรื อ
อธิบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่ า ที่จะเป็ นการโฆษณาเพื่ อจู งใจถึงสรรพคุ ณของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึ ง การก าหนดห้ า มการสนั บ สนุ น หรื อ อุ ป ถั มภ์ ท่ีมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม ซึ่งได้ กาหนดขอบเขตและความหมายว่า
การดาเนินการโฆษณาหรื อประชาสัมพั นธ์ เช่ นใดที่มีลักษณะเป็ นการโฆษณาหรื อประชาสัมพั นธ์
โดยทางอ้ อม
2. อังกฤษ
ประมวลกฎหมายว่ าด้ วยการโฆษณา การส่งเสริ ม การขายและการตลาดแบบตรง (The
British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing) มีการกาหนดประเภท
ของสื่อที่อยู่ ภายใต้ บังคับของกฎหมาย กาหนดเนื้ อหาของการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า
จะต้ อ งไม่ ชั ก จู งให้ มีก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ที่สาคั ญ จะต้ อ งไม่ พุ่ ง เป้ าไปที่เ ด็ก หรื อ
เยาวชน
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3. ประเทศออสเตรเลีย
ในระดับเครือรัฐ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทต้ องปฏิบัติตาม Australian
Association of National Advertisers (AANA) Advertiser Code of Ethics เพื่อควบคุมการ
โฆษณาให้ เป็ นไปอย่ างถู ก ต้ องตามกฎหมาย ถู ก ต้ องตามหลั กการคุ้ มครองผู้ บริ โภค คุ้ มครอง
สั ง คม และมี ค วามเป็ นธรรมแก่ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระมวลหลั ก การโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Code) เพื่อใช้ ครอบคลุมการโฆษณา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อทุ กประเภท รวมถึงการโฆษณาจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทาง
อิน เตอร์ เ นต และหากเป็ นการโฆษณาเครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ทางโทรทัศ น์ ก จ็ ะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
ประมวลทางปฏิบัติของการจาหน่ายสินค้ าทางโทรทัศน์ (Commercial Television Industry Code
of Practice) อีกด้ วย
ในระดั บ สหพั น ธรั ฐ อาทิ มลรั ฐนิ ว เซาท์เ วลล์ มีก ารตรากฎหมายควบคุ มการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Prohibition Bill 2010) เพื่อกระตุ้น
ให้ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งใส่ ใ จสุ ขภาพ กฎหมายดั งกล่ า วก าหนดห้ า มการโฆษณาหรื อ การท า
กิจกรรมส่งเสริ มการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และลดสิ่งยั่วยุท่จี ะทาให้ ประชาชนหันมาบริ โภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ประเทศโปแลนด์
กฎหมายหลั ก ที่ ใ ช้ ในการควบคุ ม การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ คื อ Act on
Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism มีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
โฆษณาและการให้ การสนับสนุ นของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ณ จุ ดขาย
จะต้ องมีการปิ ดผนึกและมีข้อมูลเฉพาะชื่อของผู้ผลิตและชนิดของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับโทษและพิ ษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน ณ จุ ดขาย
และจุ ดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้ นให้ มีการโฆษณาเบียร์ได้ แต่เนื้อหาของการ
โฆษณาจะต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลจากการบั งคับใช้ มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
พบว่ ามีประเด็นปั ญหาทั้งในส่วนของบทบั ญญั ติท่ที าให้ มีการตีความกฎหมายแตกต่ างกัน การ
กาหนดกรอบของกฎหมายไว้ อย่างกว้ าง ๆ ทาให้ เกิดปั ญหาในการนามาปฏิบัติ อีกทั้งยังมีช่องว่าง
ของกฎหมายที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูประกอบการกระทาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามอาเภอใจ
เช่ น ไม่มีการกาหนดเนื้อหาที่จะนามาใช้ ในการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้ ชัดเจน ไม่มีการ
กาหนดคุณสมบัติของนักแสดงหรือพรีเซ็นเตอร์ ไม่มีการกาหนดห้ ามรับการสนับสนุ นหรือการให้
ทุนอุปถัมภ์หรือกาหนดเงื่อนไขของการรับทุนดังกล่าวให้ ชัดเจน ไม่มีการกาหนดห้ ามการโฆษณา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้ อม เป็ นต้ น ดังนั้น เพื่ อให้ การบังคับใช้ กฎหมายในเรื่ องดังกล่ าว
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เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกาหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้ มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ให้ ยกเลิกมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ซึ่งถูกปรับแก้ ไขในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายเพียงมาตราเดียวย่อม
ไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่มี ีหลากหลายรูปแบบ
2. มีการกาหนดบทบัญญัติของกฎหมายให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกาหนด “ห้ ามผู้ใดโฆษณา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ” และ “ห้ ามผู้ ใดแสดงชื่ อหรื อเครื่ องหมายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อัน
เป็ นการอวดอ้ างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ ผ้ ูอ่นื ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้ อม” แยกออกจากกัน
3. กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่เี ป็ นการถ่ายทอดสดหรื อ
รายการสดจากต่างประเทศเท่านั้น
4. มีการกาหนดบทบั ญญั ติของกฎหมายให้ มีความชั ดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนด
เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ก าหนดประเภทของสื่อ ให้ ชั ด เจน รวมถึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์สาหรั บ สื่อ แต่ ล ะ
ประเภทให้ เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดประเภทของสื่อที่จะนามาใช้ ในการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่ควรให้ มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อที่มีกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นเด็กและเยาวชน หรื อสื่อที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย เช่น สื่อทางอินเตอร์เนต
เป็ นต้ น มีการกาหนดห้ ามการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในหนังสือพิ มพ์ รายวันหรื อนิตยสาร
รวมถึงห้ ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อที่ปรากฏในทางสาธารณะ เช่น สื่อที่เป็ นป้ าย
โฆษณาขนาดใหญ่ สื่อยานพาหนะ เป็ นต้ น
4.2 กาหนดช่ วงเวลาของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ สอดคล้ องกับสื่อแต่ละ
ประเภท เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็ นต้ น
4.3 กาหนดเนื้อหาของการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ ชัดเจน เช่ น เนื้อหาของ
การโฆษณาจะต้ องไม่ชักจู งให้ มีการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่พุ่งเป้ าไปที่เด็กและเยาวชน
ไม่ มีเนื้ อหาที่ทาให้ เห็นว่ าการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นเรื่ องปกติของสังคม หรื อทาให้
ประสบความสาเร็จในเรื่องต่าง ๆ ไม่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเพศ หรือทาให้ เห็นว่าเป็ นที่ดึงดูดใจ
ของเพศตรงข้ าม และไม่ทาให้ เห็นว่ าการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นเรื่ องปกติของสังคม
เป็ นต้ น
4.4 กาหนดเกี่ยวกับการให้ ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอาจเลือก
กาหนดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.4.1 กาหนดห้ ามการรั บทุนอุปถัมภ์หรื อรั บการสนับสนุ นจากธุรกิจเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ

143

10

4.4.2 ก าหนดให้ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส ามารถให้ ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ ห รื อ
สนั บ สนุ น กิจกรรมต่ า ง ๆ ได้ แต่ จะต้ องไม่ น าไปโฆษณาหรื อ ประชาสัมพั น ธ์ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม รวมถึงห้ ามแจ้ งการเป็ นผู้สนับสนุนกิจกรรม
4.5 ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะมาเป็ นนั ก แสดงในการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ว่ า ไม่ ค วรมี บุ ค คลที่ มี อ ายุ ต่ า กว่ า 25 ปี บริ บู ร ณ์ ป รากฏในการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ดังกล่าว รวมถึงห้ ามใช้ บุคคลที่มีช่ ือเสียง เช่น ศิลปิ น ดารา นักร้ อง นักแสดง เป็ นต้ น
4.6 กาหนดห้ ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้ อม ได้ แก่
4.6.1 ห้ ามการโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ โ ดยการใช้ ชื่ อ เครื่ องหมาย
ข้ อ ความ บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ง อื่น ใดก็ต ามที่มีค วามคล้ า ยคลึ งหรื อ เหมื อ นกับ เครื่ อ งหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะทาให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.6.2 ห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขายสินค้ าหรื อบริ การที่มีช่ ื อ เครื่ องหมาย
ข้ อ ความ บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดก็ต ามที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากความคล้ า ยคลึ ง หรื อ เหมื อ นกั บ
เครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ หรื อ ทาให้ เ ข้ า ใจได้ ว่ า เป็ นเครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
4.6.3 ห้ า มโฆษณาและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิจ ใด ๆ ที่มีช่ ื อ เครื่ อ งหมาย
ข้ อ ความ บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่งอื่น ใดก็ต ามที่เ ชื่ อมโยงกับ เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ
ผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรมตามมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522
ชยพล สุวรรณโกตา*
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์**

บทคัดย่อ
ปั ญหาการเลิ กจ้ างไม่เป็ นธรรมนั้ นเป็ นปั ญหาที่มีการฟ้ องร้ องเป็ นคดีความขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลจังหวัดแผนกคดีแรงงานและศาลแรงงานกลางจนถึงชั้นศาลฎีกาเป็ นจานวนมาก
ตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุ บัน ในปี พ.ศ. 2522 ได้ มีการออกพระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิ ธีพิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. 2522 มาใช้ บั งคั บ ซึ่ งมี ผลใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2522 โดยมีมาตรา 49 บั ญญั ติในเรื่ องการเลิ กจ้ างที่ไม่ เป็ นธรรมไว้ และให้ อานาจศาล
แรงงานที่จะพิ จารณาคุ้ มครองลูกจ้ างเมื่อถูกเลิกจ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่งหากเป็ นการเลิกจ้ างที่
ไม่เป็ นธรรมแล้ ว นายจ้ างอาจถูกศาลสั่งให้ นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับทางานตามเดิม หรือศาลแรงงาน
เห็น ว่ า ลู ก จ้ า งกับ นายจ้ า งไม่ อ าจท างานร่ ว มกัน ต่ อ ไปได้ ให้ ศ าลก าหนดจ านวนค่ า เสีย หายให้
นายจ้ างชดใช้ แก่ลูกจ้ าง ดังนั้น มาตรา 49 ตามพระราชบัญญัติดังกล่ าว จึงมีความหมายว่ าการ
เลิกจ้ างจะต้ องมีเหตุผลอันสมควรและมีความเป็ นธรรม ซึ่งมีประเด็นที่พิจารณาว่าในเรื่องขั้นตอน
และวิ ธีการในการคุ้ มครองลู กจ้ างเนื่ อ งจากการเลิ ก จ้ างที่ไม่ เป็ นธรรมเหมาะสมอยู่ แ ล้ วหรื อไม่
เพี ย งใด ค่ า จ้ างในกรณี รั บ ลู ก จ้ างกลั บ เข้ า ท างานตามเดิ ม คุ้ มครองลู ก จ้ างเพี ย งพอหรื อ ไม่
ค่าเสียหายในกรณีการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมเหมาะสมกับความเสียหายที่ลูกจ้ างได้ รับแล้ วหรือไม่
ซึ่ งประเด็น ปั ญ หานี้ ผู้ วิ จั ยเห็ น ว่ า ยั งมี ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ส มควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้ อ กฎหมายบางประการ ซึ่ งวิ ท ยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ จะได้ น าเสนอกฎเกณฑ์ แ ละแนวทางที่จ ะเพิ่ ม
ความคุ้มครองลูกจ้ างในปัญหาดังกล่าว
จากการศึ กษาพบว่ าการจะวิ นิ จฉั ยว่ าเรื่ อ งใดเป็ นการเลิ กจ้ างที่ไ ม่ เป็ นธรรมหรื อไม่
เป็ นกระบวนการใช้ ดุลพิ นิ จของศาลแรงงาน ซึ่ งเกิดขึ้ นภายหลั งจากที่นาคดีมาสู่ศาลแล้ ว โดย
ปั ญหาการใช้ ดุลพิ นิจของศาลนี้ ยังไม่ ได้ มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ างๆ รวมไปถึงเหตุผลและ
ความจ าเป็ นในการเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งนั้ น โดยถื อ เป็ นการทบทวนการเลิ ก จ้ า งเสี ย ก่ อ น และการ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยเพื่ อการระงับข้ อพิ พาท เพื่ อจะทาให้ ลูกจ้ างจะไม่ต้องถูกเลิกจ้ าง และศาลใช้

*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ดุ ลพิ นิ จและพิ จารณาคดีแ ล้ วเห็น ว่ า คดี ดั งกล่ า วนั้ นเป็ นกรณี ท่ีน ายจ้ างเลิ กจ้ างไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ
ลูกจ้ าง ศาลจึ งจะมีคาสั่งได้ กรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีคือ กรณีแรกให้ นายจ้ างรั บลูกจ้ างกลั บ
เข้ าทางานในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะเลิกจ้ าง หรื อกรณีท่สี องให้ นายจ้ างชดใช้ ค่าเสียหายจากการ
เลิ กจ้ างไม่ เป็ นธรรมแทนก็ได้ ในกรณีท่ีศาลสั่งให้ รั บกลั บเข้ าทางานแล้ ว ลู ก จ้ างไม่ มีสิทธิเรี ยก
ค่าเสียหายหรือค่าจ้ างจากนายจ้ าง ส่งผลให้ ลูกจ้ างเสียประโยชน์จากการรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางาน
ในกรณีท่ศี าลสั่งให้ ชดใช้ ค่าเสียหายแก่ลูกจ้ างกฎหมายไม่ได้ กาหนดจานวนค่าเสียหายไว้ ให้ ชัดแจ้ ง
แน่ น อน ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด ปั ญ หาในประเด็น ค่ า เสี ย หายจากการถู ก เลิ ก จ้ า งไม่ เ ป็ นธรรมอั น เป็ น
ผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้ างถูกเลิกจ้ างลูกจ้ างต้ องดาเนินการต่อสู้คดีจนเสร็จสิ้นจึงจะมีสิทธิได้ รับ
ค่าเสียหาย ทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ กล่าวคือควรมีข้ันตอนและวิธีการ
กาหนดไว้ เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเลิกจ้ างลูกจ้ าง
การเยียวยาลู กจ้ าง เป็ นผลให้ ลูกจ้ างไม่ ต้องถู ก เลิ กจ้ างโดยถู กสั่งให้ ออกจากงานตามคาสั่งของ
นายจ้ างหรื อเลิ กจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม ในกรณีศาลสั่งให้ นายจ้ างรั บลู กจ้ างกลับเข้ าทางานต่อไปใน
อั ต ราค่ า จ้ า งที่ไ ด้ รั บ ขณะที่เ ลิ ก จ้ า ง พร้ อมทั้ง จ่ า ยค่ า จ้ า งในระหว่ า งที่ ถู ก เลิ ก จ้ า ง และในกรณี
ค่าเสียหายนั้น ควรกาหนดบัญชีมาตรฐานขึ้นโดยการกาหนดอัตราขั้นต่าขั้นสูง ไว้ เพื่อแก้ ไขปั ญหา
ศาลหากแรงงานเห็นว่าลูกจ้ างกับนายจ้ างไม่อาจทางานร่วมกันต่อไปได้

1. บทนา
ปั ญหาการเลิ กจ้ างไม่เป็ นธรรมนั้ นเป็ นปั ญหาที่มีการฟ้ องร้ องเป็ นคดีความขึ้นสู่การ
พิ จ ารณาของศาลแรงงานจนถึ ง ชั้ น ศาลฎี ก าเป็ นจ านวนมากตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และ
เป็ นปั ญ หาทางด้ า นแรงงานที่มีความสาคั ญซึ่ งนั บวั นกลั บเพิ่ มทวี คูณ แต่ เดิ มที่ไม่ ค่อยมีปั ญหา
เพราะกฎหมายยั ง ไม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ว นในการก ากับ ดู แ ลผู้ ใช้ แ รงงานอย่ า งจริ ง จั ง ลู ก จ้ า งเกื อ บ
ทุกประเภทในประเทศไทยต้ องประสบปั ญหานายจ้ างเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรมมาตลอด นายจ้ างมี
การเอารัดเอาเปรียบลูกจ้ างมากขึ้นโดยเฉพาะลูกจ้ างที่เป็ นผู้ใช้ แรงงานซึ่งมีรายได้ น้อยมีอานาจใน
การต่อรองต่า การเลิกจ้ างแต่ละครั้งนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้ างต้ องถูกออกจาก
งานแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวลูกจ้ าง ยังมีผลต่อโครงสร้ างของสังคมและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นการขัดต่อหลักการแรงงานสัมพันธ์ท่มี ุ่งส่งเสริมให้ นายจ้ าง และ
ลูกจ้ างมีความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันเพื่ อความเจริ ญก้ าวหน้ าของสถานประกอบการอันเป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดร่ วมกันระหว่ างนายจ้ างและลู กจ้ าง ปั ญหาแรงงานเหล่ านี้ กาลังรอรั บการแก้ ไขให้ หมดไป
หรื อเหลือน้ อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซ่ึงต้ องใช้ เวลาอีกนาน ในระหว่ างที่ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไป
จึงมีความจาเป็ น ต้ องมีมาตรการคุ้มครองลูกจ้ าง หรือช่วยเหลือลูกจ้ างให้ บรรเทาความเดือดร้ อน
ลงมาในระดับที่เหมาะสม
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บทบั ญญั ติดังกล่ าวจึ งเป็ นการคุ้ มครองลู กจ้ างจากการใช้ อ านาจในการเลิ กจ้ างของ
นายจ้ าง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้ างในกรณีเลิกจ้ าง และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธพ
ี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เรื่องการคุ้มครองลูกจ้ างจากการเลิกจ้ างโดย
ไม่เป็ นธรรมที่กล่าวมานี้กม็ ีหลักเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองที่ดีพอสมควร แต่กม็ ีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ ยั ง ไม่ รั ด กุ ม พอและไม่ อ าจให้ ความคุ้ มครองลู ก จ้ างในกรณี เ ลิ ก จ้ างได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายแรงงานนั้นเป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มแรงงานซึ่งเป็ น
ประชากรกลุ่ มสาคัญของสังคมในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเห็นว่ ามาตรการ
คุ้มครองลูกจ้ างตามกฎหมายของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการอาทิ
1) ปั ญ หาไม่ มีก ฎหมายบั ญ ญั ติ ข้ั นตอนและวิ ธีการใดในการได้ รั บความคุ้ มครอง
อันจะเป็ นมาตรการที่เป็ นผลดี และคุ้มประโยชน์ให้ แก่ลูกจ้ างซึ่งได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ถูกเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม ทั้งยังแก้ ไขปัญหาการนาคดีมาฟ้ องศาลแรงงาน ทาให้ ปริมาณคดีอยู่ท่ศี าล
แรงงานเป็ นจานวนมาก ซึ่งทาให้ บางครั้งการฟ้ องคดีเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
บางครั้ งคดีไม่มีมูล หรื อเป็ นเรื่ องไร้ สาระ หรื อไม่ได้ แก้ ไขปั ญหาและเยียวยาให้ ลูกจ้ างอย่างเป็ น
ธรรม สืบเนื่ องมาจากไม่ มีหลั ก เกณฑ์และวิ ธีการให้ ลูกจ้ างร้ องเรี ยนต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่หรื อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ หรือให้ เลือกปฏิบัติอันเป็ นประโยชน์แก่ลูกจ้ าง อันเป็ น
การแก้ ไขปั ญหาการนาคดีมาฟ้ องต่ อศาลและเป็ นประโยชน์ แก่ลูกจ้ างไม่ ต้องนาคดีข้ ึนมาสู่ศาล
แรงงาน ทั้งในแง่ของลูกจ้ างก็ไม่มีประวัติว่าถูกเลิกจ้ าง และสามารถทางานได้ อย่างราบรื่น อันเป็ น
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้ างอย่างแท้ จริงและนายจ้ างก็ไม่ถูกฟ้ องข้ อหาเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมด้ วย
2) ปั ญหาข้ อกฎหมายตามมาตรา 49 เรื่ องอานาจของศาลแรงงานในการเยี ยวยา
ความเสียหายให้ แก่ลูกจ้ างซึ่ง ถูกเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมนั้น เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่มี
ความครอบคลุม ซึ่งตามมาตรา 49 ให้ อานาจศาลแรงงานสั่งได้ 2 กรณี ได้ แก่ สั่งให้ นายจ้ างรั บ
ลูกจ้ างผู้น้ันเข้ าทางานต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับในขณะที่เลิกจ้ าง หรือถ้ าหากเห็นว่ าลูกจ้ างกับ
นายจ้ างไม่อาจทางานร่ วมกันได้ ต่อไปก็ให้ กาหนดค่าเสียหายให้ นายจ้ างชดใช้ แทนนั้น เป็ นการให้
อานาจที่แคบไป ไม่ครอบคลุม
ในกรณีท่รี ั บลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิม ตามมาตรา 49 หากศาลสั่งให้ รับลูกจ้ าง
กลับเข้ าทางานแล้ ว ก็ไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย หรือค่าจ้ าง รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ นื ๆ ระหว่างที่
ลูกเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมจนกลับเข้ าทางานใหม่ เห็นว่ าในประเด็นค่าจ้ างที่ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเมื่อ
การเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมเป็ นการกระทาของนายจ้ างที่มีผลกระทบต่อลูกจ้ างโดยตรง ควรมีการ
บัญญัติกฎหมายให้ ลูกจ้ างมี สิทธิได้ รับให้ มีความชัดเจน ซึ่งเป็ นสิทธิท่ลี ูกจ้ างมีสิทธิได้ รับอยู่แล้ ว
ซึ่งแยกต่างหากจากค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ลูกจ้ างได้ รับจากผลกระทบของการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
ดังกล่าว เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศแล้ วจะมีการบัญญัติไว้ ชัดเจนอันเป็ นการคุ้มครองสิทธิ
ของลูกจ้ าง เช่น ในสหรัฐอเมริกา บัญญัติว่าถ้ ามีการเลิกจ้ างลูกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม นายจ้ างก็จะถูก
สั่งให้ รับลูกจ้ างนั้นกลับเข้ าทางานพร้ อมจ่ายค่าจ้ างในระหว่างที่ถูกเลิกจ้ างด้ วย คือ ให้ รับกลับเข้ า
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ทางานพร้ อมทั้งจ่ ายค่าจ้ างย้ อนหลังในระหว่างที่เลิกจ้ างด้ วย ทั้งนี้ เพื่ อมิให้ นายจ้ างใช้ อานาจเลิก
จ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม กล่ าวคือ เลิกจ้ างลูกจ้ างไปก่อน กว่ าลูกจ้ างจะมาฟ้ องและสู้คดีจนชนะคดี
ก็ต้องว่ างงานไปเป็ นเวลานานเป็ นที่เสียหายแก่ลูกจ้ าง แต่ในประเทศไทยระหว่างที่ลูกจ้ างถูกเลิก
จ้ า งจนกระทั่งศาลมีคาสั่งให้ รั บ กลั บ เข้ า ทางาน ลู กจ้ า งจะไม่ ได้ รั บ ค่ าจ้ า งหรื อ ค่ า เสียหายใด ๆ
เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 49 กาหนดให้ ศาลสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น
3) ปั ญหาเรื่ องค่าเสียหาย ตามมาตรา 49 ในกรณีท่เี ป็ นการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
ถ้ า ศาลแรงงานเห็นว่ าลู ก จ้ า งกับ นายจ้ า ง ไม่ อ าจทางานร่ ว มกันต่ อ ไปได้ ให้ ศ าลมีอานาจสั่ง ให้
นายจ้ า งชดใช้ ค่า เสียหายนั้ น จ านวนค่ า เสียหายนี้ กฎหมายไม่ ได้ ก าหนดไว้ ให้ ชั ด แจ้ งแน่ น อน
ดังเช่ น จานวนค่าชดเชย ตามพระราชบั ญญั ติค้ ุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 หรื อ
สินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 583 ประกอบ
พระราชบั ญญัติค้ ุมครองแรงงานฯ เมื่อกฎหมายไม่ได้ กาหนดจานวนไว้ ลูกจ้ างก็จะต้ องคานวณ
ค่าเสียหายว่ าตนเองได้ รับความเสียหายเพี ยงใด โดยหลักทั่วไปแล้ วเมื่อนายจ้ างเลิ กจ้ างลูกจ้ าง
ความเสียหายที่ลูกจ้ างได้ รับนั้นอาจขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และความร้ ายแรง อันเป็ นความเสียหาย
ในเชิงละเมิดซึ่งฝ่ ายผู้เสียหายจะต้ องนาสืบให้ เห็นถึงความเสียหายที่ได้ รับ ค่าเสียหายอันต้ องชดใช้
แก่ ผ้ ู เสี ย หายมากน้ อยเพี ย งใดนั้ นต้ องอาศั ย พฤติ ก ารณ์ เ ป็ นประมาณ ข้ อส าคั ญ ก็คื อ ว่ า
ความเสียหายนั้นได้ เกิดขึ้นเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ซึ่งลูกจ้ างหลายรายที่
คานวณค่าเสียหายเรื่องเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม โดยอัตราค่าจ้ างก่อนถูกเลิกจ้ างมาคูณกับอายุทางานที่
เหลือจนถึงเกษียณอายุ ซึ่งค่อนข้ างจะเป็ นการเรียกร้ องมากเกินไป ซึ่งเมื่อเทียบกับต่างประเทศนั้น
เช่ น ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ก นั้ น มีก ารก าหนดขั้ น สูงสุด เอาไว้ ก าหนดขั้ น สูงไม่ เ กิน ค่ า จ้ า ง 39
สัปดาห์ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส กาหนดไม่เกินค่าจ้ าง 6 เดือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่เกิน
ค่าจ้ าง 12 ถึง 18 เดือน ทั้งบางประเทศก็กาหนดขั้นต่าไว้ เช่น สาธารณรัฐอิตาลี กาหนดขั้นต่าไว้
เท่ากับค่าจ้ าง 5 เดือน เป็ นค่าเสียหายอันเป็ นการกาหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
อันมีความชัดเจนไว้ สาหรั บประเทศไทยจึงสมควรมีการกาหนดขั้นต่าขั้นสูงไว้ เพื่ อความชัดแจ้ ง
แน่ น อน ส่ ว นเมื่ อ ค านวณค่ า เสี ย หายและขอให้ น ายจ้ า งชดใช้ แ ล้ ว เป็ นจ านวนเท่ า ใด ศาลจะ
กาหนดให้ เพี ยงใดนั้นเป็ นเรื่ องที่ศาลแรงงานจะใช้ ดุลพิ นิจพิ จารณาโดยมีข้อความตอนท้ ายของ
มาตรา 49 กาหนดกรอบของการคานวณค่าเสียหายให้ ศาลใช้ ดุลพินิจกาหนดค่าเสียหายเพี ยงใด
โดยคานึงถึงอายุของลูกจ้ าง ระยะเวลาในการทางานของลู กจ้ าง ความเดือดร้ อนของลูกจ้ างเมื่อถูก
เลิ กจ้ าง มู ลเหตุ แห่ งการเลิ ก จ้ า ง และเงิน ค่ า ชดเชยที่ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รั บประกอบการพิ จ ารณา
เพื่อให้ เกิดความชอบธรรมแก่ลูกจ้ างซึ่งถูกเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการบัญญัติกฎหมายไว้ ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมในบางกรณี เห็นควรที่จะต้ อง
แก้ ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมทั้งฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ าง
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2. พระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิจ ารณาคดี แรงงาน พ.ศ. 2522
ตามมาตรา 49
2.1 การเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้
เพียงมาตราเดียวในมาตรา 49 สรุปหลักเกณฑ์ได้ ว่า หากนายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม
ลูกจ้ างมีสิทธิฟ้องต่ อศาลแรงงาน เพื่ อขอให้ ศาลมีคาสั่งให้ นายจ้ างรั บลู กจ้ างกลั บเข้ าทางานใน
อัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะเลิกจ้ าง หรื ออาจให้ นายจ้ างชดใช้ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
แทนก็ได้
หลักเกณฑ์การเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม ประกอบด้ วย
1) มีการเลิกจ้ าง
2) เป็ นการเลิ กจ้ างโดยไม่มีสาเหตุ หรื อมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ ไม่ใช่ สาเหตุจาเป็ นหรื อ
สมควรจนถึงกับต้ องเลิกจ้ าง
2.2 การคุ้มครองลูกจ้ างจากการถูกเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
2.2.1 รับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะที่เลิกจ้ าง เป็ นการสั่ง
ให้ นายจ้ างรั บกลั บ เข้ าทางานในตาแหน่ งหน้ าที่เดิมก่ อนถู ก เลิ กจ้ าง (Re-Instatement) หรื อให้
กลั บ เข้ า ท างานในต าแหน่ ง อื่ น แต่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งเท่ า เดิ ม (Re-Engagement) เมื่ อ ศาลแรงงาน
พิพากษาให้ นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานในตาแหน่งและอัตราค่าจ้ างที่เคยได้ รับ โดยนับอายุ
งานต่อเนื่องแล้ ว ลูกจ้ างไม่มีสิทธิท่จี ะได้ รับค่าเสียหายหรือค่าจ้ างนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้ างจนถึงวันที่
นายจ้ างรับกลับเข้ าทางานอีก
2.2.2 ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ลูกจ้ างแทนการรับกลับเข้ าทางานเมื่อเห็นว่าลูกจ้ างกับ
นายจ้ างไม่อาจทางานร่ วมกันต่อไปได้ การกาหนดจานวนค่าเสียหายจากการเลิก จ้ างไม่เป็ นธรรม
เป็ นดุลยพิ นิจของศาลแรงงาน ไม่มีกาหนดอัตราไว้ เป็ นเรื่ องยากของศาลแรงงานที่จะพิ จารณา
เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้ องจ่ายจานวนเท่าใด ในการเลิกจ้ างไม่เป็ นเป็ นธรรมแต่ละครั้ง เป็ นอานาจ
ของศาลที่จะใช้ ดุลพินิจในการกาหนดจานวนค่าเสียหายโดยคานึงถึงอายุของลูกจ้ าง ระยะเวลาการ
ท างานของลู ก จ้ าง ความเดื อ ดร้ อนของลู ก จ้ า งเมื่ อ ถู ก เลิ ก จ้ า ง มู ล เหตุ แ ห่ ง การเลิ ก จ้ า ง และ
เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้ างมีสทิ ธิได้ รับประกอบการพิจารณา

3. มาตรการทางกฎหมายที่เกีย่ วกับการเลิกจ้างทีไ่ ม่เป็ นธรรมของกฎหมายอังกฤษ
3.1 การแจ้ งการเลิกจ้ างไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
กฎหมายกาหนดให้ นายจ้ างต้ องแจ้ งไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐล่ วงหน้ า 14 วัน หากเลิ ก
จ้ างไม่เกิน 10 คน และแจ้ งล่วงหน้ า 21 วันหากเลิกจ้ างเกินกว่า 10 คนขึ้นไป
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3.2 การกาหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างกับการรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางาน
กฎหมายอังกฤษกาหนดให้ ศาลพิจารณาการรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานก่อนที่จะสั่งให้ มี
การชดใช้ ค่าเสียหายเป็ นเงิน แต่ในความเป็ นจริ งศาลจะมีคาสั่งตัดสินให้ ลูกจ้ างกลับเข้ าทางานอีก
ได้ จะต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ว่าลูกจ้ างกับนายจ้ างนั้นจะสามารถทางานร่ วมกันต่อไปอีกได้
หรือไม่ ถ้ าเป็ นไปไม่ได้ จึงให้ ศาลมีคาสั่งเป็ นการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งคาสั่งให้ รับลูกจ้ างกลับ
เข้ าทางานนั้นเป็ นคาสั่งให้ นายจ้ างปฏิบัติต่อลูกจ้ างเหมือน ว่าลูกจ้ างนั้นไม่เคยถูกเลิกจ้ างมาก่อน
ซึ่งศาลจะมีคาสั่งให้ รับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานได้
3.3 ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
เงิ น จ่ า ยพื้ นฐาน (Basic Award) เป็ นค่ า เสียหายชั้ น ต้ น ศาลมีอ านาจสั่ งจ่ า ยเท่า กั บ
ค่าจ้ างเป็ นสัปดาห์ของแต่ละปี ที่ทางานต่อเนื่องและขึ้นอยู่กับอายุของลูกจ้ างขณะที่ทางานดังกล่าว
กล่าวคือ
ลู ก จ้ า งที่มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง 22 ปี ให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ เงิ น
ทดแทนเท่ากับ 0.5 เท่าของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลู ก จ้ า งที่มี อ ายุ 22 ปี ขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง 41 ปี ให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ เงิ น
ทดแทนเท่ากับ 1 เท่าของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลูกจ้ างที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไปในขณะทางาน ให้ ลูกจ้ างได้ รับเงินทดแทนเท่ากับ 1.5 เท่า
ของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
กฎหมายได้ กาหนดอัตราเพดานค่าจ้ างเป็ นสัปดาห์ คือ 290 ปอนด์ ส่วนอัตราเพดาน
เงินจ่ายพื้นฐาน คือ 8700 ปอนด์

4. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่ เป็ นธรรมตามมาตรา 49 แห่ ง
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
4.1 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการคุ้ ม ครองลู ก จ้ างเนื่ อ งจากการเลิ ก จ้ าง
ที่ไม่เป็ นธรรม
การนาคดีการเลิ กจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมมาสู่ศาลนั้น เกิดจากนายจ้ างเลิกจ้ างลู กจ้ างโดย
ไม่ เ ป็ นธรรม ลู ก จ้ างมี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลแรงงาน จะเห็ น ได้ ว่ า มาตรา 49 ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ
ความหมายของการเลิ ก จ้ า งที่ไ ม่ เ ป็ นธรรมว่ า หมายถึ ง อะไร ว่ า ลั ก ษณะใดที่เ ป็ นการเลิ ก จ้ า งที่
ไม่เป็ นธรรม จึงเป็ นดุลพิ นิจของศาลเป็ นเรื่ องๆไป ในการจะวินิจฉัยว่ าเรื่องใดเป็ นการเลิกจ้ างที่
ไม่ เป็ นธรรมหรื อ ไม่ ซึ่ งกระบวนการใช้ ดุ ลพิ นิ จเหล่ า นี้ จะเกิดขึ้ นภายหลั งจากที่น าคดีมาสู่ศ าล
เมื่ อ ศาลใช้ ดุ ล พิ นิ จ และพิ จ ารณาคดี แ ล้ วเห็น ว่ า คดี ดั ง กล่ า วนั้ น เป็ นกรณี ท่ี น ายจ้ างเลิ ก จ้ าง
ไม่ เป็ นธรรมต่ อ ลู ก จ้ า ง ศาลจึ งจะมีคาสั่งได้ 2 กรณีคือ 1.ให้ นายจ้ า งรั บลู กจ้ างกลั บ เข้ าทางาน
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ในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะเลิกจ้ าง 2.ให้ นายจ้ างชดใช้ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรมแทน
ก็ได้
กฎหมายอังกฤษได้ กาหนดไว้ ว่า นายจ้ างต้ องแจ้ งไปยังเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐล่ วงหน้ า 14
วัน หากเลิกจ้ างไม่เกิน 10 คน และแจ้ งล่วงหน้ า 21 วันหากเลิกจ้ างเกินกว่า 10 คนขึ้นไป
นอกจากนี้สาธารณรัฐฝรั่งเศสกาหนดบทบาทให้ ฝ่ายบริหารเข้ าแทรกแซงและควบคุม
ให้ นายจ้ างปฏิบัติตามขั้นตอนของการเลิกจ้ างโดยการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้ างและการแจ้ ง
ล่วงหน้ าถึงโครงการเลิกจ้ างทางเศรษฐกิจ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ ว่า กฎหมายต่างประเทศนั้นได้ มี
กระบวนการคุ้มครองลูกจ้ างก่อนการถูกเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม กล่าวคือการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเลิกจ้ างลูกจ้ างนั้น โดยถือเป็ นการทบทวนการเลิก
จ้ างเสียก่อน และกระบวนการไกล่ เกลี่ยเพื่ อการระงับข้ อพิ พาท เพื่ อจะทาให้ ลูกจ้ างจะไม่ต้องถูก
เลิ ก จ้ างโดยปราศจากเหตุ ผลที่สมควรและสามารถทางานกับ นายจ้ า งต่ อ ไปได้ น านที่สุดก่ อนที่
ลู กจ้ า งจะถู กเลิ กจ้ าง การตรวจสอบดังกล่ าวนั้ นควรจะมีก ารควบคุ มการใช้ อานาจของนายจ้ าง
ในการเลิกจ้ างลูกจ้ าง โดยลูกจ้ างต้ องได้ รับความคุ้มครองก่อนการถูกเลิกจ้ างโดยถูกต้ องเป็ นธรรม
และชอบด้ วยกฎหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามหมวด 12
ได้ บัญญัติหลักเกณฑ์การยื่นคาร้ องและการพิจารณาคาร้ อง ในกรณีท่นี ายจ้ างฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเกี่ยวกับสิทธิได้ รับเงินอย่ างหนึ่ งอย่ างใด และลู กจ้ างมีความประสงค์ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่
ดาเนิ นการตรวจสอบ ให้ ลูก จ้ า งมี สิทธิย่ ื นคาร้ อ งต่ อพนั ก งานตรวจแรงงานแห่ งท้ อ งที่ท่ีลูกจ้ า ง
ทางานอยู่ หรือที่นายจ้ างมีภมู ิลาเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีกาหนด ในกรณีท่เี กี่ยวกับสิทธิได้ รับเงิน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ กาหนดขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการไว้ โดยชัดเจน เมื่อมีการกระทบสิทธิของลูกจ้ างและได้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดย
ให้ ลูกจ้ างใช้ สิทธิย่ ืนคาร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้ องที่ท่ลี ูกจ้ างทางานอยู่หรือที่นายจ้ างมี
ภูมิลาเนาอยู่ เพื่ อให้ พนักงานตรวจแรงงาน พิจารณาคาร้ องพนักงานตรวจแรงงานและสอบสวน
ข้ อเท็จจริงและมีคาสั่ง หากพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนพบว่าลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่นายจ้ างจ่ายเงินดังกล่ าวให้ แก่ลูกจ้ างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึ่งถึงแก่ความตาย
เมื่ อ นายจ้ า งปฏิบั ติ ต ามคาสั่ งภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนิ น คดี อ าญาต่ อ นายจ้ า งเป็ น
อันระงับ เห็นได้ ว่าหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวมีผลดีต่อลูกจ้ าง หากพอใจในคาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานแล้ วก็ไม่ต้องนาคดีข้ ึนสู่ศาลหรือต้ องฟ้ องร้ องดาเนินคดีกับนายจ้ างทาให้ ข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นนั้นระงับไปโดยประนีประนอมให้ แก่กัน อันเป็ นผลดีท้งั สองฝ่ ายทั้งฝ่ ายนายจ้ างและลูกจ้ าง
ผู้ถูกกระทบสิทธิ พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามหมวด12 จึงมีความชัดเจน
ถูกต้ องและรัดกุมเพื่อคุ้มครองสิทธิของนายจ้ างและลูกจ้ าง
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4.2 ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้ างในกรณีรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิม
ในกรณี ท่ีเ ป็ นการเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งที่ไ ม่ เ ป็ นธรรม ศาลแรงงานมีอ านาจพิ พ ากษาให้
นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิมต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับในขณะเลิกจ้ าง หากศาลสั่ง
ให้ รับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานแล้ ว ลูกจ้ างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าจ้ าง รวมถึงสิทธิประโยชน์
อื่นๆระหว่างที่ถูกเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรมจนกลับเข้ าทางานใหม่
กฎหมายอังกฤษได้ กาหนดไว้ ว่า เมื่อศาลเห็นความเป็ นไปได้ ว่าลูกจ้ างกับนายจ้ างนั้น
จะสามารถทางานร่ ว มกัน ต่ อไปได้ จึ งจะมีคาสั่งให้ รับลู กจ้ า งกลั บ เข้ า ทางานนั้ น เป็ นคาสั่งที่ให้
นายจ้ างปฏิบัติต่อลูกจ้ างเสมือนหนึ่งว่าลูกจ้ างไม่เคยถูกเลิกจ้ างมาก่อน
กฎหมายแรงงานของสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนีกาหนด ให้ การเลิ กจ้ างโดยไม่เป็ น
ธรรมตกเป็ นโมฆะ หรื อไม่มีผลบั งคับใช้ กรณีมีผลทาให้ ความสัมพั นธ์ทางการจ้ างงานระหว่ าง
นายจ้ างกับลูกจ้ างยังคงมีอยู่ต่อไป
จากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า สมควรที่จ ะต้ อ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มบทบั ญ ญั ติ มาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิ ธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีความชั ดเจน ทั้งนี้
เพื่อให้ ลูกจ้ างมีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างในกรณีท่ศี าลมีคาสั่งให้ รับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิม ในกรณี
ที่ศาลสั่งให้ นายจ้ างรับลูกจ้ างผู้น้ันเข้ าทางานต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะที่เลิกจ้ าง พร้ อมทั้ง
จ่ ายค่าจ้ างในระหว่ างที่ถูกเลิกจ้ างด้ วย ทั้งนี้เพื่ อมิให้ นายจ้ างใช้ อานาจเลิกจ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม
เพราะการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรมเป็ นการกระทาผิดต่อกฎหมายของนายจ้ างโดยตรงจึงมีผลให้ เกิด
ผลเสียต่อตัวลูกจ้ างแต่เพียงฝ่ ายเดียว
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายในกรณีการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
จานวนค่าเสียหายนี้กฎหมายไม่ได้ กาหนดไว้ ให้ ชัดแจ้ งแน่ นอน ดังนั้น จึงเกิดปั ญหา
ในประเด็นค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรมอันเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้ างที่ถูกเลิก
จ้ างต้ อ งตกงานไม่ มีร ายได้ ทั้งนี้ พระราชบั ญญั ติจัด ตั้งศาลแรงงานและวิ ธีพิ จารณาคดีแ รงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 49 การจะสั่งให้ ลูกจ้ างได้ รับค่าเสียหายก็เฉพาะกรณีท่ศี าลเห็นว่ าลูกจ้ างกับ
นายจ้ า งไม่ อ าจทางานร่ ว มกันได้ ต่ อ ไป ให้ กาหนดค่ า เสียหายให้ นายจ้ า งชดใช้ แทนเป็ นการใช้
อานาจที่แคบไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน
จากการศึกษาพบว่าเหตุปัจจัยที่น่าจะนามาพิจารณาในจุ ดนี้ คือ อายุกับระยะเวลาการ
ทางานลูกจ้ างเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษนั้นในกรณีท่ลี ูกจ้ างไม่ต้องการกลับเข้ าไปทางานอีก
หรื อ ศาลพิ จ ารณาแล้ วไม่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ให้ รั บ ลู ก จ้ างกลั บ เข้ า ท างาน ลู ก จ้ างมี สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เงิ น
ค่าเสียหายโดยพิจารณาได้ ว่าลูกจ้ างซึ่งมีอายุมากจะได้ รับค่าเสียหายชั้นต้ นมากกว่าลูกจ้ างซึ่ง มีอายุ
น้ อย โดยกฎหมายอังกฤษกาหนดเพดานเงินจ่ายพื้นฐานเป็ นค่าเสียหายชั้นต้ น จานวน 30 สัปดาห์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ลู ก จ้ า งซึ่ ง มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไปในขณะทางาน แต่ ยั งไม่ ถึ ง 22 ปี ให้ ลูก จ้ า งได้ รั บ เงิ น
ทดแทนเท่ากับ0.5 เท่าของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลู ก จ้ า งซึ่ ง มีอ ายุ 22 ปี ขึ้ นไปในขณะทางาน แต่ ยั งไม่ ถึ ง 41 ปี ให้ ลูก จ้ า งได้ รั บ เงิ น
ทดแทนเท่ากับ1 เท่าของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลูกจ้ างซึ่งมีอายุ 41 ปี ขึ้นไปในขณะทางาน ให้ ลูกจ้ างได้ รับเงินทดแทนเท่ากับ 1.5 เท่า
ของค่าจ้ างหนึ่งสัปดาห์ต่อจานวนปี ที่ทางาน
กฎหมายได้ กาหนดอัตราเพดานค่าจ้ างเป็ นสัปดาห์ คือ 290 ปอนด์ ส่วนอัตราเพดาน
เงินจ่ายพื้นฐาน คือ 8700 ปอนด์
สรุ ป ได้ ว่ า ในเรื่ องประเด็ น ค่ า เสี ย หายนั้ น หากมี ก ารก าหนดให้ มี ค วามชั ด เจน
ก็จะไม่เกิดปั ญหาความไม่แน่นอนของจานวนค่าเสียหาย โดยใช้ วิธีการกาหนดบัญชีมาตรฐานขึ้น
โดยกาหนดเป็ นอัตราขั้นต่าขั้นสูงไว้ ส่วนการพิ จารณาเห็นสมควรที่จะได้ รับค่ าเสียหายเพี ยงใด
เห็นว่าสมควรที่จะให้ เป็ นดุลพิ นิจของศาล โดยพิจารณาถึงเหตุปัจจัยโดยวินิจฉัยเป็ นรายกรณีไป
ตามมาตรา 49 ตอนท้ า ยได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ในการพิ จารณาค่ า เสียหายที่นายจ้ า งจะต้ อ งชดใช้ ให้ แ ก่
ลูกจ้ างโดยคานึงถึงอายุของลูกจ้ าง ระยะเวลาการทางานของลูกจ้ าง ความเดือดร้ อนของลูกจ้ างเมื่อ
ถูกเลิ กจ้ าง มูลเหตุแห่ งการเลิกจ้ างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับประกอบการพิ จารณา
ซึ่งเป็ นวิธกี ารเหมาะสมดีอยู่แล้ วในการพิจารณาค่าเสียหายให้ แก่ลูกจ้ างเป็ นรายกรณีไป

5. ข้อเสนอแนะ
เมื่อได้ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธกี ารในการคุ้มครองลูกจ้ างเนื่องจากการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ น
ธรรม ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีบทบัญญัติกฎหมายว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคาร้ อง และ
การพิ จารณาคาร้ องว่ าด้ วยการเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม โดยนาบั ญญัติข้ันตอนและวิธีการในการยื่น
คาร้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 และมาตรา124 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมแก่การเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคาร้ องต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยผู้วิจัยเห็นสมควร
เสนอเพิ่ ม หลั ก กฎหมายในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ดังนี้
เพิ่มกฎหมาย มาตรา 49 วรรคสอง
“ ให้ นาบทบัญญัติข้ันตอนและวิธีการในการยื่นคาร้ องตามพระราชบัญญัติค้ ุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 และมาตรา124 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การเลิ ก จ้ า งที่ไ ม่ เ ป็ นธรรม
โดยอนุโลม”
5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้ างในกรณีรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิม
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ในกรณี ท่ีเ ป็ นการเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งที่ไ ม่ เ ป็ นธรรม ศาลแรงงานมีอ านาจพิ พ ากษาให้
นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานตามเดิมต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับในขณะเลิกจ้ าง หากศาลสั่ง
ให้ รับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานแล้ ว ลูกจ้ างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือ ค่าจ้ าง รวมถึงสิทธิประโยชน์
อื่นๆ จึ งควรให้ มีบทบั ญญัติกฎหมายเพิ่ มเติมมาตรา 49 ในประเด็นค่าจ้ างในกรณีท่ศี าลสั่งให้
นายจ้ างรั บลู กจ้ า งกลั บเข้ าทางานตามเดิมเช่ นเดียวกับ กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายสหพั น ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนี เพื่ อ เป็ นการแก้ ไขปั ญ หาอ านาจของศาลแรงงานในการพิ พ ากษาเยี ยวยา
ความเสียหายให้ แก่ลูกจ้ าง ดังนี้
เพิ่มเติมมาตรา 49
ในกรณีท่ศี าลสั่งให้ นายจ้ างรับลูกจ้ างกลับเข้ าทางานต่อไปในอัตราค่าจ้ างที่ได้ รับขณะที่
เลิกจ้ าง พร้ อมทั้งจ่ายค่าจ้ างในระหว่างที่ถูกเลิกจ้ าง
5.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายในกรณีการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม
ในกรณีท่เี ป็ นการเลิกจ้ างลูกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม ศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้ างกับนายจ้ าง
ไม่ อ าจทางานร่ ว มกัน ต่ อ ไปได้ ให้ ศ าลสั่งให้ น ายจ้ า งชดใช้ ค่า เสียหายนั้ น จ านวนค่ า เสียหายนี้
กฎหมายไม่ได้ กาหนดไว้ ให้ ชัดแจ้ งแน่ นอน สาหรั บกรณีลูกจ้ างที่คานวณค่าเสียหายเรื่ องเลิกจ้ าง
ไม่เป็ นธรรม จึงเกิดปัญหาในประเด็นเรื่องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม จึงควรให้ มี
บทบัญญัติกฎหมายลาดับรอง ได้ แก่กฎกระทรวงเพื่อเป็ นการแก้ ไขในทางปฏิบัติ โดยการกาหนด
บั ญชี มาตรฐานขึ้นโดยการกาหนดอัตราขั้นต่ าขั้นสูงไว้ เช่ นเดียวกับกฎหมายอังกฤษ เพื่ อแก้ ไข
ปัญหาศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้ างกับนายจ้ างไม่อาจทางานร่ วมกันต่อไปได้ โดยวิธดี ังต่อไปนี้คือ
ควรตรากฎกระทรวง เพื่ อบั ง คั บ ใช้ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและ
วิธพ
ี ิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 กรณี ศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้ างกับนายจ้ างไม่อาจ
ทางานร่วมกันต่อไปได้ ให้ ศาลให้ นายจ้ างชดใช้ ค่าเสียหาย ดังนี้
“กรณีท่เี ป็ นการเลิ กจ้ างลูกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม ศาลแรงงานเห็นว่ าลู กจ้ างกับนายจ้ าง
ไม่อาจทางานร่วมกันต่อไปได้ ให้ ศาลสั่งให้ นายจ้ างจ่ายค่าเสียหายตามอัตราค่าเสียหาย ดังต่อไปนี้
ลู ก จ้ างซึ่ ง มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง 22ปี ให้ ลู ก จ้ างได้ รั บ
ค่าเสียหายเท่ากับ 0.5 เท่า ของค่าจ้ างสุดท้ ายหนึ่งเดือนต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลู ก จ้ างซึ่ ง มี อ ายุ 22 ปี ขึ้ นไปในขณะท างาน แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง 41ปี ให้ ลู ก จ้ างได้ รั บ
ค่าเสียหายเท่ากับ 1 เท่า ของค่าจ้ างสุดท้ ายหนึ่งเดือนต่อจานวนปี ที่ทางาน
ลูกจ้ างซึ่งมีอายุ 41 ปี ขึ้นไปในขณะทางาน ให้ ลูกจ้ างได้ รับค่าเสียหายเท่ากับ 1.5 เท่า
ของค่าจ้ างสุดท้ ายต่อจานวนปี ที่ทางาน
อั ต ราค่ า เสี ย หายสู ง สุ ด ที่ ลู ก จ้ างมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ต้ องไม่ เ กิ น ระยะเวลาท างาน 10 ปี
แม้ ลูกจ้ างจะทางานมากกว่า 10 ปี ก็ตาม”
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ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
เชลียง เทียมสนิท
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล

บทคัดย่อ
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ใ นปั จ จุ บัน ซึ่ ง เทคโนโลยีไ ด้ มีก ารพั ฒ นาไปอย่า งรวดเร็ว
และป้ องกันความซา้ ซ้ อนกับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรเดียวเพื่อลดความ
ซา้ ซ้ อน และนอกจากการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์อีกประการหนึ่งในการ
ประกาศใช้ บัง คับ ก็เ พื่ อ ให้ กิจ การภาพยนตร์ ไ ด้ รั บ การส่ง เสริ ม อย่า งเป็ น รูป ธรรม อย่า งไรก็ต าม
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังมีปัญหาและอุปสรรค
ในการบังคับใช้ อยู่หลายประการ เช่น อานาจของนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจาจังหวัด
สามารถมอบอานาจให้ เจ้ าหน้ าที่อ่นื ปฏิบัติหน้ าที่แทนได้ หรือไม่ อันจะส่งผลกระทบให้ การปฏิบัติราชการ
ด้ านการอานวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากปั ญหาดังกล่าวยังมีปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายอันเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ องค์กรผู้พิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์และองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
การจัดประเภทวีดิทัศน์ ที่เป็ นเกมการเล่น ปั ญหาการลงโทษปรับทางอาญาในความผิด การประกอบ
กิจการให้ เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายภาพยนตร์ โดยไม่ขออนุญาตที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาของ
การบังคับใช้ อนุ บัญญัติท่อี อกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ.2551 ให้ มุ่ง
คุ้มครองเด็กและเยาวชน วิทยานิพนธ์น้ ีจึงมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ ไขปรับปรุงให้ เกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้
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1. บทนา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตรากฎหมายว่ า ด้ ว ยภาพยนตร์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์
พุทธศักราช 2473 เพื่อควบคุมการฉายภาพยนตร์ท่บี างเรื่องการแสดงเป็ นการชักชวนหรือส่งเสริมให้
มีการละเมิดศีลธรรมและบางเรื่องก็เป็ นการจูงใจหรือแนะนาวิธีการกระทาผิดอาญาอันเป็ นการฝ่ าฝื น
ต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเมื่อความเจริญได้ วิวัฒนาการไปโดยไม่
หยุดยั้งได้ มีการเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นทาให้ วัสดุท่สี ามารถเป็ นทั้งภาพและเสียง
เกิดขึ้นหลายประเภท เช่น วิดีโอเกม (Video Games) เลเซอร์ดีส (Laser Dise) ดิจิตอลวิดีโอดีส
(Digital Video Dise) วิดีโอซีดี (Video CD) และซีดีรอม ( CD Rom) เป็ นต้ น โดยวัสดุเหล่านี้สามารถ
ท าการบั น ทึก และจั ด การถ่ า ยทอดออกเป็ นภาพหรื อ เสี ย ง หรื อ ทั้ง ภาพและเสี ย งได้ ใ นลั ก ษณะ
ต่อเนื่องกันไปด้ วยเครื่องเทปโทรทัศน์หรือเครื่องถ่ายทอดวัสดุโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพหรื อเครื่อง
กลไกอย่างอื่นทานองเดียวกัน ซึ่งทาให้ เกิดการให้ บริการให้ เช่า แลกเปลี่ยนหรือจาหน่ายวัสดุเหล่านี้
รวมทั้งมีการจัดฉายหรื อให้ บริ การวัสดุเหล่ านี้แพร่ หลายทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2530 รัฐจึงได้ ตรากฎหมายคือพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
ให้ มีผลใช้ บังคับโดยมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการให้ บริการให้ เช่า แลกเปลี่ยน หรือจาหน่ายเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ ซึ่งไม่ได้ ผ่านการตรวจพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ต่ อ มารั ฐ บาลเห็น ว่ า กฎหมายว่ า
ด้ วยภาพยนตร์ ได้ ใช้ บั งคับ มาเป็ นเวลานานแล้ ว และกิจการภาพยนตร์ในปั จจุ บันมีบทบาทสาคัญ
ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ ดัง นั้ น ในปี 2551 จึ งได้ ตรากฎหมายเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ บังคับ
คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 ได้ ใช้ บังคับมาเป็ นเวลานาน บทบัญญัติบางประการ
จึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน ซึ่งเทคโนโลยีได้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ
ตรวจพิ จารณาภาพยนตร์ ในปั จจุ บันอยู่ในความรั บผิดชอบของหลายองค์กรและมีความซ้าซ้ อนกับ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ดังนั้น เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้ วยภาพยนตร์และกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ให้ สอดคล้ อง
กั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจพิ จ ารณาภาพยนตร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบขององค์กรเดียวเพื่อลดความซา้ ซ้ อนของการตรวจพิจารณาประกอบกับกิจการภาพยนตร์
ในปัจจุบัน มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจาเป็ นต้ องได้ รับการส่งเสริม
อย่างเป็ นรูปธรรม จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี และนับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2551
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็ นต้ นมา พบปั ญหาและอุปสรรคการบังคับใช้ กฎหมาย
หลายประการ และยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปั จจุ บันที่เปลี่ยนแปลงทาให้ ไม่สามารถ
มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ อย่ามีประสิทธิภาพ
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2. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครอง
การควบคุมการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยได้ บัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรี ภาพให้ แก่ราษฎรไว้ และแม้ รั ฐจะสงวนไว้ ซ่ึ งอานาจในอันที่จะจากัดสิทธิหรื อเสรี ภาพของ
ประชาชน แต่รัฐก็ต้องเคารพกฎหมายซึ่งมีทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องคือ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความชอบด้ วย
กฎหมายและทฤษฎีนิติรัฐ ผลที่ตามมาจึงต้ องมีการควบคุมการกระทาขององค์กรของรัฐให้ ชอบด้ วย
กฎหมายตามทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็ นการควบคุมความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทา หรือ
นิติกรรมของฝ่ ายปกครองโดยศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้ วแต่ระบบกฎหมายของรัฐ และสรุป
หลักเกณฑ์สาคัญของหลักความชอบด้ วยกฎหมาย คือ ประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพ การจะจากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจะกระทามิได้ เว้ นแต่อาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ผูกพันฝ่ าย
บริ หารให้ มีการควบคุมภายในและการควบคุมภายนอก ผูกพั น ฝ่ ายนิ ติบั ญญั ติ การตรากฎหมาย
จะต้ องถู กต้ อ งตามรั ฐธรรมนู ญ ทั้งในสารบั ญ ญั ติและวิ ธีสบั ญ ญั ติ ผู กพั น ฝ่ ายตุลาการให้ ควบคุ ม
ความชอบด้ ว ยกฎหมาย รั ฐ จะต้ อ งมี อ านาจตามกฎหมายจึ ง จะกระท าได้ หลั ก ความชอบด้ ว ย
กฎหมายจะต้ องกาหนดกระบวนการใช้ อานาจด้ วย เช่ น การกาหนดวิธีพิจารณาของฝ่ ายปกครอง
กรณีการตรากฎหมายที่จากัดหรือใช้ อานาจฝ่ ายบริหารจากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้ องไม่ขัด
หรือแย้ งต่อหลักความได้ สดั ส่วนเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจัดทาบริการสาธารณะของฝ่ ายปกครอง
3. มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายภาพยนตร์ของต่างประเทศ
การสร้ างภาพยนตร์ หรือการให้ บริการฉายภาพยนตร์จะโดยผู้สร้ างเองหรือผู้ดาเนินธุรกิจ
ฉายภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพื่ อการค้ าหรือเพื่อการบริการเนื้อหาของภาพยนตร์จะมีเนื้อหาต่าง ๆ
กัน แล้ วแต่แนวคิดและวิธีการสร้ างของผู้สร้ างแต่ละรายเพื่อให้ ภาพยนตร์ ท่สี ร้ างขึ้นสามารถดึงดูด
ความสนใจจากมวลชนให้ ได้ มากที่สุด การแข่งขันเชิงธุรกิจดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบต่อบุคคลและ
สังคม ประเทศต่างๆ จึงมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์
ในสา ธาร ณรั ฐ ฝ รั ่ ง เศส ค่ อ น ข้ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ กา รพั ฒ นาอุ ต สาหกรร ม
ภาพยนตร์ ซ่ึ ง กฎหมายที่เป็ นหลักในเรื่องนี้ คือ ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งบัญญัติ
ในเรื่องการประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ การตรวจลงตราและการจดทะเบียน มาตรการส่งเสริมกิจการ
ภาพยนตร์โดยมีองค์กรกากับดูแล คือ คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ และศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ
สาหรับการจัดประเภทภาพยนตร์ มีคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์ เพื่ อทาหน้ าที่จัดประเภท
ภาพยนตร์ก่อนที่จะนาออกเผยแพร่ ตามโรงภาพยนตร์ในคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์จะมี
คณะกรรมการจากภาคประชาชนโดยเป็ นกรรมการจากเยาวชนด้ วย เพื่อให้ ภาพยนตร์ท่จี ะนาออกฉาย
มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
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ในสาธารณรั ฐ สิง คโปร์ รั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ ห็น ว่ า ภาพยนตร์ น้ั น เป็ นสื่ อ
(Media) ประเภทหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่ อประชาชนทั้งในด้ านความคิดทางการเมืองและ
มาตรฐานศีลธรรม การควบคุมภาพยนตร์โดยใช้ มาตรการทางกฎหมาย จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยของสัง คม รั ฐ บาล สาธารณรั ฐ สิง คโปร์ จึ ง ออกกฎหมายต่ า ง ๆ เพื่ อ ควบคุ ม
ภาพยนตร์ท่เี ผยแพร่ในประเทศไม่ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจะเป็ นภายในประเทศหรือต่างประเทศในการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ท่จี ะเข้ าหรือเผยแพร่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ แนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ของสาธารณรั ฐสิงคโปร์ กฎหมายภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ กาหนด
แยกห้ ามภาพยนตร์ มิให้ ผ้ ู ใดครอบครองหรื อเผยแพร่ ไว้ 2 ประเภท อัน ได้ แก่ ภาพยนตร์ ท่ีขัดต่ อ
ศีลธรรม (Obscene Film) และภาพยนตร์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกับ พรรคการเมือ ง (Party Political Film)
องค์ก รที่ เกี่ยวข้ องกับ การตรวจพิ จ ารณาภาพยนตร์ ของสาธารณรั ฐ สิงคโปร์ คือ คณะกรรมการ
ภาพยนตร์หรือ Singapore Film Commission ซึ่งกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน
โดยมีกรรมการซึ่งมากจากภาครั ฐเข้ าร่ วมด้ วยเป็ นส่วนน้ อย และยังมีคณะกรรมการอุทธรณ์ท่ีเป็ น
คณะกรรมการที่ต้ั ง ขึ้ น โดยมี อ งค์ ป ระกอบ 15 คน เพื่ อ ท าหน้ า ที่พิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ ค าสั่ง ของ
คณะกรรมการภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาต้ องห้ ามตามกฎหมายภาพยนตร์
ในสหราชอาณาจักร กฎหมายภาพยนตร์ของสหราชอาณาจักรได้ มีการแยกการควบคุม
ภาพยนตร์เป็ นสามลักษณะ คือ การควบคุมวัสดุโทรทัศน์ การควบคุมโรงภาพยนตร์ และการควบคุม
การเผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์องค์กรที่เกี่ยวข้ องในการจัดประเภทภาพยนตร์ คือ คณะกรรมการ
จัดประเภทภาพยนตร์ (British Board of Film Classification) รับผิดชอบในการพิจารณาความ
เหมาะสมของผลงานโทรทัศน์เพื่อออกใบรับรองการจัดประเภทโดยคานึงถึงผลกระทบความเป็ นไปได้
ที่ผ ลงานโทรทัศ น์ จ ะถู ก น าออกมาฉายในบ้ า นเรื อ น การให้ ใ บอนุ ญ าตจะก าหนดเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ
ประกอบการอนุญาต อาทิ การให้ คาแนะนาในการจาหน่ายวัสดุโทรทัศน์ผ้ ูประกอบกิจการภาพยนตร์
หรื อ วัส ดุโ ทรทัศ น์ที่ไ ม่เ ห็น ด้ ว ยกับ คาวินิจ ฉัย ของคณะกรรมการจัด ประเภทภาพยนตร์ ส ามารถ
ยื่ น อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์โทรทัศน์ (Video Appeals Committee) ซึ่งเป็ นอิสระจาก
คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์ได้ ในการจัดประเภทภาพยนตร์หรือผลงานโทรทัศน์
4. วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทศั น์
จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 พบปัญหาและอุปสรรค
ในการบังคับใช้ กฎหมาย ดังนี้
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1) ปัญหาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอานาจของนายทะเบียน
พระราชบัญ ญัต ิภ าพยนตร์ แ ละวีด ิท ัศ น์ พ.ศ. 2551 ก า หนดบทนิย ามค าว่ า
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจาจังหวัด แล้ วแต่ก รณี
รัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรมได้ มีประกาศแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นนายทะเบียนประจา
จังหวัดของจังหวัดตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะนายทะเบียนประจาจังหวัดมีอานาจหน้ าที่หลายประการ เช่น การอนุญาตให้ ประกอบกิจการ
ให้ เช่า แลกเปลี่ยน จาหน่าย ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ การอนุญาตให้ ประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์ การ
สั่งพักใช้ ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจในจังหวัดที่ต้อง
ปฏิ บั ติ อ ยู่ เ ป็ นจ านวนมาก ในทางปฏิ บั ติ ผ้ ู ว่ า ราชการจั ง หวั ด จะมอบอ านาจการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ในฐานะนายทะเบียนให้ แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ หรือวัฒนธรรมจังหวัด ลงไปอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้ การปฏิบัติเป็ นไปโดยรวดเร็ว และอานวย
ความสะดวกแก่ป ระชาชน แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติภ าพยนตร์ แ ละวี ด ิท ัศ น์ พ.ศ. 2551 มิไ ด้ มี
บทบัญญัติให้ อานาจนายทะเบียนให้ สามารถมอบอานาจได้ ดังนั้น การมอบอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในฐานะนายทะเบียนประจาจังหวัดให้ แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือวัฒนธรรม
จังหวัด ซึ่งเป็ นข้ าราชการในลาดับต่าลงไปจึงไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากเป็ นอานาจเฉพาะและ
กฎหมายมิได้ ให้ อานาจไว้
2) ปัญหาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ และการพิจารณาอุทธรณ์
บทบั ญญั ติมาตรา 36 แห่ งพระราชบั ญญั ติภาพยนตร์ และวี ดิ ทัศ น์ พ.ศ. 2551
กาหนดให้ การตรวจพิจารณาและอนุ ญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 คณะกรรมการพิจาณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์จะต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับคาขอ ถ้ าพิจารณาไม่เสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่ า วให้ ถือว่ า อนุ ญ าต บทบั ญ ญั ติมาตรานี้ มีเจตนารมณ์ให้ การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว เนื่องจากหากไม่พิจารณาให้ เสร็จสิ้นอย่าง
รวดเร็ว จะทาให้ เกิดผลเสียหายแก่ผ้ ูสร้ างภาพยนตร์เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีภาพยนตร์และวีดิ
ทัศ น์ ห ลายเรื่ อ งที่ไ ม่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทัศ น์
เนื่องจากส่งเอกสารประกอบการตรวจพิจารณาในการตรวจให้ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทศั น์ไม่ครบถ้ วน แต่บทบัญญัติของกฎหมาย กาหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ เสร็จภายในสิบ
ห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับคาขอ โดยมิได้ ระบุการส่งเอกสารที่ครบถ้ วนให้ พิจารณา จึงเป็ นกรณีท่กี ฎหมาย
กาหนดสาระสาคัญไว้ ไม่ชัดเจน และกรณีการพิ จารณาอุทธรณ์ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ บทบัญญัติ
มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติไว้ ว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับอุทธรณ์ ถ้ าพิจารณาไม่
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เสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวให้ ถือว่ า เห็นด้ วยกับคาอุทธรณ์ ปั ญหาดังกล่ า วเป็ นปั ญหา
เช่นเดียวกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ จึงเป็ นกรณีท่กี ฎหมายกาหนดสาระสาคัญไว้ ไม่
ชัดเจนเช่นกัน
3) องค์กรตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์
พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศ น์ พ.ศ. 2551 กาหนดให้ มีองค์กรที่มีอานาจ
ในการออกคาสั่งทางปกครองเพื่อบังคับใช้ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ในรูป
ขององค์ก รเดี่ ย วและองค์ก รกลุ่ ม สาหรั บ องค์ก รกลุ่ ม ที่มีอานาจในการออกคาสั่ง ทางปกครอง
คือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ตามมาตรา 16 และคณะกรรมการภาพยนตร์และ
วีดิทศั น์แห่งชาติ ตามมาตรา 9 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์จะมีอานาจในการออก
คาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ ภาพยนตร์ห รือวีดิทศั น์ สามารถนาออกฉาย ให้ เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
จาหน่ายได้
ปัญหาของการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์
พ.ศ. 2551 ในปั จจุ บันพบว่ า มีการโต้ แย้ งจากผู้ประกอบการที่ส่งภาพยนตร์ให้ ตรวจพิจารณาและ
ภาพยนตร์ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยผู้ประกอบการโต้ แย้ งว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ไม่ได้ พิจารณาภาพยนตร์ในฐานะเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง ไม่ร้ ูถึงภาษาสัญญะที่แฝงอยู่ใน
ภาพยนตร์ และมองภาพยนตร์ท่ปี รากฏในฉากแต่ละฉากเป็ นภาพนิ่ง ไม่พิจารณาเนื้อหาทั้งหมดของ
ภาพยนตร์โดยเชื่อมร้ อยรวมกัน คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์มีจานวนไม่เกินเจ็ดคน
โดยแต่งตั้งจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิด้า นภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรื อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งต้ องแต่งตั้งจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจานวนไม่เกินสี่คน และจากภาคเอกชนจานวนไม่เกินสาม
คน ในหลายประเทศเห็นว่า การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ท่จี ะนาออกฉายต้ องมีตัวแทนภาคประชาชน
ที่จะได้ รับผลกระทบเข้ าร่วมในการตรวจพิจารณา เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสิงค์โปร์ ดังนั้น
เพื่อลดปัญหาการโต้ แย้ ง จึงต้ องหาแนวทางแก้ ไขเพื่อลดข้ อโต้ แย้ งดังกล่าว
4) องค์กรผู้พิจารณาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ พ.ศ. 2551 มาตรา9(6) บั ญ ญั ติ ว่ า
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติมีอานาจหน้ าที่พิจารณาวินิฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียน
และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการ จานวน 27 คน ตามที่บัญญัติไว้ ใน
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ซึ่งหากกรรมการมาไม่ครบกึ่งหนึ่ง
จะเกิ ด ปั ญ หาในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด 6 การอุ ท ธร ณ์ ก าหนดให้
คณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่ งชาติ ต้ องพิ จารณาอุทธรณ์กรณีคาสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ ตามมาตรา 66 และกรณีอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามาตรา 67
ให้ เสร็จภายในระยะเวลาสามสิบ วั น นั บ แต่ วัน ที่ไม่ รั บ อุ ทธรณ์ ถ้ า พิ จารณาไม่ เสร็จ ภายในกาหนด
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ระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าเห็นด้ วยกับคาอุทธรณ์ ซึ่งหากไม่มีการประชุมและครบกาหนดสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ จะท าให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตโดยผลของกฎหมาย
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็ นองค์กรใหญ่ควรไปดูแลเรื่องนโยบาย สาหรับการ
พิจารณาอุทธรณ์ควรมีคณะกรรมการแยกต่างหาก
5) การจัดประเภทของวีดิทศั น์
ระบบการตรวจพิจารณาวีดิทศั น์ประเภทเกมการเล่นตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้ บังคับในปัจจุบันใช้ ระบบ censer เนื่องจากลักษณะการใช้ หรือดูวีดิทศั น์
แตกต่างจากการดูภาพยนตร์ กล่ าวคือ วีดิทศั น์ท่ผี ่านการตรวจพิจารณาจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ดู
ทุกเพศทุกวัยโดยไม่ได้ กาหนดประเภทอย่า งเช่น การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ การไม่จัดประเภท
ของวีดิทัศ น์ประเภทเกมการเล่นทาให้ เด็ก และเยาวชนเข้ าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมจนเกิดปั ญหาเด็กฆ่า
แท็กซี่โดยเลียนพฤติกรรมจากในเกม ความมุ่งหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ยังไม่บรรลุผลจึงต้ องแก้ ไขปัญหานี้โดยกาหนด
ความเหมาะสมและประเภทของวีดิทศั น์ประเภทเกมการเล่น
6) บทกาหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ฉบั บปั จจุบัน ได้ กาหนดแยก
บทกาหนดโทษทางปกครองและอาญาออกจากกัน การกระทาผิดที่ต้องรับโทษทางอาญาส่วนมากจะใช้
วิ ธีปรั บ (มาตรา 75 – มาตรา 85) ยกเว้ น การกระท าความผิดที่รุ น แรงและกระทบต่ อความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและการขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบัติหน้ าที่ต้องรับโทษทางอาญา (มาตร 77 มาตรา 83)
บทกาหนดโทษทางอาญาดังกล่าวทาให้ เกิดปั ญหาในการบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 สืบเนื่องจากกรณีคดีคนเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร เขตสะพาน
สูง เก็บแผ่นซีดีภาพยนตร์ได้ จากองขยะ ไปวางขายในตลาดนัดหมู่บ้านนักกีฬา ถูกจับดาเนินคดีฐาน
ประกอบกิจการให้ เช่ า แลกเปลี่ยน จาหน่ า ยภาพยนตร์ โดยทาเป็ น ธุรกิจโดยมิได้ อนุ ญาตจากนาย
ทะเบียนตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีอัตราโทษปรับตั้ง
แต่ 200,000 – 1,000,000 บาท โดยศาลชั้นต้ นพิจารณาให้ ปรับ 200,000 บาท ศาลปราณีลดโทษปรับ
เหลือ 133,400 บาท และศาลฎีกาได้ มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้ น ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อต่าง ๆ
กรณีดังกล่าวบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญ ญัติภาพยนตร์แ ละวีดิทัศ น์ พ.ศ. 2551 มี
ปั ญ หาการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายในการลงโทษปรั บ ก่ อ ให้ เ กิด ความรู้ สึก ในความไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ
ประชาชน
7) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
ปัญหาของอนุบัญญัติซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
คือ กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์ พ.ศ. 2552 มีความไม่ชัดเจน
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ของการเข้ าใช้ บริ ก ารของเด็กและเยาวชนในร้ า นวีดิทัศน์ ท่ีให้ บ ริ การเกมการเล่ น โดยไม่มีกาหนด
ระยะเวลาการเปิ ด-ปิ ด ร้ านวีดิทศั น์ โดยกาหนดเฉพาะแต่เพียงว่าการเข้ าใช้ บริการของเด็กตามอายุ
และเวลาการเข้ าใช้ บริการดังกล่ าว โดยข้ อ 12 กาหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์
ที่ให้ บริการเกมการเล่น ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ เด็กอายุต่ากว่ าสิบห้ าปี เข้ าใช้ บริการได้ ต้ังแต่เวลา 14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน
20.00 นาฬิกา ในวันจัน ทร์ถึงวัน ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 20.00 นาฬิกา
ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิ ดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
(2) ให้ เ ด็กอายุ ต้ั งแต่ สิบ ห้ า ปี ขึ้น ไปแต่ ไม่ เกิน สิบ แปดปี เข้ า ใช้ บ ริ ก ารได้ ต้ัง แต่ เวลา
14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา
แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวัน หยุดราชการ หรื อในระหว่ า งปิ ดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่
นายทะเบียนกลางประกาศกาหนด
ปั ญ หาของกฎกระทรวงดังกล่ าวทาให้ ร้ านวี ดิทัศ น์ ท่ีให้ บริ การเกมการเล่ น ไม่ มีกาหนด
ระยะเวลาเปิ ด ปิ ด ทาให้ สามารถเปิ ดตลอดทั้งวัน ปัจจุบันร้ านวีดิทศั น์ท่ใี ห้ บริการเกมการเล่นบางแห่ง
เป็ นสถานมั่วสุมของเด็กและเยาวชนเพราะไม่มีกาหนดระยะเวลาเปิ ดปิ ด เมื่อได้ พิจารณาเจตนารมณ์
ของบทบัญญัติ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็ นกฎหมาย
แม่บทในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว บัญญัติว่า “มาตรา 59 การประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์
จะต้ องกระทาในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง” วรรคสองกาหนดว่า “เพื่อประโยชน์
ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดเลาการเข้ าใช้ บริการของ
ผู้มีอายุต้ังแต่สิบ แปดปี บริบูรณ์ แต่ไม่ร วมถึงผู้ซ่ึ งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสด้ วยก็ได้ ” จะเห็นว่า
กฎหมายใช้ คาว่า “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน” อันเป็ นเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ดังนั้น การออกกฎกระทรวงควบคุมเฉพาะเวลาการเข้ า ใช้ บ ริ การจึงไม่เพี ยงพอ
ควรคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยการกาหนดระยะเวลา เปิ ด ปิ ด สถานบริการด้ วย จะบรรลุผลตาม
ความประสงค์ของกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่สังคม จึงต้ องจาเป็ น แก้ ไข และปรั บปรุง เพื่ อให้
สอดคล้ องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
5. ข้อเสนอแนะ
สาหรั บแนวทางแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับ ใช้ พระราชบัญญั ติ
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยมีเจตนารมณ์ รัฐต้ องการมุ่ง
คุ้ มครองเด็ก และเยาวชนในขณะเดียวกัน การดาเนิน การของรัฐ ก็ควรกระทาโดยความเหมาะสม

165

9

ผู้ เขียนขอเสนอแนวทางแก้ ไ ขโดยเห็น ควรปรับ ปรุงแก้ ไ ขพระราชบัญ ญัติภาพยนตร์แ ละวีดิทัศ น์
พ.ศ. 2551ดังนี้
1) เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้ อานาจ
นายทะเบีย น ให้ สามารถมอบอานาจการดาเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติภาพยนตร์ แ ละวีดิทัศ น์
พ.ศ. 2551 ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อ่นื ได้
2) เห็น ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ท ัศ น์ พ.ศ. 2551
โดยกาหนดเพิ่มเติมในบทบัญญัติมาตรา 36 มาตรา 66 และมาตรา 67 ให้ ผ้ ูย่ืนคาขอตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์แ ละวีดิทศั น์และขออุท ธรณ์ ให้ ส่ง เอกสารให้ ค รบถ้ วนในวั นยื่นคาขอให้ ตรวจพิ จารณา
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ รวมทั้งการยื่นขออุทธรณ์
3) เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18
ให้ มีภาคเอกชนเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์
4) เห็น ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละวี ดิ ท ัศ น์ พ.ศ. 2551
โดยกาหนดให้ มีองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ แยกต่างหากจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ
5) เห็ น ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ก ารจั ด ประเภทวี ดิ ทั ศ น์ ต ามอายุ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใน
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
6) เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ พ.ศ. 2551ให้ เหมาะสมกับการกระทาความผิดและให้ ศาลสามารถใช้ ดุลพิ นิจสั่งให้ บริการทาง
สังคมได้
7) เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติภาพยนตร์และวีดิทัศ น์ พ.ศ. 2551 ให้ กาหนดเวลาเปิ ด – ปิ ด
ร้ านวีดิทศั น์ ประเภทเกมการเล่น
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ปั ญหากฎหมายเกีย่ วกับพยานผูเ้ ชี่ยวชาญในคดีปกครอง
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ฐิติมา จัน่ หนู 
รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นในการใช้ พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม 2) เพื่อศึกษามาตรการทาง
กฎหมายเปรี ยบเทียบแนวทางการใช้ พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมของประเทศ
ไทยกับศาลในต่างประเทศ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม 4) เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาการรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญ
วิธีการศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ การดาเนิ น การศึกษาใช้ วิธีศึกษาวิ จั ยเชิ งเอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พยานผู้เชี่ยวชาญใน
คดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนาข้ อมูลดังกล่าวมาศึกษาอย่าง
เป็ นระบบ รวมทั้งศึกษาจากบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย บทความ ข้ อมูลทาง internet รวมถึงศึกษา
ปั ญหาอุปสรรคในการใช้ พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางการใช้ พ ยานผู้ เ ชี่ ย วชาญในคดี ป กครองที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทยกั บ ศาลใน
ต่างประเทศ
สมมติฐานการศึกษา คือ การพิ จารณาพิ พากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมนั้ นมีความ
แตกต่างจากคดีท่วั ไปในประเด็นสาคัญ คือ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมส่วนใหญ่เป็ นคดีท่เี กี่ยวพันกับเทคนิค
วิทยาศาสตร์ ดั งนั้นผู้พิจารณาคดีประเภทนี้จะต้ องมีความรู้ หรื อความเข้ าใจพอสมควรในเรื่ องเกี่ยวกับ
ความคิดเทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์ เพื่ อที่จะเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้ อมอัน
เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อเท็จจริ งที่จะนามาใช้ ในการพิ จารณาพิ พากษาคดี เพื่ อให้ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
พยานผู้ เชี่ ยวชาญในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาการรั บฟั งข้ อมูลและการชั่งน้าหนักพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากศาลปกครองนาแนวคิดพยานผู้เชี่ยวชาญ
ของเครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อนามา
ปรับใช้ ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมของไทย



นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
ประเทศไทยในปั จ จุ บั น ข้ อ พิ พ าทในคดี ส่ิ ง แวดล้ อ มที่ข้ ึ นมาสู่ ศ าลได้ เ พิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้ น
เนื่องจากปั ญ หาการเพิ่ มจานวนประชากรและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะ ที่ผืน
แผ่นดินยังคงเท่าเดิม ประกอบกับความเจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ที าให้ ลักษณะของคดี
สิ่งแวดล้ อมมีความซั บซ้ อนมากยิ่งขึ้น สภาพการณ์ของคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่มีความจาเป็ นที่
จะต้ องนาพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาในคดีเพื่ อให้ ศาลได้ เข้ าใจเรื่ องราวความกระจ่างชัดของข้ อเท็จจริงเพื่อ
เป็ นส่ว นประกอบในการใช้ ดุล พิ นิ จของศาล เพื่ อให้ การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดตัด สิน คดี ของศาลเป็ นไปอย่ า ง
รอบคอบมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องและเที่ยงธรรม ตรงตามข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้น การนาพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ า
มามีบทบาทเป็ นส่วนหนึ่งของการช่วยค้ นหาความจริงจึงเป็ นเรื่องที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการ
ของศาล1

แนวคิดเกีย่ วกับพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Witness)
พยานผู้เชี่ยวชาญเป็ นบุคคลที่มีลักษณะพิ เศษ ซึ่งโดยการศึกษาหรือประสบการณ์พิเศษแล้ วมี
คว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง ร า วเ ฉ พ า ะ เรื่ อ ง สู ง ก ว่ า บุ ค ค ล ธร ร ม ด า ทั่ วไ ป ที่ มิ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก ฝ น อ บ ร ม
เช่ นว่ านั้ น และสามารถที่จะทาความอันแน่ นอนแม่ นยาหรื อใช้ เหตุผลที่เป็ นพื้ นฐานในการทาความเห็น
อย่างถูกต้ องซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี2
ความหมายของพยานผู้เชี่ยวชาญ3
พยานบุคคลจาพวกหนึ่ งที่กฎหมายลั กษณะพยานกาหนดหลั กเกณฑ์การนาสืบพยานไว้ เป็ น
พิเศษ คือ พยานผู้มีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะในแขนงใดแขนงหนึ่ง โดยสภาพแล้ วพยานพวกนี้ไม่ได้
เห็นเหตุการณ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้ องกับข้ อเท็จจริงในคดีโดยตรง โดยหลักจึงไม่อาจเป็ นพยานในคดีได้ แต่
ความเห็นของบุคคลเหล่านี้อาจทาให้ ศาลสามารถวินิจฉัยข้ อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดีได้ จึงเรียกพยาน
พวกนี้ว่า “พยานความเห็น” (Opinion Witness) หลักเบื้องต้ นสาหรับพยานความเห็น คือ พยานประเภท
นี้ ศ าลจะไม่ รั บ ฟั ง แต่ ในทางปฏิบัติต้ั งแต่ ศ ตวรรษที่ 14 ศาลรั บ ฟั งความเห็น ของแพทย์ ในคดี ทาร้ า ย
ร่ างกาย และนับแต่กลางศตวรรษที่ 16 เป็ นต้ นมา ศาลยอมรับฟั งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็ นปกติใน
เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หรือเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมาย (Buckle V. Thomas, 1554) โดยใน
เบื้องแรกเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ช่วยเหลือศาล แต่ต่อมาในภายหลังถือว่าผู้เชี่ยวชาญมีฐานะเหมือพยาน

1

คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง, แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชน จากัด), น.3
2
ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, พยานผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีสิ่งแวดล้อม,นิติศาสตร์,เสวนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาท
ทางสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายต่างประเทศ,”สองปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์สองปีนิติศาสตร์เสวนา, น.5
3
วั น ชั ย นวลเขี ย ว, “การจั ด ให้ มี ร ะบบพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญในคดี ป กครอง” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556) น.18
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ธรรมดาคนหนึ่ง พยานผู้เชี่ยวชาญจึงเป็ นเหมือนพยานธรรมดา ดังนั้น พยานผู้เชี่ยวชาญจึงถูกซักค้ านใน
ประเด็นความรู้ ความชานาญ ความน่าเชื่อถือ ความลาเอียง หรือความไม่อยู่กบั ร่องกับรอย
คาว่า พยานผู้เชี่ยวชาญ หากแบ่งแยกคาออกจากกันเป็ นคาก็จะพบว่า คาดังกล่าวประกอบไป
ด้ วยคาสองคา คือ “พยาน” และคาว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
พยาน ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ อธิบายว่า “สภาวะอันใด มีสภาวะรู้เห็นได้ ยินโดยจริง อัน
สาแดงซึ่งข้ อความให้ ขาดสงสัยแห่งชนทั้งหลายผู้วิวาทกัน สภาวะนั้นมีช่ือว่า สักขี คือ พยาน”4 พยานจึงมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
พยาน หมายถึงหลั ก ฐานเครื่ อ งพิ สูจน์ ข้อเท็จ ริ ง ผู้ ท่ีร้ ู หรื อ ข้ อ เท็จ จริ งที่ใช้ เ ป็ นหลั ก ฐานเพื่ อ
พิสจู น์ได้ บุคคลซึ่งเห็นเหตุการณ์ ให้ การในเรื่องหรือสิ่งที่ตนได้ เห็น ได้ ยินหรือได้ รับรู้มาโดยวิธอี ่นื 5
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Witness) หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ในเรื่องราวเฉพาะเป็ นการพิเศษ
โดยที่ความรู้รอบได้ จากการศึกษา หรือจากประสบการณ์เฉพาะตนที่บุคคลธรรมดากระทาไม่ได้ หรือไม่มี
ความสามารถนี้ บุคคลซึ่งโดยพฤติการณ์แห่งการใช้ ชีวิตและการงาน มีความชานาญในการให้ ความเห็นต่อ
ปัญหาข้ อพิพาท หรือช่วยเหลือศาลหรือคนธรรมดาได้ เข้ าใจความหมายเฉพาะเหล่านั้น6
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ห ม า ย ถึ ง ผู้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ท า ง ศิ ล ป ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การฝี มื อ การค้ า หรื อ การงานที่ทา หรื อ ในกฎหมายระหว่ า งประเทศ ซึ่ งความเห็น ของผู้ น้ั น อาจเป็ น
ประโยชน์ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดข้ อ ความในประเด็น แห่ ง คดี ไม่ ว่ า ผู้ น้ั น จะมี อ า ชี พ ในการงานหรื อ ไม่
ก็ตาม
พยานผู้เชี่ยวชาญ7 หมายถึง พยานผู้มาเบิกความให้ ความเห็นต่อศาล ในฐานะเป็ นผู้ท่มี ีความรู้
ความชานาญเป็ นพิ เศษในวิชาการบางอย่าง เช่ น เรื่ องเกี่ยวกับอาวุธปื น การตรวจเลือด ตรวจลมหายใจ
ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตรวจลายพิมพ์น้ ิวมือ ตรวจลายเซ็น ตรวจเอกสารปลอม ตรวจศิลปวัตถุ
ยา เชื้อโรคและไวรัสต่างๆ วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี การตรวจบาดแผล การให้ ความเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การ
เกิดอัคคีภัย การให้ ความเห็นเกี่ยวกับวิ ทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารในระบบอื่น การก่อสร้ าง การคานวณ
เครื่องยนต์กลไก ตลอดจนเรื่องกฎหมายต่างประเทศ

ความสาคัญของพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ เรื่ องความส าคั ญ หรื อความจ าเป็ นของผู้ เชี่ ยวชาญในกร ะบวน
วิ ธี พิ จ ารณาความนั้ น เกิ ด จากการที่ศ าลหรื อ คณะลู ก ขุ น ไม่ ส ามารถเข้ า ใจประเด็น ข้ อ เท็จ จริ งบางข้ อ
4

พระไอยการลักษณะพยาน ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1, หน้ า 328.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554
6
วันชัย นวลเขียว, “การจัดให้ มรี ะบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง” (วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2556) น.19
7
โสภณ รัตนากร, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิตบิ รรณาการ,
2542 น. 444.
5
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ที่เกี่ยวกับศาสตร์หรือวิทยาการแขนงใดแขนงหนึ่ง ซึ่งต้ องอาศัยความชานาญ ประสบการณ์หรือความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจะสามารถอธิบายให้ ศาลและคณะลูกขุนเข้ าใจได้ ซึ่งศาลผู้พิจารณา
พิพากษาคดีน้ันต้ องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็ นปั ญหาในคดีน้ัน
มาช่ วยทาความเข้ าใจในประเด็นที่มีความสลั บซับซ้ อน ซึ่ งเป็ นเรื่ องนอกเหนื อจากตัวบทกฎหมาย จึ งมี
ความจาเป็ นที่ต้องยอมรับให้ มีการนาผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็นในการพิจารณาคดีท่มี ีความซับซ้ อนและมี
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ศาสตร์ ท่ีต้ อ งอาศั ย ผู้ ท่ีมี ค วามรู้ ค วามช านาญในเรื่ อ งนั้ น ได้ แม้ ว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ม าให้
ความเห็นดังกล่ าวจะมิเป็ นประจักษ์พยานผู้ท่ไี ด้ ร้ ู ได้ เห็น ได้ ยินเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับคดี
นั้นโดยตรงก็ตาม เพราะในบางกรณีแม้ ศาลจะได้ รับข้ อเท็จจริงเข้ าสู่สานวนคดีแล้ วโดยพยานหลักฐานชนิด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลที่เป็ นประจักษ์พยานที่เป็ นผู้ได้ ร้ ู ได้ เห็น ได้
ยิน เหตุการณ์ โดยตรงสามารถจาเรื่ องราวหรื อ ปรากฏการณ์ ท่ีเ กิดขึ้ น ได้ ท้ังหมดและสามารถถ่ า ยทอด
เรื่องราวนั้นออกมาได้ ครบถ้ วนก็ตาม
ข้ อเท็จจริงบางเรื่องนั้นความรู้ความสามารถของผู้พิพากษายังไม่สามารถวินิจฉัยข้ อเท็จจริงนั้น
ได้ เนื่ องจากเป็ นข้ อเท็จ จริ งที่ต้องอาศั ยความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านเท่านั้ น ซึ่ งหากศาลพิ จารณา
พิพากษาคดีไปโดยไม่ตรวจสอบความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ก็อาจส่งผลให้ พยานหลักฐานนั้นๆ
ไม่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลได้ อย่างเต็มที่ และอาจทาให้ การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
คลาดเคลื่อน อันจะเกิดความไม่เป็ นธรรมขึ้นได้ จึงจาเป็ นต้ องอาศัยผู้ท่มี ีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
มาสื่อความหมาย อธิบาย หรือถ่ายทอดให้ แก่ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น การทา
หน้ าที่ของผู้ เชี่ ยวชาญที่ได้ ใช้ ความรู้ ความช านาญของตนมาให้ ความเห็น ในคดี หรื อมาสื่อความหมาย
อธิบ าย หรื อถ่ า ยทอดความรู้ ค วามช านาญเฉพาะเรื่ องของศาสตร์ แ ขนงใดแขนงหนึ่ ง ในกระบวนการ
พิจารณาคดีเพื่ อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลนั้น ทาให้ เห็นได้ ว่าผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวทา
หน้ าที่เ ปรี ยบเสมื อนเป็ นที่ป รึ กษาของศาลที่เข้ ามาช่ วยให้ ความรู้ แก่ศ าล เพื่ อช่ วยให้ สามารถเข้ า ใจถึง
ข้ อเท็จ จริ ง ที่ เ ป็ นปั ญ หาในเชิ ง เทคนิ ค เฉพาะเรื่ องที่ ป รากฏในคดี น้ั น และสามารถน าไปใช้ เป็ น
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีต่อไป8
ดังนั้น จึงพอสรุปความสาคัญของพยานผู้เชี่ยวชาญในการให้ ความเห็นในกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลได้ ดังนี้
1) เพื่อเป็ นการสนับสนุ นข้ อเท็จจริงในเรื่องที่ศาลไม่อาจแสวงหามาได้ เพราะไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้ านนั้น
2) เพื่ อเป็ น กา ร ให้ ควา มเห็ น เพื่ อช่ วยเป็ น ที่ ปรึ กษาแก่ ศ า ลใน กา ร ที่ ศ า ลจะท า
คาวินิจฉัยชี้ขาดคดี โดยความเห็นดังกล่าวก็มิได้ ผู กพันให้ ศาลต้ องวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญในกระบวนพิ จารณาคดีของศาลนั้นจะเป็ นเพียงการ
ให้ ความเห็นเพื่อช่วยศาลในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้น ดังนั้น บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในกระบวนวิธี
8

นาวิน มณีจันทร์, “ผู้เชี่ยวชาญในคดีแพ่ง: บทบาทและการให้ ความเห็นในศาล,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น. 20
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พิ จ ารณาคดี น้ั น จึ ง มิ ใ ช่ ก ารเข้ าไปชี้ ขาดคดี แ ทนศาล แต่ ค วามเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญนั้ น เป็ นเพี ย ง
พยานหลั กฐานอย่ างหนึ่ งที่เข้ าสู่สานวนการพิ จารณาคดีของศาลเท่า นั้ น โดยศาลยังมี ดุลพิ นิจในการชั่ ง
นา้ หนักพยานหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดคดีน้ัน9
อย่างไรก็ตาม ความสาคัญของพยานผู้เชี่ยวชาญสาหรับแต่ละคดีน้ันย่อมมีความสาคัญมากหรือ
น้ อยแตกต่างกันไป บางกรณีพยานผู้เชี่ ยวชาญมีความจาเป็ นมากในการช่ วยให้ ศาลพิ จารณาในประเด็น
สาคัญแห่งคดีและตัดสินคดีน้ันได้ เช่น ในคดีฟ้องร้ องขอให้ รับเด็กเป็ นบุตร ซึ่งในการพิสูจน์ความเป็ นบิดา
มารดาบุตรนั้น จาเป็ นต้ องมีการตรวจลายพิมพ์ดี เอ็นเอ ซึ่งในกรณีดังกล่ าวจาเป็ นต้ องอาศัยผู้ท่มี ีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาตรวจสอบและทาความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษา
คดี แต่ในบางกรณีนอกจากพยานผู้เชี่ยวชาญจะไม่มีความจาเป็ นแล้ ว การยอมรั บพยานผู้เชี่ยวชาญก็อาจ
ทาให้ เกิดความสับสนในการตัดสินคดีได้ ดังนั้น กรณีท่ปี ระเด็นในคดีน้ันเป็ นเรื่องซึ่งบุคคลธรรมดาสามัญ
หรือศาลมีความรู้และสามารถเข้ าใจได้ ด้วยตนเองอยู่แล้ ว ศาลก็สามารถใช้ วิจารณาญาณในการพิจารณา
และวินิจฉัยคดีได้ เองโดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ10

คุณสมบัติความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้ ท่ี จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ นพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ น้ั น มี ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้11
1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่จะทาหน้ าที่พยานผู้เชี่ยวชาญจะต้ องเป็ นความรู้เฉพาะที่
บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้น้ันๆ เช่ น ความรู้น้ันอยู่ บนหลักการพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ท่นี ่ าเชื่อถือหรื อไม่
ทฤษฎีหรือเทคนิคที่อ้างสามารถตรวจสอบได้ หรือไม่ และ/หรือได้ รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ใน
สาขาเดียวกันหรื อไม่ กรณีวิธีการที่คิดค้ นขึ้นใหม่หรื อเทคนิ คเฉพาะมีอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาก
น้ อยเพี ยงใด และได้ รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการหรื อเป็ นที่ยอมรั บกันโดยทั่วไปในสาขา
นั้นๆ หรือไม่ เป็ นต้ น
2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นโดยตรง และมีอย่างเพียงพอต่อการให้
ความเห็นในประเด็นพิพาทแห่งคดี
3) บุคคลที่จะเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญต้ องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในคดี หรือไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับคู่ความหรือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งในคดี
4) เป็ นผู้ท่สี ามารถให้ ความเห็นหรื อเบิกความในฐานะพยานที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา
คดีในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องราวที่ตนมีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะ
9

เพิ่งอ้าง, น. 22.
เพิ่งอ้าง, น. 22-23.
11
ปรัชญา บุญประเสริฐ และคณะ, “รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางในการจัดทาระบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี
สิ่งแวดล้ อม,” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, 2554, น. 130
10
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5) บุคคลนั้นหรือความเห็นของบุคคลนั้น ต้ องมีความน่าเชื่อถือ
6) บุคคลนั้น ต้ องให้ ถ้อยคาหรื อข้ อความในข้ อเท็จจริ งประเด็นแห่ งคดี อยู่บ นพื้ นฐานของ
ความเป็ นกลาง ปราศจากอคติ และนาเสนอเฉพาะข้ อคิดเห็นที่เป็ นข้ อเท็จจริ งจากการประเมินผลด้ วย
ความรู้ และความชานาญของตนเท่านั้น
7) บุคคลนั้นมีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และแถลงถ้ อยคาความเห็นของตนเอง
8) บุคคลนั้นจะต้ องให้ ความเห็น พร้ อมทั้งเหตุผลสนับสนุ น ทั้งในกรณีท่เี ห็นสอดคล้ อง และ/
หรือกรณีท่เี ห็นขัดแย้ ง บนพื้นฐานของหลักวิชาการ
จากคุ ณ สมบั ติท่ีเหมาะสมของผู้ เ ชี่ ยวชาญที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้น จะมีตัวชี้วัดในการคัดกรอง
ทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะมาเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
(1) วุฒิการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญเป็ นวุฒิการศึกษาที่ได้ รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล
(2) ประสบการณ์การทางานของผู้เชี่ยวชาญเป็ นประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องโดยตรงกับสิ่งที่ต้อง
ให้ ความคิดเห็นแก่ศาล และมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) มีผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการยอมรับหรือได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวง
วิชาการเดียวกันเอง12

บทบาทการเป็ นพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ
บทบาทส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญคื อ เรื่ อ งความเป็ นกลางของพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการชั่งนา้ หนักพยานผู้เชี่ยวชาญ เพราะพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีร้องขอ
ศาลให้ เข้ ามาในคดี อาจมีผลประโยชน์ต่อการ หรืออาจเข้ ามาในลักษณะของผู้รับจ้ างและผู้ว่าจ้ าง บทบาท
ที่สาคัญประการที่สอง คือ บทบาทของพยานผู้ เชี่ยวชาญในการให้ ความเข้ าใจต่อเรื่ องที่บุคคลทั่วไปไม่
สามารถเข้ าใจได้ เช่น เรื่องเทคนิควิทยาศาสตร์ หรือแปลความจากสิ่งที่บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถเข้ าใจ
ได้ แปลความหมาย สื่อความหมายของประเด็นแห่ งข้ อเท็จจริ งที่ได้ รับการพิ สูจน์แล้ วให้ เป็ นสิ่งที่บุคคล
ธรรมดา หรือศาลสามารถเข้ าใจ และสามารถนาข้ อเท็จจริงไปเป็ นหลักฐานทางคดีได้

บทสรุป
ประเทศในกลุ่มที่ใช้ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ซึ่งประกอบด้ วย
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กระบวนการนาพยานผู้เชี่ยวชาญมาใช้ ในคดีต้ังแต่ต้นค่อนข้ าง
จากัด และค่อนข้ างยาก คดีท่ศี าลจะเรี ยกพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาในคดี ต้ องเป็ นเรื่ องที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถที่คนธรรมดาไม่ สามารถรู้ ได้ ต้ องเป็ นเรื่ อ งที่เ กี่ยวข้ อ งกับ เฉพาะด้ า น และต้ องผ่ า นการ
ทดสอบผลงาน หรื อคุณสมบั ติจนเป็ นที่ยอมรั บแก่กลุ่มคนที่มีความรู้ เฉพาะด้ านที่พยานผู้เชี่ ยวชาญนั้ น
12

เพิ่งอ้ าง น.131
173

7

และมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานจนเป็ นที่ยอมรั บ ศาลถึงอนุ ญาตให้ เข้ ามาเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญ จนถึง
การคัดค้ านพยานผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิ ดโอกาสให้ ทนายความถามค้ าน หรือแสดงเอกสารหลักฐานว่าผู้ท่มี า
ทาหน้ าที่เป็ นพยานผู้ เชี่ ยวชาญไม่เหมาะสม คืออนุ ญาตให้ เข้ ามาในกระบวนการพิ จารณาคดีก่อน และ
สามารถถูกตรวจสอบคุณสมบัติได้ แม้ ปฏิบัติหน้ าที่แล้ ว
ประเทศในกลุ่มที่ใช้ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ซึ่งประกอบด้ วย
สหพั น ธ์ส ารธารณรั ฐ เยอรมนี สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส กระบวนการน าพยานผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ง ตั้ ง พยาน
ผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาในคดี เกิดได้ 2 กรณี คู่ความร้ องขอและศาลตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาช่วยเหลือศาลใน
การแสวงหาข้ อเท็จจริ งประเด็นแห่ งข้ อเท็จจริ ง ในส่วนของการคัดค้ านพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น ประเทศใน
กลุ่ ม ระบบกฎหมายลายลั ก ษณ์ อัก ษรมี ร ะบบคั ด ค้ า นเช่ น เดี ย วกั บ ผู้ พิ พ ากษา คื อ สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติพยานผู้ เชี่ ยวชาญได้ ต้ังแต่ได้ รับการแต่งตั้งจากศาลว่ าเป็ นบุ คคลที่มีสิทธิในการทาหน้ าที่เป็ น
พยานผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ และเมื่อเข้ ามาเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญแล้ วไม่ปฏิบัติหน้ าที่ หรือปฏิบัติหน้ าที่ล่าช้ า
อาจถูกลงโทษจากศาลได้ สาธารณรัฐฝรั่ งเศส พยานผู้เชี่ยวชาญถูกคัดค้ าน มี 2 กรณี 1) ถูกคัดค้ านได้
ด้ วยเหตุผลเดียวกับตุลาการ โดยคู่ความต้ องคัดค้ านก่อนเริ่มปฏิบัติหน้ าที่ 2) พยานผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าอาจ
มีเหตุอ่นื อาจถูกคัดค้ าน พยานผู้เชี่ยวชาญจะต้ องแจ้ งให้ ศาลทราบ
ศาลปกครอง
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง พยานผู้ เชี่ ย วชาญโดยใช้ ระเบี ย บของที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กระบวนการแต่งตั้งพยาน
ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ ามาในคดีได้ 2 กรณี13 1) เมื่อศาลเห็นสมควร 2) คู่กรณีมีคาขอ ศาลอาจมีคาสั่งตั้ง
พยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับคดี อันมิใช่เป็ นการวินิจฉัยข้ อ
กฎหมาย แล้ วให้ ทารายงานหรือให้ ถ้อยคาต่อศาลได้
ระเบียบฉบับนี้ใช้ ท่วั ไปในการดาเนินคดีปกครองของศาลปกครอง ไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับ
พยานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะบัญชีพยานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับคดีส่ิงแวดล้ อม ตลอดจนสิทธิและหน้ าที่ของ
พยานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า การจั ด ท าบั ญ ชี พ ยานผู้ เ ชี่ ย วชาญคดี ส่ิง แวดล้ อ มในศาลปกครอง จะท าให้
กระบวนการแสวงหาข้ อเท็จจริงในประเด็นแห่ งคดี มีความรวดเร็วขึ้น เพราะเมื่อมีความจาเป็ นต้ องให้
พยานผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ และจะช่วยแก้ ปัญหาการรั บฟั งพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะพยานผู้เชี่ยวชาญได้
ผ่ า นกระบวนการคัดเลื อกตรวจสอบ และทดสอบคุ ณ สมบั ติก่อนได้ รั บ การแต่ งตั้งและขึ้น บั ญ ชี พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาจะเห็นได้ ว่ า พยานผู้ เชี่ ยวชาญ ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และ
ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญอาจเป็ นประโยชน์ในการวินิจฉัยข้ อเท็จจริงของศาล ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อคู่กรณี พยานผู้เชี่ยวชาญจึงต้ องมีหน้ าที่สาคัญในการให้ ความเห็น ตามความรู้ ความสามารถ และความ
13
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เชี่ยวชาญในการศึกษา หรือตามวิชาชีพของตน เพื่อประกอบการพิจารณา พิพากษาคดีของศาล โดยต้ อง
ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นกลาง ปราศจากอคคิ
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรมีการขึ้ นบัญชีพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ
1) เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ า ความเสี ย หาย อาจ
ทาให้ พยานผู้ เชี่ยวชาญซึ่ งส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หลี กเลี่ ยง หรื อไม่ ใช้ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ จึงอาจทาให้ เกิดความล่าช้ าในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือถ้ าใช้ ความรู้ความสามารถ
ไม่เต็มที่อาจทาให้ ไม่เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่กรณี
2) ควรมี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อพยานผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อม และมี ก าร
วางระบบโครงสร้ างบั ญ ชี พ ยานผู้ เ ชี่ ย วชาญ มี ก ารจ าแนกลั ก ษณะ ประเภท โดยจ าแนกประเภท
ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง มีระบบตรวจสอบคุณภาพการเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญ
3) ควรมีการออกระเบียบข้ อบังคับหรือกฎหมายรองรับสิทธิและหน้ าที่ของพยานผู้เชี่ยวชาญ
เช่น คุณสมบัติพยานผู้เชี่ยวชาญ ประเภทของพยานผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนพยานผู้เชี่ยวชาญ
4) ศาลใช้ ดุลพิพิจรับฟังและชั่งนา้ หนักพยานและหลักฐาน ถึงแม้ ไม่ได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์
ที่แน่ชัด ในเรื่องที่ศาลจะรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญ แต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ศาลต้ องรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญ
คือ เป็ นความเห็นเชิงวิชาการหรือเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถเข้ าใจ
ได้ อาจเป็ นเรื่องเฉพาะของผู้ท่ศี ึกษา หรือทางานเฉพาะด้ าน เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
5) พยานผู้เชี่ยวชาญต้ องเข้ าใจบทบาทของตนเองในการเป็ นผู้ให้ ความเห็นในการพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้ อม ว่าความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญมีส่วนสาคัญในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมตามความมุ่งหมายของศาล
6) ทาให้ เกิดมีระบบตรวจสอบการทางานของพยานผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีท่พี ยานผู้เชี่ยวชาญขอ
ขึ้นบัญชีเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญต่อศาล
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ปั ญหาการกาหนดโทษปรับทางอาญา : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติ
ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ณัฏฉรียา วงค์ชยั 1
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์2

บทคัดย่อ
วิ ทยานิ พนธ์ฉบั บ นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ในการศึ ก ษาถึ งความเป็ นมา แนวคิด หลั ก การ
นโยบาย ตลอดจนหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงโทษปรับทางอาญาในพระราชบัญญัติ
ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์และการกาหนดโทษปรับของประเทศไทย
และต่างประเทศในการกาหนดโทษปรั บทางอาญาในกฎหมายเกี่ยวกับป่ าสงวน ตลอดจนศึกษา
และวิเคราะห์ ถึงปั ญหาการกาหนดโทษปรั บทางอาญาในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.
2507 เพื่ อศึกษาและค้ นหาการกาหนดโทษปรับทางอาญาที่เหมาะสมมาใช้ เป็ นแนวทางแก้ ไขที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนศึกษาประสิทธิภาพของโทษปรั บดังกล่ าวต่อการยับยั้งและการเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดจากการทาลายป่ าไม้
จากการศึกษาพบว่ าบทบั ญญั ติในการกาหนดโทษปรั บทางอาญาในพระราชบั ญญั ติ
ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่ งใช้ บังคับอยู่ ในปั จจุ บันไม่ สามารถยับยั้งป้ องปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าสงวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการบังคับโทษทางอาญาไม่เหมาะสมกับลักษณะ
ของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรั พยากรป่ าไม้ ท่มี ีการพั ฒนารูปแบบของการกระทาความผิดที่มีการ
ทางานกันเป็ นเครื อข่าย และอาชญากรทางเศรษฐกิจจะมีภูมิหลังที่ดีเฉลียวฉลาด เป็ นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการกระทาความผิด ทาให้ ยากแก่การจับกุม และทาให้ กฎหมายเข้ าไปจัดการ
กับบุคคลเหล่านี้ยาก เนื่องจากโทษปรับทางอาญาของไทยนั้นกาหนดไว้ ตามระบบตายตัว โดยการ
กาหนดจานวนเงินขั้นสูงและขั้นต่านั้นเป็ นโทษที่ไม่มีความยืดหยุ่นและแข็งกระด้ าง รวมทั้งอัตรา
โทษในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507 นั้น มีอัตราโทษที่ต่าไม่เอื้อต่อการกาหนด
โทษปรั บ จึ งไม่ ได้ สัด ส่ ว นกั บ ความร้ า ยแรงของการกระทาความผิด อัน เป็ นความเสียหายที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการนาเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามา
บังคับใช้ ในการกระทาผิด ในพระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507นั้น ไม่ สามารถยับยั้ง
ข่มขู่มิให้ ผ้ ูกระทาความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ ากระทาความผิดได้
จากปั ญหาที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจจะศึกษาการกาหนดโทษปรั บตามมูลค่ า
ความเสียหายที่เกิดต่ อพื้ นที่ป่ าสงวนอันเป็ นผลมาจากการกระทาความผิดหรื อจานวนเท่าของ
1
2
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ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการกระทาความผิด ซึ่งบัญญัติไว้ ในกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองเศรษฐกิจ
และประโยชน์สาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ กับความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนแห่ งชาติ
รวมทั้งนาหลักเกณฑ์การกาหนดโทษเกี่ยวกับป่ าไม้ ของต่างประเทศมาบังคับใช้ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ า ประเทศไทยควรนาการปรั บตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดต่อพื้ นที่ป่าสงวนอันเป็ นผลมา
จากการกระทาความผิด หรื อ จ านวนผลประโยชน์ ท่ีผ้ ู ก ระทาผิ ด ได้ รั บ จากการกระทาความผิ ด
ได้ แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศสหรั ฐอเมริ กา มาปรั บใช้ ในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 เพื่อให้ การนาโทษปรับทางอาญามาบังคับใช้ ในความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนให้ ได้ ผลมี
ประสิทธิภาพจึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507 โดย
กาหนดอัตราโทษปรั บไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับและนาหลักความรั บผิดโดยเด็ก
ขาดมาบังคับใช้ กับกระบวนการพิจารณาคดี ความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนแห่งชาติ จะทาให้ โทษปรั บ
ทางอาญาในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่แี ท้ จริงและทาให้ สามารถแก้ ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนได้

1. บทนา
โทษปรับเป็ นโทษทางอาญาประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยปรากฏ
อยู่ในมาตรา 18 เป็ นมาตรการทางกฎหมายที่บังคับเอากับทรั พย์สินของผู้ กระทาความผิด
(จิรวุฒิ ลิปิพันธ์,2550:1) การบังคับโทษปรั บควรจะต้ องตอบสนองการคุ้มครองสาธารณะต่อ
การกระทาความผิดในต่อๆ ไปด้ วย ต้ องสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่ องของผู้กระทา
ความผิดนั้ น โดยสามารถปรั บตัวเองอยู่ กับผู้ อ่ ืนได้ อย่ างเป็ นปกติสุขต่ อไป ไม่ กลั บไปกระทา
ความผิดซา้ อีก แต่อย่างไรก็ตาม แม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507 จะได้ บัญญั ติ
โทษไว้ ท้งั จาคุกและปรั บในอัตราที่สูงพอสมควร แต่เนื่องจากแรงจู งใจในผลประโยชน์ตอบแทน
จากการกระทาความผิดนั้นมากกว่าโทษปรับตามกฎหมายหลายเท่าตัว จึงทาให้ ผ้ ูกระทาความผิด
ตัดสินใจที่จะกระทาความผิด จึงส่งผลให้ พ้ ืนที่ป่าสงวนถูกทาลายได้ อย่างต่อเนื่อง สูญเสียพื้นที่ป่า
สงวนในแต่ละปี ในปริมาณมหาศาล
เมื่ อพิ จารณาลั กษณะการกระทาความผิด เกี่ยวกับ ป่ าสงวนน่ า จะเข้ าข่ ายเป็ นภั ยต่ อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง (กิตติ คามี,2550:79) เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็ นจานวนมหาศาล แต่การบั งคับโทษปรั บในประเทศไทยนั้ นยังไม่ สอดคล้ องกับ
ความผิดทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ ว่าการลงโทษปรั บตามกฎหมายไทยเป็ นการกาหนดโทษปรั บ
แบบอัตราตายตัว โดยการกาหนดจานวนเงินขั้นสูงและขั้นต่าซึ่งใช้ บังคับอยู่ในปั จจุ บันนั้นยังไม่
สามารถยับยั้งการกระทาความผิดซา้ ของผู้กระทาความผิด (Specific deterrence) และทาให้ ผ้ ูอ่ นื
เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ าเอาเยี่ยงอย่างได้ (อัจฉรียา ชูตินันท์,2557:131) เนื่องจากมีอัตราโทษ
ต่ า ไม่ เอื้อต่ อการก าหนดโทษปรั บจึ งไม่ ได้ สัดส่วนกับความร้ า ยแรงของการกระทาผิดอันเป็ น
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ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงโทษปรับจึงไม่สอดคล้ องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อข่มขู่หรือยับยั้ง (deterrence)
สาหรั บประเทศไทยนั้นโทษปรับที่กาหนดไม่เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทาความผิด
แต่ ล ะรายยั ง ไม่ เ หมาะสมในการบั ง คั บ ในประเทศไทย (จิ ร วุ ฒิ ลิ ปิ พั น ธ์ ,2550:79) ขั ด ต่ อ
หลักการลงโทษให้ เหมาะสมกับตัวบุคคล(Individualization) และไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของการลงโทษ นั่นคือ เพื่ อการข่มขู่ยับยั้งมิให้ ผ้ ูกระทาความผิดกระทาความผิดซา้ อีกทั้ งจะต้ อง
สอดคล้ องกับความเสียหาย หรือผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการกระทาความผิด หากผลประโยชน์ท่ี
ผู้ ก ระทาความผิด จะได้ รั บ มีป ริ มาณมากกว่ า การลงโทษที่ผ้ ู ก ระทาความผิ ด จะได้ รั บ ผู้ ก ระท า
ความผิดก็จะกระทาความผิดนั้น ในทานองตรงกันข้ าม ถ้ าผลประโยชน์ท่คี าดหมายมีปริมาณน้ อย
กว่าโทษที่ผ้ ูกระทาความผิดจะได้ รับผู้กระทาความผิดก็จะถูกยับยั้ง โดยกฎหมายและจะไม่กระทา
ความผิดนั้น (ปกป้ อง ศรีสนิท,2553:512)
จากปัญหา และอุปสรรคในการบังคับใช้ กฎหมายแก่ผ้ ูกระทาผิดทาให้ เชื่อว่ามีผ้ ูกระทา
ผิดส่วนใหญ่ท่ยี ังไม่ได้ ถูกดาเนินคดีทางอาญาและบุคคลเหล่ านี้กย็ ังคงบุกรุก หรือทาลายป่ า หรื อ
ทรั พยากรอื่นในเขตป่ าสงวนต่อไป ซึ่งย่อมส่งผลทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทรั พยากรป่ าไม้ ของ
ชาติไปมากขึ้นเรื่ อยๆ จึงเป็ นการจาเป็ นอันเร่ งด่วนที่จะต้ องดาเนินการปรั บปรุงกฎหมายเรื่ องนี้
เสียใหม่ ดังนั้นจึงมุ่ งศึกษาถึงปั ญหาที่สาคัญเกี่ยวกับบทบั ญญัติในการกาหนดโทษทางอาญาใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ในส่ ว นของมาตรการบั ง คั บ ทางอาญาใน
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่ อหามาตรการทางอาญาโดยเฉพาะลักษณะโทษปรั บที่เหมาะสมในความผิด
เกี่ ยวกับ ป่ าสงวนอัน เป็ นความผิ ด ที่ใ ห้ ป ระโยชน์ ต อบแทนสู ง และหาแนวทางแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
บทบัญญัติ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกาหนดอัตราโทษปรับกรณีการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ป่ าสงวนให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
จะช่ วยเสริ มให้ การลงโทษปรั บ กรณีกระทาความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวน สามารถยับยั้งการบุ กรุ ก
ทาลายป่ า เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพของการบังคับใช้ กฎหมายให้ ดีย่ิงขึ้นให้ ไ ด้ ผลสมดังวัตถุประสงค์
ของกฎหมายและคุ้มครองป้ องกันเพื่อรักษาไว้ ซ่ึงทรัพยากรของชาติ

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางอาญาในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507
2.1 แนวคิดและวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการลงโทษปรับ
แนวความคิด ในการลงโทษปรั บ แก่ ผ้ ู ก ระทาความผิด เป็ นแนวความคิ ด ที่สอดคล้ อ งกับ
ทฤษฎีการลงโทษเพื่ อการข่ มขู่ ยับยั้ง(deterrence) กล่ าวคือ เป็ นการลงโทษต่ อทรั พย์สินของ
ผู้กระทาความผิด เพื่อให้ ผ้ ูกระทาความผิดเกิดความหวาดกลัวไม่กระทาความผิดอีก
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษปรับ
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การลงโทษปรับ เป็ นการลงโทษต่อทรั พย์สินของผู้กระทาความผิดโดยเชื่อว่าเป็ นการ
ลงโทษตามวัตถุประสงค์เพื่ อการป้ องปรามหรือการข่มขู่(deterrence) เพื่อให้ ผ้ ูกระทาความผิดมี
ความเข็ดหลาบ ไม่กระทาความผิดซา้ อีก เนื่องจากเกิดความกลัวในผลที่ตนจะได้ รับจากการถูก
ลงโทษค่าปรับ(J.D. Mc Clean and WOOD J.C.,1969:152)
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ
ในการลงโทษผู้กระทาความผิดนั้น นักทัณฑวิทยาได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษผู้กระทาความผิดมี 5 ประการ(อัจฉรียา ชูตินันทน์,2557:130)
2.1.2.1 เพื่อเป็ นการแก้ แค้ นทดแทน(Retribution)
โดยถือหลั กว่ า เมื่อบุ คคลใดกระทาความผิด หรื อทาให้ ผ้ ู อ่ ืนเดือดร้ อน
ย่อมต้ องได้ รับผลตอบแทนจากการกระทานั้นอย่างสาสมโดยใช้ หลัก “ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น” หรือ
อาจเรียกว่า “An eye for an eye, a tooth for a tooth” ซึ่งปรากฏว่า การลงโทษนั้นค่อนข้ าง
รุนแรงและเกินขอบเขต มีความทารุณโหดร้ ายปราศจากมนุ ษยธรรม แต่ในปั จจุ บัน การลงโทษ
โดยถือหลั กการแก้ แค้ นตอบแทนได้ วิวัฒนาการไปตามแนวความคิดทางอาชญาวิ ทยาสมัยใหม่
คือ หลี ก เลี่ ยงเลิ ก ใช้ วิ ธีก ารทารุ ณ ทรมานร่ า งกายจึ งใช้ โทษจ าคุ ก แทนมากหรื อ น้ อ ยขึ้ นอยู่ กั บ
ลั ก ษณะความหนั ก เบาแห่ งการกระทาผิด แต่ ก เ็ ป็ นที่ยอมรั บ กัน ว่ า สังคมปั จ จุ บั น ยั ง คงมีแ รง
กระตุ้นเตือนในการแก้ แค้ นผู้กระทาความผิด ซึ่งการมีบทลงโทษต่างๆ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ แก่
ชุ มชนได้ แ ก้ แ ค้ น ผู้ ก ระทาผู้ กระท าความผิด โดยผ่ า นทางกฎหมาย กฎหมายจึ งเปรี ยบเสมือ น
เครื่องมือเพื่อเป็ นการลงโทษแทน
2.1.2.2 เพื่อเป็ นการยับยั้งการกระทาความผิด(Deterrence)
กล่ าวคือ ในการลงโทษผู้กระทาความผิด มีวัตถุประสงค์ท่นี ่ าจะเห็น
ได้ ชัด คือ เพื่อเป็ นการยับยั้งการกระทาความผิดซา้ ของผู้น้ัน (specific deterrence)(Francis T.
Culen,Pamela Wilcox,2010:875) และเพื่อให้ ผ้ ูอ่ นื เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ าเอาเยี่ยงอย่าง ซึ่ง
วัตถุประสงค์น้ ี เรียกว่า “การยับยั้งโดยทั่วๆ ไป(general deterrence) การลงโทษจึงก่อให้ เกิดการ
ยับยั้งอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “การยับยั้งเป็ นพิเศษ”(Special deterrence) โดยเป็ นการลงโทษ
เพื่ อให้ เป็ นบทเรี ยนให้ ผ้ ู ก ระทาผิดรู้ สานึ ก และเข็ดหลาบไม่ คิด กระทาผิด อีกในอนาคต ซึ่ งการ
ยับยั้งเป็ นพิเศษนี้(Special deterrence) เพ่ งเล็งเฉพาะตัวผู้กระทาผิดเพื่อให้ เกิดความกลัวต่อโทษ
และไม่กล้ ากระทาความผิดอีกในอนาคต
2.1.2.3 เพื่อเป็ นการตัดผู้กระทาความผิดออกจากสังคม(Incapaciation)
กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการลงโทษโดยวิธีประหารชีวิต จาคุก กักขัง
ถือเป็ นการตัดบุคคลผู้กระทาผิดออกจากสังคม โดยเฉพาะการลงโทษประหารชีวิตถือเป็ นการตัด
ผู้กระทาผิดออกจากสังคมอย่างถาวร ส่วนการลงโทษจาคุก กักขัง เป็ นการตัดผู้กระทาผิดออกจาก
สัง คมเพี ย งชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้ น ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ สมาชิ ก ในสัง คมปลอดภั ยจากอาชญากรรม
(ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ,2525:129)
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2.1.2.4 เพื่อเป็ นการแก้ ไขผู้กระทาความผิด(Rehabilitation and Correction)
การแก้ ไขผู้กระทาความผิด(Rehabilitation and Correction) (อรั ญ
สุวรรณบุบผา,2518:141) จึงเป็ นการห้ ามปรามมิให้ เกิดการประกอบอาชญากรรม ดังนั้น แนว
ปรัชญาดังกล่าวจึงก่อให้ เกิดวิธีการปฏิบัติในแบบต่างๆ แก่ผ้ ูต้องขังหรือนักโทษในเรือนจาที่ต้อง
จาคุกอยู่ เช่น การฝึ กวิชาชีพ ให้ การศึกษา และให้ การบาบัดทางการแพทย์และจิตวิทยาโดยกระทา
ควบคู่ กับ การลงโทษ ทั้งนี้ เพื่ อแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู กระทาความผิดให้ กลั บตัว เป็ นคนดีโดยเกิดความ
สานึกผิดพร้ อมที่จะกลับไปอยู่ในสังคม และประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เมื่อพ้ นโทษ
2.1.2.5 เพื่อเป็ นการป้ องกันอาชญากรรม(Prevention of Crime)
การลงโทษมีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อ ป้ องกันให้ ชุมชน หรื อ สังคมนั้ น ปลอด
จากอาชญากรรม และเพื่ อไม่ให้ ผ้ ูกระทาความผิดมี โอกาสกลับมากระทาความผิดซา้ อีก และได้
แก้ ไขฟื้ นฟูในระหว่ างต้ องโทษ พร้ อมทั้งให้ การศึกษาฝึ กอาชีพเมื่อพ้ นโทษแล้ วจะได้ ก ลับตนและ
ประกอบอาชีพในทางสุจริต เพื่อเป็ นแนวทางป้ องกันมิให้ อาชญากรรมเกิดขึ้นอีก
2.2 การกาหนดโทษปรับตามกฎหมาย
การกาหนดโทษปรับตามกฎหมายมี 4 แบบ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การลงโทษตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์
ในทางนิติเศรษฐศาสตร์ บุ คคลจะตัดสินใจกระทาความผิด หากประเมินว่ า
ผลประโยชน์ คาดคะเน(Expected Cost) ของการกระทาความผิดสูงกว่ าต้ นทุ นคาดคะเน
(Expected Benefits) ของการกระทาความผิด ซึ่ งจะสอดคล้ องกับทฤษฎีก ารเลื อก(Choice
Theory) และทฤษฎีเจตจานงอิสระ(Free Will Theory) การลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิด
เกี่ยวกับป่ าสงวนต้ องมีความเหมาะสมจึงจะสามารถป้ องปรามการกระทาความผิด โดยมีเป้ าหมาย
เพื่ อเพิ่ มต้ นทุนคาดคะเนของการกระทาความผิด และลดผลประโยชน์คาดคะเนของการกระทา
ความผิด ได้ แก่
1. ) การเพิ่มบทลงโทษให้ สงู ขึ้น
2. )การเพิ่มโอกาสการจับกุมให้ มากขึ้น
2.2.2 การกาหนดโทษปรับแบบอัตราตายตัว
ระบบปรับแบบอัตราตายตัว หมายถึง การกาหนดอัตราค่าปรับที่แน่นอน ซึ่ง
บางกรณีอาจเป็ นการกาหนดไว้ อย่างเด็ดขาดโดยระบุโทษไว้ อัตราเดียวซึ่งเป็ นกรณีท่กี ฎหมายไม่
ต้ องการให้ ศาลใช้ ดุลพินิจ เว้ นแต่จะมีเหตุบรรเทาโทษ หรืออาจเป็ นการกาหนดเฉพาะโทษ ขั้นสูง
และโทษขั้ น ต่ า หรื อ ในบางกรณี อ าจเป็ นการก าหนดเป็ นสั ด ส่ ว นกั บ ปั จ จั ย ใดปั จ จั ย หนึ่ ง ก็ไ ด้
(วราภรณ์ ศิริสจั จวัฒน์,2540:41)
2.2.3 การกาหนดโทษปรับแบบระบบวันปรับ
“ระบบวันปรับ”(Day-Fine System) หมายถึง ระบบการลงโทษที่ไม่กาหนด
แน่ นอนตายตัว โดยอัตราค่ าปรั บจะกาหนดจากปั จจั ย 2 ประการ ได้ แก่ ปริ มาณวันปรั บซึ่ ง
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กาหนดตามความหนั ก เบาของความผิ ดที่ไ ด้ ก ระทาและปริ มาณเงิ น ซึ่ งจะแปรตามสถานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ ต้องโทษปรั บโดยคิดคานวณจากรายได้ ต่อวั นของผู้ ต้องโทษแต่ ละราย (วี รพล
ปานะบุ ต ร,2522:28) โดยมี ห ลั ก การส าคั ญ ว่ า ผู้ ก ระท าความผิ ด แต่ ล ะคนย่ อ มมี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน การลงโทษปรั บที่มีประสิทธิภาพจะต้ องคานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้กระทาความผิดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดอัตราโทษ ดังนั้น ความหนักเบาของอัตราโทษใน
ระบบนี้จึงเพ่งเล็งไปที่ปริมาณวันปรับเป็ นสาคัญ
ปัจจัยประการสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดค่าปรับในระบบวันปรับ
คือการคานวณรายได้ ต่อวันของผู้ต้องโทษปรับเนื่องจากเป็ นการปรับตามสถานภาพทาง การเงินที่
แท้ จริงค่าปรั บจึงแปรตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องโทษปรับ และในการปรับจะเพ่ งเล็งไปที่
ปริ มาณวันปรั บเป็ นสาคั ญ ซึ่งเป็ นผลลั พธ์ท่เี กิดจากความหนักเบาของการกระทาผิด บุคคลที่
ต้ องโทษย่อมจะตระหนักว่า เมื่อตนถูกปรับเท่ากับตนได้ ทางานมาแล้ วเป็ นจานวนเท่านั้นเท่านี้วัน
โดยไม่มีรายได้ เพราะยกรายได้ ให้ แก่รัฐเป็ นค่าปรับในการกระทาความผิดซึ่งจะทาให้ เกิดความรู้
สานึกในการกระทาผิด
2.2.4 การลงโทษตามจานวนเท่าของผลประโยชน์ได้ รับ
การลงโทษตามจานวนเท่าของผลประโยชน์ได้ รับ ได้ แก่การเพิ่มอัตราส่วนโทษ
ของโทษปรั บที่มีอยู่เดิมเป็ นสองเท่า สามเท่า หรือมากกว่านั้นโดยมักจะพบได้ มาในความผิดบาง
ประเภท ตามกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มุ่งคุ้ มครองเศรษฐกิจหรื อผลประโยชน์ของ
สาธารณะ โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ โทษปรั บมีความสอดคล้ องกับปริ มาณความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่สังคมได้ รับจากการกระทาความผิด และถือเป็ นการลงโทษที่สาสมและทาให้ ผ้ ูกระทา
ความผิดเกิดความเข็ดหลาบ(จิรวุฒิ ลิปิพันธ์,2550:21)
ทฤษฎีน้ ีจะคานวณโทษปรับโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 2 ประการ คือ
1. )ผลกาไรที่ได้ จากการกระทาผิดซึ่งคานวณได้ อย่างใกล้ เคียง
2. )ผลทางศีลธรรมและความรุนแรงของการกระทาผิด

3. การกาหนดโทษปรับในคดีทาลายพื้ นทีป่ ่ าไม้ตามกฎหมายต่างประเทศ
การกาหนดโทษปรับกรณีทาลายพื้นที่ป่าไม้ ในต่างประเทศนั้น แต่ละประเทศได้ มีการ
กาหนดอัตราโทษปรับแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ โดยประเทศที่จะนามาศึกษาเป็ นกรณีท่มี ี
การกาหนดโทษปรับในคดีทาลายพื้นที่ป่าไม้ แตกต่างจากประเทศไทย ได้ แก่ ประเทศฟิ นแลนด์
และสหพั น ธ์สาธารณรั ฐ เยอรมั นซึ่ งกาหนดโทษปรั บ ในคดีทาลายพื้ นที่ป่าไม้ ตามระบบวั นปรั บ
และประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งกาหนดโทษในคดีทาลายพื้นที่ป่าไม้ แบบอัตราตายตัวโดย
กาหนดโทษชั้นสูงเป็ นสัดส่วนกับปัจจัยบางประการ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 การกาหนดโทษปรับแบบระบบวันปรับ(Day-Fine System)
3.1.1 ประเทศฟิ นแลนด์
ในประเทศฟิ นแลนด์น้ัน ได้ มีการกาหนดความผิดและกาหนดโทษปรับกรณีการ
ทาลายพื้ นที่ป่าไม้ ไว้ ใน 2 ส่วน คือ ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฟิ นแลนด์ และใน
กฎหมายเฉพาะ คือ Nature Conservation Act กาหนดให้ คานวณอัตราค่าปรับที่จะลงแก่ผ้ ูกระทา
ผิดตามระบบวันปรั บ(Day–Fine System) โดยพิจารณาจากจานวน(Number) และปริ มาณ
(Amount) ในส่วนของจานวนวันปรั บความผิดกรณีทาลายพื้ นที่ป่าไม้ น้ัน ประเทศฟิ นแลนด์ได้
กาหนดอัตราขั้นต่าและขั้นสูงไว้ เช่นเดียวกับกรณีท่วั ไป คือ ขั้นต่า 1 วันปรับ และขั้นสูง 120 วัน
ปรั บ กฎหมายได้ กาหนดให้ ผ้ ู ท่จี งใจหรื อประมาทเลิ นเล่ อทาลาย หรื อทาให้ เสียหายซึ่ งพื ชหรื อ
ต้ นไม้ ซ่ึงอยู่ในพื้นที่ท่ไี ด้ รับการคุ้มครองตาม Nature Conservation Act (1096/1996) โดยผิด
กฎหมายมีความผิดฐานกระทาความผิดต่อการอนุ รักษ์ธรรมชาติ หรือ Nature Conservation
offence และในหมวด 48a มาตรา 3 กาหนดให้ การตัดต้ นไม้ ท่เี ป็ นการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติหรือ
ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การท าไม้ เชิ ง พั ฒ นา หรื อ การท าไม้ แ บบมี ก ารทดแทนตาม Forest
Act
(1093/1996) หรือการจงใจใช้ พ้ ืนที่ป่าไม้ โดยฝ่ าฝื น Forest Act หรือเงื่อนไขการอนุ ญาตตาม
กฎหมาย หรือก่อให้ เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความโดดเด่นในธรรมชาติน้ัน
และเป็ นส่วนสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้ นที่ป่าไม้ อันเป็ นการก่ออันตรายต่อการ
อนุ รักษ์ส่ิงซึ่งเป็ นสัญญาลักษณ์ของธรรมชาติบริ เวณดังกล่าว มีความผิดฐานกระทาผิดต่อการทา
ป่ าไม้ หรือ Forestry offence โดยความผิดทั้ง 2 ฐานนั้น มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี
3.1.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี กาหนดให้ การ
ลงโทษปรับเป็ นไปตามระบบวันปรับ (Day-Fine System) โดยการคานวณอัตราค่าปรับที่จะลง
แก่ผ้ ูกระทาความผิดนั้น จะพิจารณาจากจานวนวันของโทษปรับและอัตราโทษปรับต่อวัน จานวน
วันของโทษปรั บนั้น มีหลักการพิ จารณากาหนดเช่ นเดียวกับประเทศฟิ นแลนด์ คือพิ จารณาจาก
ความมิชอบด้ วยกฎหมายของการกระทาผิดและความน่าตาหนิของตัวผู้กระทาผิด (Unrechts und
Schuldgehalt der Tat) ซึ่งกฎหมายได้ กาหนดจานวนวันปรับขั้นต่าสุด คือ 5 วันปรับ และจานวน
วันปรับขั้นสูงสุด คือ 360 วันปรับ ส่วนอัตราโทษปรับต่อวันจะมีการคานวณเมื่อได้ มีการกาหนด
จานวนของโทษปรับแล้ ว ในกรณีน้ ีกฎหมายได้ กาหนดกรอบไว้ โดยให้ ข้ันต่าสุ ดของอัตราโทษปรับ
ต่อวันอยู่ท่ี 1 ยูโร และอัตราขั้นสูงสุดอยู่ท่ี 5,000 ยูโร ซึ่งอัตราโทษปรับต่อวันดังกล่าวจะพิจารณา
จากสถานะทางการเงินและสภาพส่วนตัวของผู้กระทาผิด ประมวลกฎหมายอาญาของสหพั นธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็ นกฎหมายระดับสหพั นธรัฐ โดยได้ กาหนดไว้ ในมาตรา 329 ข้ อ3(5)
และ (7) อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับการก่ออันตรายต่อพื้นที่ท่ตี ้ องการการคุ้มครอง โดยบทบัญญัติ
ดังกล่าวกาหนดให้ ผ้ ูใดที่แผ้ วถางป่ าไม้ หรือทาลาย หรือนาออกไปซึ่งพืชที่ได้ รับการคุ้มครองตาม
Federal Nature Conservation Law ซึ่งอยู่ในพื้ นที่อนุ รักษ์หรืออุทยานแห่งชาติมีความผิดและมี
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โทษปรับหรือจาคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนในกรณีท่เี ป็ นการกระทาโดยประมาทให้ มีโทษปรับหรือจาคุก
ไม่เกิน 3 ปี ตามมาตรา 329 ข้ อ 4(2)
3.2 การกาหนดโทษปรับแบบอัตราตายตัว
ในประเทศอังกฤษ ได้ มีการกาหนดโทษปรั บกรณีทาลายป่ าไม้ หรื อการตัดต้ นไม้ โดย
ผิดกฎหมายตามอัตราตายตัว ทั้งการกาหนดอัตราโทษขั้นสูงเป็ นจานวนเงินจานวนหนึ่งหรือเป็ น
สัดส่วนกับมูลค่าของต้ นไม้ ท่ถี ูกทาลาย
3.2.1 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษนั้ น ได้ มีการกาหนดความผิดและกาหนดโทษปรั บในกรณีตัดหรื อ
ทาลายต้ น ไม้ ซ่ึ งต้ อ งได้ รั บอนุ ญ าตโดยไม่ มีใบอนุ ญ าตเป็ นสัด ส่ ว นกั บ มู ลค่ า ของต้ น ไม้ ท่ีถู ก ตั ด
ทาลาย โดยกาหนดไว้ ให้ ผ้ ูใดที่ตัดต้ นไม้ ซ่ึงต้ องได้ รับอนุ ญาต โดยไม่มีอานาจตามใบอนุ ญาตตัด
ต้ นไม้ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความผิดและมีโทษปรับไม่เกินระดับ 4 ตามตารางอัตราโทษ
ปรับ มาตรฐาน(standard scale) โดยกาหนดไว้ ท่ี 2,500 ปอนด์ หรือไม่เกินสองเท่าของมูลค่า
ต้ นไม้ ท่ถี ูกตัดทาลายตามที่ปรากฏในการพิจารณาของศาล แล้ วแต่จานวนใดจะมากกว่า
3.2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาได้ มีการกาหนดความผิดและกาหนดโทษปรับในกรณีทาลายป่ าไม้ ท่มี ี
ไว้ เพื่อการอนุ รักษ์หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้ กาหนดให้ ผ้ ูใด ตัด หรื อทาให้ เสียหาย หรื อ
ทาลายโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย ซึ่งต้ นไม้ ท่เี จริ ญเติบโต หรื อยืนต้ นหรื อมีอยู่ในพื้ นที่อนุ รักษ์
ของชนเผ่าอินเดียน หรื อยึดถือครอบครองโดยชนเผ่าอินเดียนซึ่งอยู่ ระหว่ างการแบ่ งกรรมสิทธิ์
โดยรั ฐ หรื อ ระหว่ า งที่พ้ ื นที่ดั งกล่ า วอยู่ ใ นระยะเวลาห้ า มโอนโดยปราศจากความยิ น ยอมของ
สาธารณรัฐ มีความผิดและมีโทษปรับภายใต้ บทบัญญัติของ Title 18 หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ทั้งจาทั้งปรั บ และได้ กาหนดให้ ผ้ ูใดเข้ าไปในพื้ นที่ป่าของชาติหรื อไม่มีอานาจตามกฎหมายหรื อ
ได้ รับอนุญาตในระหว่างที่ถูกปิ ดตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรประกาศ
ต้ องระวางโทษปรับหรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ ภายใต้ บทบัญญัติของ Title 18
โดยศาลสามารถก าหนดโทษปรั บ ต่ อ ความผิด กรณี ทาลายป่ าไม้ โดยใช้ อัต ราโทษขั้น สูงไม่ เ กิน
100,000 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับบุคคลธรรมดาได้

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการกาหนดโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
การบั ญญัติอัตราโทษปรั บตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติของประเทศไทยใน
ปั จจุ บันมิได้ ทาให้ การลงโทษปรั บเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากโทษปรับที่กาหนด
แบบตายตัวนั้น ทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมในการลงโทษ ไม่เกรงกลัวต่อการบังคับโทษปรับและ
มีแนวโน้ มที่จะกระทาความผิดซา้ อีกในอนาคต
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4.1 วิ เคราะห์บทกาหนดโทษทางอาญาและการบังคับใช้โทษปรับในพระราชบัญญัติ
ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507
แม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จะได้ บัญญัติโทษไว้ ท้งั จาคุกและปรับ
ในอัตราที่สงู พอสมควร แต่เนื่องจากแรงจูงใจในผลประโยชน์ตอบแทนจากการกระทาความผิดนั้น
มากกว่าโทษปรั บตามกฎหมายหลายเท่าตัว จึงทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดตัดสินใจที่กระทาความผิด
จึงส่งผลให้ พ้ ื นที่ป่าสงวนถู กทาลายได้ อย่ างต่อเนื่อง สูญเสียพื้ นที่ป่าสงวนในแต่ละปี ในปริ มาณ
มหาศาล
4.1.1 ปัญหาเรื่องบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นที่เ กี่ยวกับ การก าหนดโทษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ าสงวน
แห่งชาติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุ บัน สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมอัตราโทษตามกฎหมายว่ าด้ วย
ป่ าไม้ ให้ สงู ขึ้นด้ วย แม้ จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมอัตราโทษเมื่อปี พ.ศ. 2522 แล้ วก็ตาม แต่ปรากฏว่า
กระท าความผิ ด เกี่ ยวกับ ป่ าสงวนยั ง หาได้ ล ดน้ อ ยลงไม่ ทานองกลั บ กัน ปรากฏว่ า การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกป่ าสงวน ตัดไม้ ทาลายป่ า ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลประโยชน์ท่ผี ้ ูกระทาความผิดได้ รับจากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมีจานวนมหาศาล ประกอบ
กับ บทบั ญ ญั ติ อัต ราโทษตามกฎหมายไม่ เ หมาะสมกับ กาลสมั ย โดยมี อั ต ราโทษต่ า ผู้ ก ระท า
ความผิด จึ งใช้ จุ ด อ่ อ นของกฎหมายดั งกล่ า วแสวงหาประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและมากขึ้นตามลาดับ
4.1.2 ปัญหาการนาหลักการในประมวลกฎหมายอาญา มาบังคับใช้ กับการกระทาผิด
ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
กฎหมายอาญาของไทยจึงได้ บัญญั ติให้ ศาลพิ พ ากษาลดโทษให้ กับผู้ กระทา
ความผิด ถ้ า ผู้ ก ระทาความผิด ให้ ก ารรั บ สารภาพเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 การให้ การรั บสารภาพของผู้กระทาความผิดกฎหมายป่ าไม้ ไม่ใช่ ผ้ ูท่ี
สานึกถึงผลของการกระทาความผิดของตนแต่อย่างใด แต่ท่รี ับสารภาพเพราะต้ องการให้ ศาลลด
โทษทั้งจาคุกและปรับ ส่วนโทษจาคุกก็จะได้ รับการพิจารณาให้ รอการลงโทษตามระยะเวลาตามที่
ศาลกาหนด
4.1.3 ปัญหากระบวนการพิจารณาและการกาหนดโทษ
กระบวนการพิ จารณาคดีความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนไม่ค่อยจะมีปัญหายุ่งยาก
มากนักเพราะเป็ นคดีท่จี าเลยให้ การรับสารภาพตั้งแต่ช้ันสอบสวนถึงชั้นพิจารณาแก่จาเลย ก็จะขอ
ความกรุณาต่อศาลให้ รอการลงโทษ แต่จะมีปัญหาในเรื่องการกาหนดโทษปรับของศาล เนื่องจาก
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติของไทยเป็ นระบบการกาหนดโทษปรั บแบบตายตัว การลงโทษ
ปรับจะมากมายเพียงใดก็ข้ ึนอยู่ กับความร้ ายแรงของการกระทาผิด ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพ
การท าลายว่ า มากขนาดไหน แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า อัต ราสู ง สุด ที่ก ฎหมายก าหนดไว้ แม้ ว่ า ตาม
พระราชบั ญญั ติป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ.2507 จะได้ กาหนดอัต ราโทษปรั บต่ อ กรณีก ารกระทา
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ความผิดต่อป่ าสงวนโดยจาแนกตามปั จจั ยต่างๆ ไว้ เพื่อให้ เหมาะสมกับการกระทาความผิดแต่ละ
กรณี แต่ ก ารก าหนดอั ต ราโทษปรั บ ดั ง กล่ า วยั ง คงเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การบั ง คั บ ใช้ เพื่ อ ปกป้ อง
คุ้มครองทรั พยากรป่ าไม้ อย่ างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม โดยอัตราโทษที่กาหนดอาจทาการ
ลงโทษไม่สามารถยับยั้งการกระทาความความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนได้
4.2 วิ เคราะห์เ ปรี ย บเที ย บมาตรการบังคับโทษปรับในพระราชบัญ ญัติป่าสงวนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2507 ของประเทศไทยกับต่างประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบมาตรการบังคับโทษของประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ ว จะเห็นได้ ว่า
ประเทศไทยควรมีการเปลี่ ยนแปลงระบบการลงโทษปรั บของประเทศไทยในปั จจุ บันจากระบบ
การกาหนดโทษปรับแบบตายตัว หรือ (Fixed sum System) เป็ นระบบวันปรับ หรือ(Day Fine
System) ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพั นธ์สาธารณรั ฐ เยอรมนีเพื่ อให้ การลงโทษปรั บ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่มุ่งบังคับกับทรั พย์สินของผู้กระทาความผิด และทาให้
เกิดความเท่าเทียมกันในการลงโทษ เนื่องจากโทษปรับที่กาหนดแบบตายตัวตามพระราชบัญญัติ
ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ข องไทยในปั จ จุ บั น นั้ น มี ข้ อ จ ากั ด หลายประการที่ ท าให้ การบั ง คั บ ใช้ ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจไม่ยุติธรรมสาหรั บผู้กระทาความผิดซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่าง
กั น ท าให้ เ กิ ด ความไม่ เ ท่ า เทีย มกั น ในการบั ง คั บ โทษปรั บ ท าให้ ผ้ ู ต้ อ งโทษปรั บ ที่มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งไม่สามารถชาระค่าปรับได้ ต้องถูกบังคับโทษโดยการกักขังแทนค่าปรับ

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้ ปรับปรุงอัตราโทษครั้งสุดท้ ายเมื่อปี
พ.ศ.2522 ซึ่ งเป็ นเวลากว่ า ยี่สิบ เจ็ดปี แล้ ว อัตราโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ดังกล่ า วจึ งถือ ว่ า ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุ บัน เนื่องจากผู้กระทาความผิดได้ พัฒนารู ปแบบของการกระทา
ความผิดตลอดเวลา มีก ารวางเครื อ ข่ าย มีการทางานที่สลั บ ซั บซ้ อนโยงใยกับบุ คคลหลายฝ่ าย
หลายอาชีพ ทาให้ กฎหมายไม่สามารถเข้ าไปจัดการกับบุ คคลเหล่านี้ได้ การกาหนดโทษปรับตาม
กฎหมายไทยกาหนดไว้ ในลักษณะอัตราตายตัว(Fixed sum system) ซึ่งกาหนดไว้ ต่ามาก โดยการ
กาหนดเป็ นจานวนเงินขั้นสูงและขั้นต่าซึ่งใช้ บังคับอยู่ในปั จจุ บันไม่สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมในปั จจุ บัน ไม่สามารถยับยั้งการตัดไม้ ทาลายป่ าของบุคคลกลุ่มดังกล่ าวได้ เนื่ องจากโทษ
ปรับที่กาหนดไว้ มีจานวนน้ อยเมื่อเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทาผิดและผลประโยชน์ท่ี
ผู้กระทาผิดจะได้ รับจากการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การกาหนดโทษปรั บตาม
อั ต ราโทษดั ง กล่ า วไม่ อ าจท าให้ การลงโทษปรั บ ต่ อ กรณี บุ กรุ ก ท าลายพื้ นที่ ป่ าสงวนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ท้งั หมด รวมทั้งเมื่อได้ พิจารณาถึงอัตราโทษกรณีการบุกรุกทาลายพื้ นที่ป่าสงวน
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แล้ ว จะเห็นได้ ว่าการกาหนดอัตราโทษไม่เอื้อ
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ต่อการกาหนดโทษปรั บที่ได้ สัดส่วนกับการกระทาความผิดและความเสียหายที่สังคมได้ รับอย่าง
เสมอภาค
ดังนั้น การนาโทษปรับตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดต่อพื้นที่ป่าไม้ อันเป็ นผลมา
จากการกระทาความผิดหรือ ผลประโยชน์ท่ผี ้ ูกระทาผิดได้ รับจากการกระทาความผิด เว้ นแต่การ
กาหนดโทษตามอัตราโทษดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความยุ่งยากหรือใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาเกิน
สมควร ศาลสามารถกาหนดโทษปรั บต่อความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวน โดยใช้ อัตราโทษขั้นสูงไม่เกิน
3,000,000 บาทเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรั บใช้ กับความผิดทางอาญากรณีบุกรุ ก
ทาลายพื้นที่ป่าไม้ ในประเทศไทย จึงเป็ นแนวทางที่จะทาให้ โทษทางอาญาสามารถปกป้ องคุ้มครอง
ทรัพยากรป่ าไม้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นธรรมกับการกระทาผิดทุกกรณีและมีผลสัมฤทธิ์ในเชิง
ป้ องปรามและยับยั้งมิให้ มีการกระทาความผิด อีกทั้งปั ญหาการนาหลักการในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 มาบังคับใช้ กับความผิดในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติในเรื่องเหตุบรรเทา
โทษ หากจาเลยให้ การรับสารภาพทางกฎหมายถือว่าผู้กระทาผิดสานึกในการกระทาความผิดของ
ตนรับสารภาพ การรับสารภาพผู้กระทาความผิดก็เพราะทราบว่าศาลจะต้ องพิจารณาลดโทษให้ กับ
ตนโดยแน่ แ ท้ การรั บ สารภาพก็เ พื่ อ ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ รั บ จากค ารั บ สารภาพของตนมากกว่ า
มาตรการโทษปรับในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากรณีดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังนี้
5.2.1 ควรแก้ ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยกาหนดโทษ
ในความผิดแต่ละฐาน โดยกาหนดอัตราโทษปรั บไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ท่ผี ้ ูกระทาผิด
ได้ รับจากการกระทาความผิด
5.2.2 นาการลงโทษปรั บตลอดเวลาที่กระทาความผิดมาใช้ ในความผิดฐาน
กระทาการตามมาตรา 14 ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
5.2.3 นาหลักการเกี่ยวกับนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
ค่าปรั บเพื่ อให้ เหมาะสม เป็ นธรรม และบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่ น เพิ่ มอัตราโทษ
ปรับให้ หนักขึ้น
5.2.4 ไม่นาเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 มาบังคับใช้
กับความผิดเกี่ยวกับป่ าสงวนโดยบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
5.2.5 กาหนดบทบัญญัติท่เี กี่ยวกับโทษทางเลือก โดยการฟื้ นฟู หรือมีส่วนร่ วม
ในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ป่าตามวิธกี ารและแผนงานที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบฟื้ นฟูพ้ ืนที่ป่าที่ถูกทาลาย
5.2.6 ให้ ผ้ ู ท่ีมีความเชี่ ยวชาญด้ า นการประมู ลค่ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้ อม ด้ านนิเวศวิทยาและด้ าน
ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทาหน้ าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
การกาหนดค่าปรับเมื่อพนักงานอัยการขอความเห็น เพื่อจะได้ ค่าปรับที่เหมาะสมและเป็ นธรรม

187

บรรณานุ กรม
กิตติ คามี. (2550). โทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับป่ าไม้ (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
จิรวุฒิ ลิปิพันธ์. (2550). รายงานผลการวิจัยเรื่องปัญหาโทษปรับในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณฑิตย์.
ปกป้ อง ศรีสนิท. (2559). กฎหมายอาญาชั้นสูง.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ.“สังคมวิทยาว่าด้ วยอาชญากรรมและการลงโทษ”.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อรัญ สุวรรณบุบผา. (2518). หลักอาชญาวิทยา.กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.
อัจฉรียา ชูตินันทน์. “อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
วราภรณ์ ศิริสจั จวัฒน์. (2540). โทษปรับ : ศึกษากรณีระบบวันปรับ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกป้ อง ศรีสนิท. “การวิเคราะห์โทษทางอาญาด้ วยหลักนิติเศรษฐศาสตร์”. วารสารนิติศาสตร์ปีที่
39. ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2553)
วีรพล ปานะบุตร. (2522). โทษปรับในสวีเดน. วารสารอัยการ, 2(14), 28.
Francis T. Culen,Pamela Wilcox (2010). Encylopedia of Criminology Theory.
India:SAGE Publication.
Harry E. Allen and Others. (1981). Crime and Punishment. New York:Free Press.
J.D. Mc Clean and WOOD J.C. (1969). Fine and Monetary Penalties, Criminal Justice
and Treatment of Offenders.

188

1

ปั ญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาให้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้บงั คับว่าด้วยการประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ. 2555
ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ1
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 2
บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อดี แ ละข้ อเสี ย ของการที่
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ดนตรี กัล ยาณิ วั ฒ นา พ.ศ. 2555 ในมาตรา 10 วรรคสอง ที่ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้ รับสวัส ดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพที่สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาจัดให้ แล้ ว ให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่จี ะประกันตนด้ วยความสมัครใจ” ซึ่งผลตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ที่กาหนดขอบเขตของการบังคับใช้ กฎหมายในส่วนเฉพาะการประกันสังคมที่
จะไม่ครอบคลุมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ทั้งที่ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
ประกันสังคมเพื่อสร้ างหลักประกันและความมั่นคงในการดารงชีวิตให้ แก่นายจ้ าง พนักงานและลูกจ้ าง โดย
การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวมมีหลักการสาคัญ
ที่มุ่งให้ นายจ้ าง พนักงานและลูกจ้ าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มี
รายได้ รายได้ ลดลงหรื อมีรายจ่ ายเพิ่ มขึ้น โดยไม่เป็ นภาระให้ ผ้ ูอ่ืนและสังคม การประกันสังคมจึงเป็ น
มาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้ เกิดความมั่นคงในชีวิต
ปั ญ หาการที่ผ้ ู ป ฏิบั ติง านในสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาให้ ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม นั้น ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะได้ รับสิทธิอย่างอื่น
ทดแทนที่เทียบเท่าหรื อเหนือกว่ากฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคมที่มอบให้ หรื อไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนาได้ เล็งเห็นความสาคัญของการให้ มีสวัสดิการจึงได้ จัดให้ มีสวัสดิการด้ านอื่นมา
ทดแทน เช่ น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในเรื่ องค่ารั กษาพยาบาลที่ได้ ปีละ 20,000 บาทต่อคน และ
สามารถรวมสมทบไปในปี ถัดไปได้ และมีการสนับสนุนให้ มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาที่จัดให้ แก่พนักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนาทุกคนที่สนใจสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพที่สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้ ว อาจจะไม่เพียงพอหรือเทียบได้ กับ
การจัดให้ มีการประกันสังคมให้ แก่ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และถึงแม้ ว่าจะระบุไว้ ว่า
การที่ไม่ ตัด สิทธิท่ีจ ะประกัน ตนด้ ว ยความสมั ครใจ ก็อาจจะไม่ ถูก ต้ องและยุ ติ ธรรมต่ อผู้ ป ฏิบั ติ งานที่
1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
189

หน่วยงานอื่นมา มีนายจ้ างและรัฐบาลร่วมสมทบเงินเข้ าประกันสังคม แต่เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้ องมาส่งตัวเอง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในมาตรา 39 จะทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้ อง
สูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้ รับก่อนจะมาเป็ นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือคน
ที่พ่ึงทางานเป็ นที่แรกก็จะหมดสิทธิในเรื่องที่หน่วยงานไม่จัดให้ มีประกันสังคม ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
ขาดสิทธิบางประการในเรื่ องสวัสดิการอันควรพึงได้ รับ ด้ วยเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นเห็นสมควรต้ องพิจารณาแล้ วว่า สมควรจะปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา
พ.ศ. 2555 ในเรื่องของมาตรา 10 วรรคสอง ที่มีใจความว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ซึ่งได้ รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดให้ แล้ ว ให้ ได้ รับการยกเว้ น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม...” เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและความเป็ นธรรมต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาต่อไป เพราะการประกันสังคม หมายถึง ความสัมพั นธ์ของ
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมผ่านการร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกรณีท่สี มาชิกในสังคมเกิดมีเคราะห์
กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า และไม่มีบุคคลใดต้ องการจะให้ เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และ
บุคคลที่อยู่ภายใต้ การดูแล การประกันสังคมจึงเป็ นโครงการที่รัฐเป็ นผู้จัดดาเนินการขึ้นเพื่อความมุ่งหมาย
ที่จะให้ การคุ้ มครองป้ องกันประชาชนผู้ มีรายได้ เพื่ อมิให้ ได้ รับความเดือดร้ อนในความเป็ นอยู่ ของชีวิต
ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมส่งเสริมให้ ได้ รับความมั่นคงในการดารงชีพอันเป็ นหลักประกันร่ วมกัน สาหรับ
ครอบครัวซึ่งเป็ นหัวใจหลักต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ
ดังนั้ น การจั ด สรรสิท ธิป ระโยชน์ ให้ กับ ผู้ ป ฏิบั ติ งานในสถาบั น ดนตรี กัลยาณิ วั ฒนาจึ ง เป็ น
สิ่งจาเป็ นและเป็ นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ ามทั้งในด้ านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงาน การ
อานวยประโยชน์ในด้ านความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิมนุ ษยชน และความต้ องการพื้นฐานของมนุ ษย์ เพื่อจะได้
เป็ นพื้ นฐานในการผลั กดัน ให้ มนุ ษย์ได้ มี การพั ฒนาศั กยภาพของตนเองอย่ า งเต็มประสิทธิภาพ และ
สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ่ืน และพั ฒ นาองค์ก รได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพและยั่ ง ยื น จึ ง ไม่ ควรมองข้ า มการ
กาหนดให้ ความคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพิ่ม
มากขึ้น หรืออาจจะปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยกาหนดให้ มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม หรืออาจกาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจในการกาหนด
กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบหรือประกาศในการบริหารงานบุคคลให้ เน้ นความสาคัญในการให้ ความคุ้มครองใน
เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลไว้ ชัดเจน เช่น สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน และค่าชดเชย ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องหรือสอดคล้ องกับกฎหมาย เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาค อันจะก่อให้ เกิดการบังคับใช้ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักการของการประกันสังคม และความมั่นคงต่อพนักงานและลูกจ้ าง อีกทั้ง เพื่อเป็ นแนวทางในการยก
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่กาลังจะออกนอกระบบต่อไป
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1. บทนา
จากการศึ กษาพบว่ าปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาที่ ใ ห้ ได้ รั บ การยกเว้ นไม่ ต้ องอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ว่ า ด้ วย
การประกันสังคมตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้
ปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ บังคับว่าด้ วยการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
การที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็ นหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่
ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่ าด้ วยเงินทดแทน แต่ผ้ ูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้ องได้ รับความ
คุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วย
เงินทดแทน”
ส่ ว นในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า “ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กัล ยาณิ วั ฒ นา
ซึ่ ง ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ รวมถึ ง กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ที่ ส ถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา
จัดให้ แล้ ว ให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่จี ะประกัน
ตนด้ วยความสมัครใจ” การกาหนดหลักการดังกล่าวนั้น แม้ ว่าจะเป็ นการสอดคล้ องกับการบริหารงานใน
รูปแบบที่เป็ นอิสระ ไม่ต้องถูกตรวจสอบจากทางราชการเพราะไม่ได้ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่าด้ วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทนก็ตาม
ประเด็นสาคัญที่ต้องนามาเป็ นประเด็นวินิจฉัยในครั้งนี้กค็ ือ การให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่
ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่จี ะประกันตนด้ วยความสมัครใจ แต่ถ้าหากได้
คานึงถึงบุคลากรซึ่งเคยเป็ นผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้ างจากสถานที่อ่ นื ซึ่งมีประกันสังคมมาก่อน ซึ่งเคยได้ รับ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาแล้ ว แต่จะต้ องถูกงดหรือยกเลิก ในสิ่งที่เขาเคยได้ รับตลอดมาคือการที่นายจ้ าง
ต้ องส่งเงินสมทบให้ ครึ่ งหนึ่งสาหรั บการส่งเงินค่าประกันสังคมรายเดือนนั้น จะหมดลงทันทีโดยผลของ
พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในมาตรา 10 ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน ที่ลูกจ้ างทั่ว ๆ ไปพึงได้ รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ย่อมจะเป็ นการไม่ยุติธรรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เพราะถ้ าเป็ นกิจการของเอกชนทั่ว ๆ ไป ลูกจ้ างจะได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานซึ่งก็จะ
รวมถึงการมีประกันสังคมด้ วย ดังนั้น สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก็สมควรที่จะให้ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบัน
ดนตรี กัลยาณิวัฒนาได้ รับการปฏิบัติท่ไี ม่น้อยกว่ ากฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองแรงงาน เน้ นในเรื่ องของ
การได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เพราะว่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะไม่ใช่ส่วน
ราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ แต่เพื่อเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาจะได้ เกิดความมั่นใจในการดารงชีพ และการปฏิบัติหน้ าที่ของตนเองอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ประเด็น ปั ญ หา คื อ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ี ส ถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นามี ใ ห้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วย
การประกันสังคม นั้น จะทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเสียสิทธิอ่ืนใดอันพึ่งจะได้ รับ
ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
2. ความหมาย ลักษณะ ความเป็ นมา และหลักการหรือความจาเป็ นที่เกีย่ วกับ การไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ. 2555
2.1 ความหมายและแนวคิดของการคุ้มครองแรงงาน
ความเป็ นมาของการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้ าที่ระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง
โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการจ้ างการใช้ แรงงาน และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้
ผู้ทางานมีสุขภาพ อนามัยอันดีและมีความปลอดภัยในชีวิต และร่ างกาย และได้ ค่าตอบแทนตามสมควร
กฎหมายคุ้ มครองแรงงานที่มีผลบั งคับใช้ ในปั จจุ บัน คือ พระราชบั ญญั ติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้ แก่ กฎหมายคุ้ มครองแรงงานเป็ นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้ อย สัญญา หรือข้ อตกลง ความหมายการ
คุ้มครองแรงงาน หมายความว่า การเกิดสิทธิและหน้ าที่ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง โดยกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการจ้ า งการใช้ แรงงานและการจั ดสถานที่และอุป กรณ์ในการทางาน เพื่ อให้ ผ้ ู ทางานมีสุขภาพ
อนามัยอันดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่ างกายและได้ รับค่าตอบแทนตามสมควร กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้ บังคับในปั จจุ บัน ซึ่งนับว่ากฎหมายการคุ้มครองแรงงานได้ ให้ ความสาคัญกับความปลอดภัย
ในชีวิตและร่างกายของแรงงานโดยให้ ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
2.2 ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของการประกันสังคม และทฤษฎีการประกันสังคม
ความหมาย ลั ก ษณะ และแนวคิด ของของการประกัน สัง คมได้ มี อ งค์ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ ได้ สรุปความเป็ นมาของการประกันสังคมไว้ ว่า จุ ดเริ่มต้ นของการประกันสังคมได้ กาเนิดในสมัย
นายกรัฐมนตรีบีสมาร์กของประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี และเริ่มต้ นที่จะมีการประกันสุขภาพ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2426 ต่อมาได้ มีการเจ็บป่ วยจากการทางาน ทาให้ เกิดการประกันทุพพลภาพและชราภาพ ระบบการ
ประกันสังคมจึงได้ เริ่มต้ นขึ้นจากประเทศนี้ ได้ บังคับใช้ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ลูกจ้ าง ทั้งที่มีทักษะและ
ไม่ มีทักษะรวมไปถึงเยาวชน ผู้ สูงอายุ ไม่ ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิ ง องค์การแรงงานระหว่ างประเทศได้ ให้
ความหมายว่ า การประกันสังคม คือ การได้ รับการคา้ ประกันทางด้ านสุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจของ
เอกชนแต่ละคนเราต้ องอยู่ในการได้ รับภูมิค้ ุมกันในการต้ องเผชิญความขาดแคลนรายได้ อันเนื่องมาจากการ
สูญเสียรายได้ ท้ังหมดหรื อบางส่วน หรื อมี รายได้ น้ อยไม่ พอต่ อการครองชี พ หรื อด ารงชี วิ ต ด้ วยความ
คุ้มครองในอุบัติเหตุหรื อความเดือดร้ อนจากความเจ็บป่ วย การคลอดบุตร และภัยอันตรายที่ร้ายแรง เช่ น
การพิการ หรือทุพพลภาพ การชราภาพ และการว่างงาน
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ให้ ความหมายของการประกันสังคมว่า คือ
วิ ธีก ารทางเศรษฐศาสตร์ อ ย่ า งหนึ่ งเพื่ อ ประกัน ความมั่ นคงทางการเงิ น รายได้ แ ก่บุ คคลที่มีอ าชี พ บาง
ประเภทและครอบครัวในยามที่มีเหตการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่พึงจะเกิดขึ้น เช่ น ความเจ็บป่ วย พิการ
ทุพพลภาพ ชราภาพ เป็ นเหตุให้ ขาดรายได้ โดยผู้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะเสียสละรายได้ บางส่วนใน
ระหว่ างทางานหาเลี้ยงชีพ เป็ นเงินสะสม อดออมไว้ ใช้ ในอนาคต แล้ วแต่รายงวด โดยเมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้น จะไม่มีความจาเป็ นต้ องสอบสวน ถือเป็ นสิทธิของผู้ประกันตน
ลักษณะและแนวคิดของการประกันสังคมเกิดขึ้นพร้ อมกับคาว่ า “สังคมสงเคราะห์ ” การ
ประกันสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในสังคมผ่านการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในกรณีท่สี มาชิกในสังคมเกิดมีเคราะห์กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า และไม่มีบุคคลใดต้ องการ
จะให้ เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครั ว และบุคคลที่อยู่ ภายใต้ การดู แล เช่ น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่ วย ล้ มตาย
ทุ พ พลภาพ ตกงาน หรื อ การขาดไร้ ผ้ ู อุ ป การะเลี้ ยงดู การประกัน สังคมจึ งเป็ นโครงการที่รั ฐเป็ นผู้ จั ด
ด าเนิ น การขึ้ นเพื่ อ ความมุ่ ง หมายที่จ ะให้ ค วามคุ้ ม ครองป้ องกั น ประชาชนผู้ มี ร ายได้ มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้ อนในความเป็ นอยู่ของชีวิต และส่งเสริ มให้ ได้ รับความมั่นคงในการดารงชีพอันเป็ นหลักประกัน
ร่ วมกันโดยมีหลั กการสาคัญอยู่ ท่จี ะจัดให้ ประชาชนแต่ละคนช่ วยเหลือตัวเอง ช่ วยเหลือครอบครั ว และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลในสังคมด้ วยการเก็บออมเงินรายได้ ประจาตามความสามารถของตน
สะสมไว้ ในกองทุนกลางหรือที่เรียกว่า กองทุนประกันสังคม โดยมีนายจ้ าง และรัฐบาลช่วยออกสมทบทุน
เข้ ากองทุนนี้ให้ อกี ฝ่ ายละส่วนเพื่อให้ กองทุนมีจานวนมากเพียงพอแก่การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ หรื อ สามารถบ าบั ด ความเดื อ ดร้ อนอัน เนื่ อ งในกรณี ก ารคลอดบุ ต ร การมี บุ ต รมากหรื อ มี
ครอบครัวขนาดใหญ่ การเจ็บป่ วย การประสบอุบัติเหตุหรือเป็ นโรคอันเกิดจากการทางาน การพิการ หรือ
ทุพพลภาพ การว่างงาน การชราภาพ และมรณภาพ โดยจะจ่ายให้ สมาชิกหรือผู้ประกันตนเป็ นเงิน สิ่งของ
และบริการ หรืออาจจ่ายทั้งเงิน สิ่งของ และบริการให้ กไ็ ด้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนในสังคมควรให้ ความสาคัญ และ
กล่าวได้ ว่าสังคมทุกสังคมจะถือว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การว่างงานหรือการขาดรายได้ ในกรณีต่างๆ ของ
บุคคลเป็ นไปตามยถากรรมไม่ได้ บุคคลในสังคม และสังคมจะต้ องมีส่วนเข้ ามาช่วยเหลือจัดการให้ หลุด
พ้ นจากสภาพความเดือดร้ อนโดยทันที ทั้งนี้ ก็โดยความมุ่งหมายที่จะให้ ประชาชนแต่ละคนมีหลักประกัน
ในการดารงชีวิตด้ วยความมั่นคง ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต คือ ความตาย และเสริมสร้ าง
สังคมและประเทศชาติให้ มีเสถียรภาพเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา และวิวัฒนาการของระบบการประกัน สังคมใน
ประเทศไทยเริ่มมีต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2549-2533 เพื่อผลักดันการประกันสังคมให้ ครอบคลุมถึงการ
เจ็บ ป่ วยนอกจากการปฏิบั ติงาน จนได้ มีการผลั กดัน ให้ ออกกฎหมายและได้ สรุ ป ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกั น สั งคมและให้ ค วามเห็น ชอบ ได้ รั บ การอนุ มัติ เ มื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2532 โดยสภา
ผู้แทนราษฎร และเริ่มดาเนินการผลักดันบังคับใช้ อย่างจริงจังเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 กระทั่ง
มีการจัดตั้งกองทุน ประกันสังคมขึ้นอยู่ ภายใต้ การควบคุ มดูแ ลของสานั กงานประกัน สังคม กล่ าวได้ ว่า
กฎหมายประกันสังคมเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการจ้ างงาน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่ระบบ
สังคมอุตสาหกรรม
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2.3 หลักการหรื อความจาเป็ นที่เกี่ยวกับการไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการประกันสังคมของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
กฎหมายเรื่ องสิทธิประโยชน์ ของผู้ป ฏิบั ติงานในสถาบันอุดมศึ กษาของไทย การศึกษาหลั ก
กฎหมายเรื่ อ งสิท ธิป ระโยชน์ ข องผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถาบั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยในส่ ว นนี้ จะเป็ น
การศึกษาเฉพาะสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเช่ นเดียวกันกับ
สถาบัน ดนตรี กัลยาณิวัฒนา กล่ าวคือเป็ นสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่มีลักษณะเป็ นหน่ วยงานในกากับ ของรั ฐ
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรั ฐจะมีระบบบริ หารจัดการที่มีอิสระแยกออกจากระบบราชการ
(Autonomous university) แต่ยังได้ รับเงินอุดหนุ นทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เป็ นรายปี
โดยตรงเพื่อใช้ จ่ายตามความจาเป็ นในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง ความต้ องการที่สาคัญ คือ ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ว่าจะอยู่ในสานักงานหรืออยู่นอกสานักงาน โดยตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้ บังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน แต่ผ้ ูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้ องได้ รับความคุ้มครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน”
ส่ ว นในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า “ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กัล ยาณิ วั ฒ นา
ซึ่ ง ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ รวมถึ ง กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ที่ ส ถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา
จัดให้ แล้ ว ให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิท่จี ะประกัน
ตนด้ วยความสมัครใจ” อาจจะเกิดจากแนวคิดที่ว่าการประกันสังคมอาจส่งผลต่อภาระที่สถาบันดนตรีกัลป์
ยาณิวัฒนาต้ องรั บผิดชอบ แต่ได้ มีการออกข้ อบั งคับสถาบั นดนตรี กัลยาณิวัฒนาว่ าด้ วยสวั สดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2556 เพื่อเป็ นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา แต่กลับ ไม่มีการระบุว่า หากเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุนอก
สถานที่ จะมีการทดแทนอย่างไร จึงทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจเสียสิทธิ และได้
สิทธิน้อยกว่าในประกันสังคม
3. มาตรการทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันดนตรีกลั ยา
ณิวฒ
ั นาที่ให้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้บงั คับว่าด้วยการประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
การที่สถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555
โดยการที่ได้ รั บการยกเว้ นไม่ ต้อ งอยู่ ภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ วยการประกันสังคม จะทาให้ ผ้ ู ปฏิบัติงานใน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้ องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้ รับก่อนจะมาเป็ นพนักงานที่สถาบัน
ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา หรื อ คนที่ พ่ึ ง ท างานเป็ นที่ แ รกก็จ ะหมดสิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งที่ ห น่ ว ยงานไม่ จั ด ให้ มี
ประกันสังคม ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่สอดคล้ องกับในตัว พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ
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วั ฒนา พ.ศ. 2555 ด้ ว ยเหตุ ผ ลและความจ าเป็ นดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา พ.ศ. 2555 ในเรื่ อ งของมาตรา 10 ที่ มี ใ จความว่ า
“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งได้ รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ ที่สถาบั น จั ดให้ แ ล้ ว ให้ ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้อ งอยู่ ภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกัน สังคม”
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและความเป็ นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาต่อไป โดยขอ
ยกข้ อกฏหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเปรียบเทียบเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อไป ดังนี้
3.1 กฎหมายภายในประเทศไทย
3.1.1 กฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จะปรากฏอยู่ในมาตรา
9 และมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
3.1.1.1 การกาหนดให้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้ บังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกาหนดหลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ ในมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
2533 โดยกาหนดว่ า ให้ กิจการของมหาวิ ทยาลั ยไม่ ต้องตกอยู่ ภายใต้ บั งคับ แห่ งกฎหมายว่ า ด้ วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์
3.1.1.2 หน่ วยงานของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ท่มี ีอานาจหน้ าที่ในการกาหนด
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี ไ ด้ ก า ห น ด โ ด ย ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สุร นารี เ ป็ นหน่ ว ยงานที่มีอานาจหน้ า ที่ในการก าหนดค่ า ตอบแทน สวั สดิ ก าร และสิทธิป ระโยชน์ โดย
กาหนดไว้ ในมาตรา 16 (9) แห่ ง พระราชบัญญั ติมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีสุร นารี พ.ศ. 2533 ว่ า สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอานาจหน้ าที่
ออกข้ อบังคับว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่ ง อัตราเงินเดือน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ ได้ รับเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้ าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้ องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน
และลู ก จ้ า ง แต่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง การไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกัน สัง คม แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดสวัสดิการให้ แ ก่ผ้ ูป ฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลัยเพิ่ มเติม ได้ แ ก่ สวัสดิการการ
รักษาพยาบาล สวัสดิการด้ านการทางานและการมีรายได้ สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่
กรรม สวัสดิการเงินทดแทน สิทธิการลา สิทธิการได้ รับเงินชดเชย สิทธิการได้ รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
สวัสดิการเงินยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สิทธิในการเป็ นสมาชิก ช.พ.ค.
สิทธิในการเป็ นสมาชิก ช.พ.ส. สวัสดิการตามโครงการตรวจสุขภาพประจาปี การมีรถรับส่งนักเรียนสาหรับ
บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย การมีสถานพัฒนาเด็กก่อนวั ยเรียน และการมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
เป็ นต้ น
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3.1.2 หลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ส าห รั บก ารเ ลื อ กศึ ก ษาห ลั ก กฎห มาย เรื่ องสิ ท ธิ ป ระ โยช น์ ขอ งผู้ ปฏิ บั ติ ง า นใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐที่มี
ความเกี่ ย วพั น ใกล้ ชิ ด กั บ สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาเป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากวิ ทยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นหน่วยงานที่ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ช่วยกันผลักดัน
ให้ มีการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวั ฒนา สาหรั บสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีดังต่อไปนี้
3.1.2.1 การกาหนดให้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้ บังคับแห่ง
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ก ็ ไม่ได้ ระบุว่า ให้ ได้ รับการ
ยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดหลักกฎหมายเรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 โดยกาหนดว่า กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภ ายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฎหมายว่ าด้ วยแรงงานสัมพั นธ์เท่า นั้ น และหน่ วยงานของมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลที่มีอานาจ
หน้ าที่ในการกาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ซึ่งกาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็ น
หน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยกาหนดไว้ ในมาตรา 24
(3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. 2550 ว่ า สภามหาวิ ทยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอานาจ และหน้ าที่เช่ นว่ านี้ให้ รวมถึงออกข้ อบังคับว่ าด้ วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและการออกข้ อบังคับว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต้ อง
เป็ นไปเพื่อความเป็ นธรรม สร้ างขวัญและกาลังใจ ซึ่งสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะปรากฏใน
ข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
3.1.3 หลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กลั ยาณิวัฒนา
3.1.3.1 หลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้
3.1.3.1.2 การกาหนดให้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับแห่ งกฎหมายว่ า ด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่ า ด้ วยแรงงานสัมพั น ธ์ สถาบั นดนตรี
กัลยาณิวัฒนากาหนดหลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไว้
ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยกาหนดว่ า กิจการของ
สถาบันไม่อยู่ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ และ
กฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน แต่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันต้ องได้ รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่
น้ อยกว่าที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยเงินทดแทน
หน่ ว ยงานของสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนดค่ า ตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยได้ กาหนดสภาสถาบั นดนตรี กัลยาณิวัฒนาเป็ นหน่ วยงานที่มีอานาจ
หน้ า ที่ ก าหนดค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ โดยก าหนดไว้ ใ นมาตรา 11 (5) แห่ ง
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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ว่ า สถาบันมีอานาจและหน้ าที่กระทาการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงในทางดนตรี และศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ อง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้ บริ การทางวิ ชาการแก่สังคม และ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันมีอานาจและหน้ าที่ในการกาหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อบังคับของสถาบันต่อมาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงได้ ออกข้ อบังคับ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้ วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.
2556 เพื่อกาหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบัน แต่ในการ
นี้ ข้ อบังคับสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาว่ าด้ วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบั น พ.ศ. 2556 ที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ นเป็ นพื้ นฐานของสวั สดิการที่จัดให้ มีแก่ผ้ ู ปฏิบัติงานในสถาบั น
ดนตรีกลั ยาณิวัฒนา ซึ่งยังไม่เพียงพอหรือเทียบได้ กบั การจัดให้ มีการทาประกันสังคมให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานใน
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา
3.2 กฎหมายต่างประเทศ
ในที่น้ ีขอยกหลักกฎหมายต่างประเทศที่เอามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงความสาคัญใน
การจัดให้ มสี วัสดิการเรื่องสุขภาพหรือสะท้ อนหลักการประกันสังคมจากหน่วยงานที่เป็ นนายจ้ างการศึกษา
หลักกฎหมายเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้ เลือก
ศึกษากฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of
Austria) และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Republic of France) โดยสรุปหลักกฎหมายของแต่ละประเทศได้
ดังต่อไปนี้
3.2.1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
จากการศึกษาของสานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผลร่ วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้ นท์
จ ากัด ทาให้ ทราบว่ า สาธารณรั ฐสิงคโปร์ มีหลั ก กฎหมายที่ก าหนดให้ น ายจ้ า งจะต้ อ งจั ดสวั สดิ การแก่
แรงงาน ลูกจ้ าง และคนทางานที่งานในสิงคโปร์ โดยมีแนวทางและหลักการสาคัญที่เกี่ยวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
แรงงานทั่วไปตามกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 ( The Employment Act (Act 17 of
1968 )) เป็ นกฎหมายที่กาหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานและกาหนดการจัดสวัสดิการแรงงานโดยทั่วไป
ให้ แก่ลูกจ้ างของกิจการ รวมถึงคนทางานซึ่งทางานให้ นายจ้ างตามสัญญาว่าจ้ างให้ ทางาน (Contract of
Service) ที่มีอยู่กับนายจ้ างด้ วย ซึ่ง กฎหมายแรงงานจะกาหนดให้ มีการคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานซึ่งมี
สัญชาติสิงคโปร์และแรงงานต่างด้ าว โดยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างแรงงานชั่วคราว แรงงานตามสัญญาจ้ าง
งาน หรือแรงงานที่รับค่าจ้ างเป็ นรายวัน สาหรับหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายแรงงาน
ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 และ The Employment of Part-Time Employees Regulations เพื่อคุ้มครอง
แรงงานทั่ว ไป ได้ แ ก่ เวลาพั ก วั น หยุ ด ประจ าสัป ดาห์ (Weekend) วั น หยุ ดตามประเพณี (Public
Holidays) วันหยุดพักผ่อนประจาปี (Annual Leave) สิทธิลาป่ วย (Sick Leave) สิทธิได้ รับอนุญาตให้
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จัดตั้งร้ านค้ าหรือโรงอาหาร (Shop or Canteen) สิทธิการลาคลอดบุตร (Maternity Leave) สิทธิการลา
เพื่อดูแลบุตร (Childcare Leave) สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรโดยบิดา (Paternity Leave) สิทธิการลาเพื่อ
ดูแลบุตรบุญธรรม (Adoption Leave) สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรซึ่งเป็ นทารกโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง (Unpaid
Infant Care Leave) สิทธิประโยชน์ ด้านอนามัยพื้ นฐาน และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งนี้ ลูกจ้ างยังที่ได้ รับ
ประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายการชดเชยการบาดเจ็บจากการทางาน และยังมีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์แก่แ รงงานทั่วไปตามกฎหมายเกษียณอายุและการจ้ างงาน เพื่ อมอบให้ แก่ แ รงงานกฎหมาย
เกษียณอายุเป็ นสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้ างกรณีเกษียณอายุงานตามกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
กับลูกจ้ างที่มีสัญชาติสิงคโปร์ และลูกจ้ างผู้ มีท่ีอยู่ถาวรในสิงคโปร์ ทุกคน โดยกฎหมายฉบั บนี้กาหนดให้
ลูกจ้ างเกษียณจากการทางานเมื่ออายุ 62 ปี แต่อาจได้ รับการว่าจ้ างให้ กลับเข้ าทางานได้ จนถึงอายุ 65 ปี
และกฎหมายกาหนดให้ นายจ้ างมีหน้ าที่ท่จี ะต้ องเสนอให้ มีการว่าจ้ างลูกจ้ างที่มีอายุครบ 62 ปี แล้ วกลับเข้ า
ทางานใหม่เป็ นระยะเวลาอีกอย่างน้ อยหนึ่งปี และกาหนดให้ ทาสัญญาจ้ างงานแบบปี ต่อปี จนกว่าลูกจ้ างจะ
อายุครบ 65 ปี อีกทั้งยังมี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามโครงการประกันรายได้ ( Workfare Income
Scheme) เป็ นโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อคุ้มครองและให้ ความช่วยเหลือลูกจ้ าง โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือแรงงานด้ านค่าจ้ างที่เป็ นลูกจ้ างสูงอายุและมีรายได้ น้อย (Older Low-Wage Workers) ซึ่ง
ทางานต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนานและสมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี้ยงชีพกลาง
3.2.2 สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria)
การจัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของสาธารณรั ฐออสเตรี ยพนักงานที่
เป็ นชาวสาธารณรัฐออสเตรียหรือไม่ใช่ชาวสาธารณรัฐออสเตรียแต่ได้ ท ำางานกับบริ ษัทใด โดยมีฐานที่
ตั้งอยู่ในเขตใดที่อยู่ในสาธารณรัฐออสเตรีย ให้ นากฎหมายในเขตอานาจศาลที่บริษัทนั้นตั้งอยู่มาใช้ บังคับ
กับพนักงานผู้น้ัน หากพนักงานทางานให้ กบั บริษัทใหญ่ท่อี ยู่นอกเขต แต่พนักงานผู้น้ันทางานในสาขาที่อยู่
สาธารณรั ฐออสเตรี ยก็ใ ห้ มีสิท ธิท่ีจ ะคุ้ มครองตามกฎหมายที่บั งคั บ ใช้ ในพื้ นที่น้ั น โดยอนุ โลม โดยข้ อ
กฎหมายจะให้ การคุ้มครองพนักงานในเบื้องต้ นมีลักษณะ ดังนี้
3.2.2.1 สิทธิในการคุ้มครองเรื่องชั่วโมงของการทางานและค่าชดเชยวันหยุดประจาปี
ขั้นต่า
3.2.2.2 สิทธิในการคุ้มครองเรื่องเงินเดือน (ตัวอย่างเช่นการเจ็บป่ วยค่าใช้ จ่าย)
3.2.2.3 สิทธิในการคุ้มครองเรื่องพนักงานตั้งครรภ์หรือคนพิการ
3.2.2.4 สิทธิในการคุ้มครองเรื่องการแสดงผลงานของพนักงานและสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน
3.2.2.5 สิ ท ธิ ใ นการคุ้ มครองเรื่ องการรั ก ษาเท่ า เที ย มกั น ของชายและหญิ ง
3.2.2.6 สิทธิในการคุ้มครองเรื่องการเลิกจ้ าง
3.2.2.7 สิท ธิใ นการคุ้ ม ครองเรื่ อ งบริ ก ารรั บ ส่ งโดยอัต โนมั ติ สิทธิแ ละข้ อผู ก พั น กับ
นายจ้ างใหม่ภายใต้ การโอนการป้ องกันของพนักงานในการล้ มละลายของนายจ้ าง เป็ นต้ น
3.2.3 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Republic of France)
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ในสาธารณรั ฐฝรั่ งเศสทันทีท่สี มัครงานพนักงานต้ องเข้ าทาสัญญาตามกฎหมายแรงงาน
ฝรั่งเศสและพนักงานจะได้ รับสิทธิประโยชน์ท่กี ว้ างขวาง นอกจากนี้ยังมีค่าจ้ างที่มีราคาแพงมาก และยังได้
เงิน สวั สดิ การสมทบกองทุ น ประกัน สังคม และในแง่ ของการประกัน สัง คมในสาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศส ยั ง
ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และนักศึกษาต่างชาติกจ็ ะได้ รับประโยชน์จากระบบการ
ประกันสังคมที่ชัดเจน ซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสใส่ใจต่อสวัสดิการด้ านการดูแล รักษาพยาบาล ตลอดจนการ
จ้ างงาน และการช่วยเหลือเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตร และยังดูแลไปถึงนักศึกษาอีกด้ วย ซึ่งกฎระเบียบ จะอยู่
ภายใต้ การดูแลโดยผู้ตรวจสอบการทางานของท้ องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้ างยังสามารถปรึกษาและสามารถ
ให้ ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับนายจ้ าง โดยทั่วไป กฎหมายสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ห้ ามมีการเลื อกปฏิบัติ
โดยนายจ้ างต้ องคานึงถึงพื้นฐานของเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศที่สนใจ ลักษณะทางกายภาพ หรือชื่อ
และมี ก ฎระเบี ยบที่เ ฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ โอกาสในการทางานที่เ ท่า เทียมกัน สาหรั บ ผู้ ช ายและผู้ หญิ ง
ชาวต่างชาติท่มี ีเงินเดือนมีการจ้ างงาน เป็ นต้ น
4. ปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาทีใ่ ห้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้บงั คับว่าด้วยการประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา พ.ศ. 2555
สิทธิมนุ ษยชนได้ ก ล่ า วถึงสาเหตุ ท่ีมนุ ษย์ ต้อ งได้ รั บ ความคุ้ มครองสิทธิมนุ ษยชน เนื่ อ งจาก
มนุ ษย์ทุกคนเกิดมาแล้ วย่อมมีสิทธิในตัวเอง มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม มนุ ษย์มีเกียรติภูมิท่เี กิดมาเป็ นมนุ ษย์
และ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ทุกประเทศจึงต้ องมีการออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เพื่ อให้ เกิดความยุติธรรม และการสร้ างความเท่าเทียมทางด้ านชีวิตและความเป็ นอยู่
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ท่ีสถาบั นดนตรี กัลยาณิวัฒนามีให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบั นดนตรี กัลยาณิ
วัฒนา แต่กลับให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการประกันสังคม นั้นอาจจะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนาเสียสิทธิอ่นื ใดอันพึ่งจะได้ รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันสังคม สรุปประเด็นปัญหาได้ ดังต่อไปนี้
4.1 ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนาที่
เกี่ยวกับด้ านการรักษาพยาบาล
เมื่อเปรียบเทียบเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของสิทธิประโยชน์ของต่างประเทศ
นั้น ได้ มีกฎหมายหลายอย่างที่ครอบคลุมและมีความละเอียดอ่อนในการให้ สิทธิประโยชน์ท่สี ามารถเข้ าถึง
ได้ เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิตประจาวัน และการทางาน อย่างเช่น สิทธิประโยชน์ตาม The Work Injury
Compensation Act ที่กาหนดโดยกฎหมายสาธารณรั ฐ สิงคโปร์ ที่ให้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
แรงงานทั่วไป เป็ นสิทธิประโยชน์ ท่ีให้ ความคุ้ มครองที่มีข้อได้ เปรี ยบหลายด้ าน ได้ แก่ การได้ รับเงินค่ า
ทดแทนรวดเร็วขึ้นโดยไม่จาเป็ นต้ องพิสจู น์ความรับผิดของตนเองก่อนส่วนกรณีสทิ ธิประโยชน์ คุ้มครองใน
โรคที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะในการทางาน แบ่ งออกเป็ นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสีย มลพิษจากรังสี สารเคมี
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สัตว์นาโรค และโรคที่เกิดกับผิวหนังและดวงตา หรือตามกฎหมายของสาธารณรั ฐออสเตรียที่ได้ ให้ สิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ในด้ านกายภาพ ซึ่งเป็ นสาเหตุท่เี ป็ นผลต่อ
สุข ภาพและความปลอดภั ย โดยมี ก ารป้ องกั น ความเสี่ย งที่อ าจจะเกิ ด ในที่ท างานช่ ว ยคุ้ ม ครองไม่ ใ ห้
พนั ก งานเสี่ยงอันตรายหรื อได้ รับ ความรู้ ทักษะในการป้ องกัน สุขภาพด้ วย ซึ่ งถือว่ า สิทธิประโยชน์ ของ
ประกันสังคมมีการตอบสนองต่ อผู้ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งในกรณีเจ็บป่ วยในสานักงาน เจ็บป่ วยนอก
สานักงาน และ อุบัติเหตุภายในสานักงาน อุบัติเหตุนอกสานักงาน แต่เนื่องด้ วยสถาบันดนตรี กัลยาณิ
วัฒนายังไม่มีการครอบคลุมในเรื่องของสวัสดิการด้ านการประกันสังคม แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐและเป็ นนิติบุคคล จึงสามารถมีการปรับปรุง แก้ ไข หรือเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ระเบียบ หรือประกาศเพื่อจัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ เท่า
เทียมกับประกันสังคม และทาให้ เกิดความยุติธรรมกับผู้ปฏิบัติงาน
4.2 ปั ญ หาการขาดโอกาสในเรื่ องสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กั ล ยา
ณิวัฒนา ที่เกี่ยวกับด้ านสวัสดิการทดแทนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต
เมื่ อเปรี ยบเทีย บการทดแทนถึง แก่ ความตายหรื อเสีย ชี วิ ต ตามประกัน สัง คมให้ ค่า ทาศพ
40,000 บาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ูจัดการศพ ในส่วนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้ านสวัสดิการทดแทน ใน
กรณีท่ผี ้ ูปฏิบัติงานคนใดถึงแก่กรรมนอกจากเงินทดแทนหรื อผลประโยชน์ท่พี ึ งได้ รับ สถาบันจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ กรณีถึงแก่กรรมให้ แก่ผ้ ูได้ รับประโยชน์ ตามที่ระบุ ไว้ ในหนั งสือกาหนดผู้ รับประโยชน์ ได้ แก่
เงินเดือนในเดื อนที่ถึ งแก่ กรรมจะจ่ ายให้ เต็มเดือน เงิน ค่าทาศพจานวน 30,000 บาท ซึ่ง น้ อยกว่ า ใน
ประกันสังคม และมีการปรับปรุงประกันสังคม มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ในด้ านการถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิต
4.3 ปั ญ หาการขาดโอกาสในเรื่ องสิ ท ธิ ป ระโ ยชน์ ข องผู้ ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กั ล ยา
ณิวัฒนาที่เกี่ยวกับด้ านเงินค่าตอบแทนที่จะได้ รับกรณีทุพพลภาพ
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศที่ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ประกันสังคมการทดแทนในกรณีทุพพลภาพ และพระราชบั ญญั ติประกันสังคม ในกรณีท่ีผ้ ู ประกันตน
ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทางานให้ มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้ อยละ 50 ของ
ค่าจ้ าง ตลอดชีวิต มาตรา 57 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม ยังระบุรายละเอียดต่อไปว่าถ้ าหากต่อมา
ในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อมลง ถ้ าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพล
ภาพนั้ นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉั ยไว้ ให้ เลขาธิการพิ จารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ น้ันได้ แต่
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนายังไม่มีสวัสดิการครอบคลุมถึงประเด็นนี้
4.4
ปั ญ หาการขาดโอกาสในเรื่ องสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี
กัลยาณิวัฒนาที่เกี่ยวกับด้ านเงินค่าตอบแทนที่จะได้ รับกรณีเกิดการชราภาพ
ผู้ปฏิบัติงานต้ องการความปลอดภัยในชีวิตของตน ซึ่งอยู่ในทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์
ขั้นที่ 2 ความต้ องการความปลอดภัยไม่ว่าจะอยูในสานักงาน หรืออยู่นอกสานักงาน ซึ่งในข้ อบังคับสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้ วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2546
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ไม่มีการระบุว่า หากเกษียณอายุ เนื่องด้ วยสภาพร่างกายไม่อานวยก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยง
ตนเองอย่างอื่นได้ จะได้ รับการทดแทนอย่างไร จึงทาให้ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจ
เสียสิทธิ และได้ สิทธิน้อยกว่าในประกันสังคม เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาย่อมมี
บุคคลที่อยู่ภายใต้ การดูแล ไม่ว่าจะเป็ นบิดา มารดา ทายาท หรือ คู่สมรสและจากปั ญหาการประกันสังคม
กรณีเกิดการชราภาพในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้ านสวัสดิการทดแทนในกรณีท่เี กิดการชราภาพไม่มี
จึงอยากให้ มีสทิ ธิประโยชน์และเงินทดแทน บานาญชราภาพในข้ อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้ วย
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาแต่ ล่ ะ ประเด็น ปั ญ หาแล้ ว เห็น ว่ า สาเหตุ ข องปั ญ หา การที่
ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกันสังคม นั้น แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ จัดให้ มีสวัสดิการด้ านอื่นมาทดแทน เช่น สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดให้ แล้ ว อาจจะไม่เพี ยงพอ และการที่ไม่ตัด
สิทธิท่จี ะประกันตนด้ วยความสมัครใจ ก็อาจจะไม่ ถูกต้ องและยุ ติธรรมต่ อผู้ ปฏิบัติงานในสถาบั นดนตรี
กัลยาณิวัฒนาและการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ.
2555 โดยการที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการประกันสังคม จะทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงาน
ในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้ องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้ รับก่อนจะมาเป็ นพนักงานที่
สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา หรื อ คนท างานเป็ นที่แ รกก็จ ะหมดสิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งที่ ห น่ ว ยงานไม่ จั ด ให้ มี
ประกันสังคม ซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่ สอดคล้ องกับในตัว พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พ.ศ. 2555 ดังนั้น การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ กับ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึง
เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อแข่งขันกับตลาดแรงงานประเภทพนักงานองค์กร พนักงานในหน่วยงานอิสระที่อยู่ภายใต้
การกากับของรัฐ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยทั้งนี้ต้องอาศัยวิธีการหนึ่งที่ยึดหลักการพึ่ งตนเอง และ
ช่ วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานภายในองค์กรร่ วมด้ วย มีความมุ่งหมายที่จะเป็ นหลักการพึ่ งตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนที่ทางานภายในองค์กร โดยเพิ่มเติมหลักประกันให้ กับพนักงานเพื่อให้
พนั กงานได้ วางใจในการปฏิบัติหน้ าที่แ ละทาหน้ าที่ของตนเองตามภาระที่ได้ รับมอบหมายอย่ างเต็มที่
โดยเฉพาะเงินบานาญชราภาพเป็ นรายเดือน และสิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้ ในกรณีท่เี กิด
ทุพพลภาพ ให้ สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบาบัดทางการแพทย์ ค่ายา และค่า
เวชภัณฑ์ ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
ค่ า ฟื้ นฟู ส มรรถภาพทางร่ า งกาย จิ ต ใจและอาชี พ ค่ า บริ ก ารอื่ น ที่ จ าเป็ น ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้การให้ สิทธิประโยชน์ในการประกัน สังคม เป็ นการตอบสนองความต้ องการความปลอดภัย
(Safety Needs) เมื่อพิจารณาถึงความต้ องการขั้นพื้นฐานตามแนวคิดความต้ องการของมนุษย์ตามทฤษฏี
ลาดับ ขั้น ความต้ องการของมนุ ษย์ข้ัน พื้ นฐานของมาสโลว์ ความต้ องการทางร่ า งกาย ( Physiological
Needs) เป็ นความต้ องการลาดับต่าสุดและเป็ นพื้นฐานของชีวิต ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความ
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ต้ องการอาหาร น้า อากาศ ที่อยู่ อาศั ย หากพนั กงานมีรายได้ จากการปฏิบัติงานเพี ยงพอ ก็จะสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ ประจาวันที่ต้องการปั จจัยเรื่อง อาหารที่อยู่อาศัย จากนั้นจึงสามารถทางานต่อไปได้ และ
การมี ส ภาพแวดล้ อมการท างานที่ เ หมาะสม เช่ น ความสะอาด ความสว่ า ง การระบายอากาศที่ ดี
โดยเฉพาะการบริการสุขภาพ เป็ นการสนองความต้ องการในลาดับนี้ได้ จากนั้น จึงเป็ นความต้ องการความ
ปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้ องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ รับการตอบสนองจากความต้ องการ
ทางร่างกาย หมายถึง ความต้ องการ สภาพแวดล้ อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคง
ในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้ องการนี้ ต่อพนักงาน ทาได้ หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิต
และสุขภาพ กฎระเบี ยบข้ อบังคับที่ยุติธรรม การให้ มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน
เป็ นต้ น การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้ กับ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิวัฒนาจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นและ
เป็ นสิ่งที่ไม่ ควรมองข้ า มทั้งในด้ านการบริ หารจั ดการองค์ ก ร เพื่ อแข่ งขั นในตลาดแรงงาน การอ านวย
ประโยชน์ ในด้ านความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิมนุ ษยชน และความต้ องการพื้ นฐานของมนุ ษย์ เพื่ อจะได้ เป็ น
พื้นฐานในการผลักดันให้ มนุ ษย์ได้ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถ
ช่ วยเหลื อผู้อ่ืน และพั ฒนาองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่ งสาเหตุท่ีมนุ ษย์ต้องได้ รับความ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ วย่อมมีสทิ ธิในตัวเอง มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม มนุษย์
มีเกียรติภมู ิท่เี กิดมาเป็ นมนุ ษย์ และ มนุ ษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ทุกประเทศจึงต้ องมีการ
ออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ เกิดความยุติธรรม และการสร้ างความเท่าเทียม
ทางด้ านชีวิตและความเป็ นอยู่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัด
ให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ ได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมาย
ว่าด้ วยการประกันสังคม นั้นอาจจะทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนาเสียสิทธิอ่นื ใดอันพึ่งจะ
ได้ รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม ซึ่งการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม โดยในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ กล่าวไว้
ว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าเป็ นนิติบุคคล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะเป็ นหน่วยงานในกากับ
ของรัฐ ซึ่งไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่ าด้ วยการปรั บปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งการเป็ นหน่ วยงานกากับของรัฐ สาหรับหน่วยงานใน
กากับของรัฐ มีสถานภาพเหมือนองค์กรเอกชนทั่วไปแต่ยังมีสถานภาพเป็ นหน่วยงานของรัฐอยู่ ความยึดโยง
กับรั ฐบาลยั งคงมี อยู่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้ านนโยบายการงบประมาณและการติ ดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินการแต่ความเป็ นอิสระในการดาเนินการจะมีมากกว่าหน่วยงานราชการทั่วไป ซึ่งเป็ นข้ อดีและจะเป็ นผล
ให้ การบริหารมีประสิทธิภาพขึ้น
ดังนั้ น สถาบั นดนตรี กัลยาณิวั ฒนาจึ งมีอานาจหน้ าที่ในการจั ดสรรกองทุ นสวั สดิการ และเงิ น
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรมาดาเนินการจัดสวัสดิการ เช่น การทาประกันชีวิตและสุขภาพแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน
ในสถาบั นดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒนาที่ ครอบคลุ มการรั กษาพยาบาลหลายด้ าน สวั สดิ ก ารต่ างๆ
ที่คล้ ายคลึงกับการประกันสังคม ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ตามข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบั น
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ดนตรี กัลยาณิ วัฒนา ทั้งนี้ ผู้ วิจั ยเห็น ว่ า ด้ วยเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่ า วข้ า งต้ น จึ งมีความจาเป็ น
เห็นสมควรต้ องปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในเรื่องของมาตรา
10 ที่มีใจความว่ า “ผู้ ป ฏิบั ติงานในสถาบั น ดนตรี กัลยาณิ วัฒนาซึ่ งได้ รั บ สวั สดิการและสิทธิป ระโยชน์
รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดให้ แล้ ว ให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันสังคม” เพื่ อให้ เกิดความเหมาะสมและความเป็ นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี กัลยาณิ
วัฒนา หรื อให้ มีการออกข้ อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มีสวัสดิการที่ครอบคลุมเช่ นเดียวกับการได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคมต่อไป
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับอานาจกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา : ศึกษากรณีการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ดาวเรือง นิมิตจิ ตภักดี
ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ อศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการกากับดูแล
และสภาพปั ญ หาในการก ากั บ การดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดย
ทาการศึกษาในกรณีการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานที่กากับดู แ ล
สถานศึกษา กลับไม่มีอานาจในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ท่จี ะดารงตาแหน่งดังกล่าว
ส่งผลให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้
เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการใช้ อานาจตามอาเภอใจ โดยไม่คานึงถึงมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหาของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
จากการศึกษาพบว่า สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ.
2546 ได้ ก าหนดกลไกการกระจายอ านาจทางการบริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งได้ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้ างการจั ด องค์ ก รและให้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนมี เ สรี ภ าพในการ
แสดงความคิ ด เห็น เชิ ง วิ ช าการและมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการบริ ห ารงาน ตามกฎหมายจั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ ง ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการร้ องเรี ยน อันเป็ นการสร้ างความแตกแยก
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนขาดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ ดุ ลพิ นิ จ โดยมิ ช อบของ
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ กษาธิการ ในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานที่กากับดู แลสถาบั นอุดมศึ กษา กลั บไม่ มีอานาจ
ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมหรือ ไม่มีอานาจในการพิจารณายับยั้งการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้ง แต่อย่างใด
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็น ควรน าแนวคิ ด หลั ก การ ของต่ า งประเทศ
รวมถึงทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้ กบั การดาเนินการในการสรรหาอธิการบดี นายกสภา
มหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ โดยผู้ วิ จั ย เห็น ควรให้ มีก ารแก้ ไ ข
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กฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การก ากับ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยก าหนดให้ อ านาจแก่ สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ให้ มีอานาจ
ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ ท่จี ะดารงตาแหน่งดังกล่ าว ก่อนที่จะมีการเสนอรายชื่อ
เพื่อโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งต่อไป

1. บทนา
แนวคิดพื้ นฐานในกฎหมายมหาชนที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ รัฐมีหน้ าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการพื้นฐานของประชาชนในสังคม และการปกครอง
โดยใช้ หลักการรวมอานาจ รัฐย่อมไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดทาภารกิจต่างๆ ได้ ท่วั ถึงและตรง
กับ ความต้ อ งการที่แ ท้ จ ริ งของประชาชน เพราะในปั จ จุ บั น ปั ญ หาของรั ฐ มี อ ยู่ หลากหลายและ
มีลักษณะซั บซ้ อนขึ้น ดังนั้น รั ฐจึ งมีความจาเป็ นที่จะต้ องมอบกิจการของรั ฐบางอย่างให้ องค์กร
อื่ น ๆ แบ่ ง เบาภาระไปจั ด ท า ทั้ ง นี้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยเกื อ บทุ ก ฉบั บ
มีบทบั ญญั ติให้ การจั ดการศึ กษาเป็ นการจั ดทาบริ การสาธารณะเป็ นอานาจหน้ าของรั ฐ รั ฐต้ อง
ดาเนินการตามนโยบายด้ านการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดการศึกษา
ต้ องเป็ นไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวั ฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืนได้ อย่างมีความสุข
ซึ่งรัฐอาจดาเนินการเอง หรือมอบหมายให้ เอกชนไปจัดทาบริการสาธารณะด้ านการจัดการศึกษา
โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้น
จากการปฏิรู ปการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ได้ ก าหนดกลไก
การกระจายอานาจทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ ปรับปรุงโครงสร้ างการจัดองค์กรและ
ให้ สถาบั นอุดมศึกษาทั้งของรั ฐและเอกชนมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิ งวิ ชาการและ
มีค วามเป็ นอิส ระในการบริ ห ารงาน ตามกฎหมายจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ละแห่ ง โดยมี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทาหน้ าที่เสนอนโยบาย แผนพั ฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่สอดคล้ องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุ นทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมิน ผลการอุด มศึ ก ษา โดยคานึ งถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิ ศ
ทางวิ ชาการของสถาบันอุดมศึ กษา ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ดตั้งสถาบั นอุดมศึ กษาแต่ละแห่ ง
และกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ โดยมี ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ท าหน้ า ที่เ ป็ น
ฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยยึ ด หลั ก การกระจายอ านาจจาก
หน่ ว ยนโยบาย คื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในฐานะ
หน่ ว ยปฏิบั ติ ก าร หลั ก การมีส่ว นร่ ว มการบริ หารจั ด การที่ดี และหลั ก การตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่ อให้ สถาบั นอุดมศึ กษามีอิสระคล่ องตัวในการบริ หารจัดการ
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ในการดาเนินการ โดยมีสภาสถาบันอุดมศึกษาทาหน้ าที่เป็ นองค์กรกากับดูแลสถาบันในระดับสูง
ซึ่ งภายใต้ ก ารบริ หารกิจ การของสถาบั นอุ ดมศึ กษา สภาสถาบั นอุด มศึ กษาเป็ นคณะบุ คคลที่มี
อ านาจสู ง สุ ด ในการก าหนดทิศ ทางของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประกอบกั บ มาตรา 17 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2547 รวมทั้ ง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ก าหนดให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ นผู้
มีอานาจสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิ ท ยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิ
เพื่ อ ท าหน้ าที่ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก าหนดนโยบาย เห็น ชอบแผนระยะยาว การเปิ ด
ดาเนินการหลักสูตร บริ หารงานบุคคล งบประมาณ จัดหาและบริ หารทรั พยากร เพื่อให้ สามารถ
ด าเนิ น การตามนโยบายที่ ก าหนด ซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การ โดยสภา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับของ
สถาบั นอุด มศึ กษาได้ ซึ่ งสอดคล้ องกับหลั กการกระจายอานาจ ดังนั้ น เมื่อกฎหมายให้ อ านาจ
การสรรหาอธิ ก ารบดี นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เป็ นอานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องดาเนินการสรรหาให้ เป็ นไป
ตามข้ อ กฎหมาย และมาตรฐานคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เนื่ อ งจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ นสถานที่
คาดหวังของสังคมในการผลิ ตบั ณฑิตออกสู่สังคมอย่ างมีคุณภาพทั้งด้ านวิ ชาการ และคุณธรรม
จริ ย ธรรม เมื่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ การสรรหาเป็ นอธิ ก ารบดี
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ เสนอให้ สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อด าเนิ น การเสนอชื่ อ เพื่ อโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ภายหลั งจากการที่สภาสถาบันอุดมศึ กษาได้ เสนอชื่ อบุคคลที่ได้ รับ
การสรรหาให้ ดารงตาแหน่ งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิแล้ ว ปรากฏว่ า บุ คคลนั้ นเป็ นผู้ ถูกร้ องเรี ยนจากบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยหรื อจาก
ประชาชนทั่วไป ในเรื่ องเกี่ยวกับความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมในการดารงตาแหน่ ง สถานภาพ
ทางสังคม หรือในกรณีท่ถี ูกองค์กรตรวจสอบตามรั ฐธรรมนู ญชี้มูลความผิด เช่ น คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แต่ การด าเนิ น การสอบสวนยังไม่ แล้ ว เสร็จ ซึ่ งสานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา
ในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาไม่มีอานาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ท่จี ะ
ดารงตาแหน่ งอธิการบดี นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ส่ งผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาหลายประการ เช่ น ปั ญ หาเกี่ ยวกับ การตรวจสอบการใช้ ดุ ลพิ นิ จ ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ปั ญ หาการขาดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปั ญหาการตรวจสอบการใช้
อานาจรั ฐ ในเรื่ องการออกระเบียบ ข้ อบั งคับ ประกาศ ฯลฯ ได้ เอง โดยไม่ มีการกาหนดวิ ธีการ
ควบคุ มการใช้ อ านาจของสภามหาวิ ทยาลั ย รวมถึ งปั ญ หาการออกระเบี ยบหรื อ ข้ อ บั งคับ โดย
ผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้ องหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตน
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1.1 มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดู แลสถาบั นอุดมศึ กษาในประเทศไทย
และต่ า งประเทศต่ า งมีเ ป้ าหมายเดี ยวกัน คือ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาโดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ นอิ ส ระและความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถานศึ ก ษา แต่ มีความแตกต่ า งในส่ วนของการตรวจสอบการใช้ อ านาจของสภามหาวิ ทยาลั ย
สรุปได้ ดังนี้
1.1.1 มาตรการทางกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การกากับ ดู แลสถาบันอุ ดมศึ กษาใน
ประเทศไทย
กฎหมายที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การก ากับ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย ได้ แ ก่
การกากับดู แล ตามพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ที่ได้
กาหนดให้ ก ระทรวงศึ กษาธิก ารมี อ านาจหน้ าที่เ กี่ยวกับ การส่ งเสริ ม และกากับดู แ ลการศึ ก ษา
ทุกระดับและทุ กประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ กษา สนับสนุ นทรั พยากร
เพื่อการศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจั ดการศึกษาและราชการอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง ทั้งนี้ ในส่วนของการ
อุดมศึ กษา จะมีคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เพื่ อ พิ จารณาให้ ความเห็นหรื อ ข้ อเสนอแนะแก่
รัฐมนตรี และมีหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การสนับสนุ นทรั พยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจั ดการศึ กษาระดับอุด มศึ กษาโดยคานึ ง ถึงความเป็ นอิสระและ
ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา ตามกฎหมายว่ า ด้ วยการจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง 1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งจะมีอานาจหน้ าที่ในการ
พิ จ ารณาเสนอนโยบายแผนพั ฒ นา และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่สอดคล้ อ งกับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และสนับสนุ นทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจั ดการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา โดยคานึ งถึงความเป็ นอิสระ และความเป็ นเลิ ศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริ ญญาตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ ง
และกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อมทั้ง เสนอแนะในการออกระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และประกาศ
ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และให้ ความเห็นหรื อให้
คาแนะนาแก่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรื อคณะรั ฐมนตรี และมีอานาจเสนอแนะและ
ให้ ความเห็ น ในการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปให้ แก่ ส ถานศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท้ั ง ที่ เ ป็ น
สถานศึ กษาในสังกัด และสถานศึ กษาในกากับแก่คณะรั ฐมนตรี ทั้งนี้ สานั กงานคณะกรรมการ
1

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36
208

5
การอุ ดมศึ ก ษา เดิ มคือ ทบวงมหาวิ ทยาลั ย มีสถานภาพเป็ นนิ ติบุ คคล มี บ ทบาทหน้ า ที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุ นจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานกลางที่ควบคุมกากับ
สถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรั ฐบาล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ ดาเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามแผนพั ฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
ที่สอดคล้ องกับความต้ องการตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษา
แห่ งชาติ ให้ การสนับสนุ นทรั พยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการตามกฎหมายว่ าด้ วย
การจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาในสังกัด ตั้งแต่นา
นโยบายของรั ฐที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้ านอุดมศึกษา ถ่ายทอดไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด เพื่ อให้ แผนการผลิ ตบั ณฑิตได้ ต อบสนองต่ อความต้ องการของสังคมและการพั ฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ อย่ า งไรก็ต าม การจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาก็ยังมีหน่ วยงานอื่นดาเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้ วย และใน
ฐานะราชการส่วนกลางตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็ นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบใน
การปฏิบั ติ ราชการของข้ า ราชการในสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งอานาจหน้ า ที่
ดังกล่าวเป็ นอานาจโดยทั่วไปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ซึ่ งจะมีเนื้ อหาหลั กในเรื่ อ งที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา ทั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาของรั ฐที่จัดการศึกษาระดับปริ ญญา
จะต้ องมารวมอยู่ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ
แต่ เ นื่ อ งจากข้ า ราชการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ อยู่ ภ ายใต้ ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่
แตกต่ า งกัน ได้ แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารงานบุ คคลของข้ า ราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาคเป็ นเอกเทศ และสอดคล้ องกับภารกิจโดยคานึงถึง
ความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการและวิ ชาชี พ จึ งก าหนดให้ มีองค์กรกลางบริ หาร
งานบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขึ้ นเป็ นการเฉพาะ โดยมี ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเป็ นองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ต่อมาได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2551 ในส่วนของการ
กาหนดระบบตาแหน่งและประเภทตาแหน่งให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกาหนด
หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ดารงตาแหน่ งวิชาการเสียใหม่ 2 เพื่ อให้ การต่อเวลาราชการ
2

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19
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เป็ นไปตามความจ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ แ ก่ ก ารสอนหรื อ วิ จั ย และตามความต้ องการของ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น และกาหนดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดี
และบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐแต่ละแห่ง สถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐมีแนวคิดที่ว่า การบริ หารงานโดยใช้ ระบบราชการไม่เหมาะกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพราะกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ยึดโยงผูกติดกับ เวลาราชการ และสถานที่ เหมือนกับระบบ
ราชการ ระบบการเงินการงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่ นของระบบราชการ เป็ นอุปสรรคต่อกิจกรรม
การวิจัยและการผลิตบัณฑิต แนวคิดนี้จึงได้ พัฒนามาเป็ นความพยายามที่จะปรับระบบการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย จากเดิ ม ที่ ใ ช้ ระบบราชการเต็ม รู ป แบบมาเป็ นระบบใหม่ ท่ี ใ ห้ อิ ส รภาพแก่
สภามหาวิทยาลัยในการที่จะกาหนดระบบบริหารขึ้นมาเอง โดยการออกกฎ ระเบียบต่างๆ แต่กย็ ัง
ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎเกณฑ์ห ลั ก ของรั ฐ และหลั ก การบริ หารจั ด การที่ดี เช่ น จะต้ อ งเป็ นระบบที่
ตรวจสอบได้ ทั้งโดยการตรวจสอบภายในที่จะต้ องมีความเข้ มงวดมากกว่ าระบบราชการ และ
โดยหน่ ว ยงานสาธารณะ เช่ น สานั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรื อสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เป็ นต้ น เมื่อ ได้ จั ด ตั้ งมหาวิ ทยาลั ยรู ป แบบใหม่ เ ป็ นมหาวิ ทยาลั ยในก ากับ ของรั ฐบาลนั้ น ก็ได้
ก าหนดให้ ก ารบริ หารงานของมหาวิ ทยาลั ย อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของสภามหาวิ ท ยาลั ย
และมีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจะเหมือนกับมหาวิ ทยาลั ยในส่วนราชการ ซึ่งสถาบันอุดมศึ กษา
แต่ ล ะแห่ งจะมี บ ทบาทและอ านาจหน้ าที่ ตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
จากมาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ในประเทศไทย ตามที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการ
กากับ ดู แลสถาบั น อุ ด มศึ กษา โดยคานึ งถึ งความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถานศึ ก ษา เป็ นการกระจายอ านาจในด้ า นการบริ ห ารสู่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยจะมี ส ภา
สถาบันอุดมศึ กษา เป็ นองค์กรสูงสุดที่ทาหน้ าที่บริ หารงานของสถานศึกษา โดยมีอานาจในการ
ออกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารกิจการของมหาวิทยาลัยได้ เอง
โดยไม่มีการกาหนดวิธกี ารควบคุมการใช้ อานาจของสภามหาวิทยาลัย
1.1.2 มาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก ากับ ดู แ ลสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ในต่างประเทศ
1.1.2.1 สหราชอาณาจั กร กลไกในการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
สหราชอาณาจักร จะมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการศึ กษาธิการและการจ้ างงาน (Secretary of
State for Education and Employment) ที่รับผิดชอบการศึ กษา โดยได้ รับแต่ งตั้งจาก
นายกรั ฐมนตรี และมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและให้ แนวทางการจัดการศึกษา
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ของรั ฐในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการได้ รับความช่วยเหลือจากรั ฐมนตรีช่วย (Minister of
State) 3 คน และผู้ช่วยรัฐมนตรีท่เี ป็ น ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary) 3 คน นอกจากนี้
ยังมีเ จ้ า หน้ าที่ด้า นวิ ชาชี พ และด้ านบริ หารของกระทรวง และเจ้ า หน้ าที่ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
ไม่สังกัดกระทรวงใด เช่น สานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standards in Education OFSTED) และองค์การวุฒิการศึกษาและหลักสูตร (Qualifications and Curriculum Authority
- QCA) ซึ่งเดิมเรียกว่าองค์การหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล (SCAA) รัฐมนตรีว่าการ
จะเป็ นผู้แทนด้ านการศึกษาและการจ้ างงานในคณะรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ
และการจ้ างงานจะก าหนดนโยบายการศึ ก ษา ปรึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
รั บผิดชอบในการติดตามดู แลคุ ณภาพของการศึ กษาและการใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1996 ซึ่งใช้ แทน พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1944 และกฎหมายที่ตามมา
ได้ ให้ อานาจแก่รัฐมนตรี ว่าการในการดูแลองค์การบริ หารการศึกษาท้ องถิ่น และคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรียน มิให้ ปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้ องตามเหตุผล และให้ ทาหน้ าที่เป็ นตุลาการในกรณีท่มี ี
ความขัดแย้ งระหว่างองค์การบริหารการศึกษาท้ องถิ่นต่ างๆ ระหว่างผู้ปกครองและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือองค์การบริหารการศึกษาท้ องถิ่น3
มหาวิ ทยาลั ยทุ กแห่ งและสถาบั นอุดมศึ กษาอื่นๆ เป็ นหน่ วยงานอิสระ
ดังนั้น จึงรั บผิดชอบการจัดองค์กรบริ หารภายในของตนเอง อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันมีรูปแบบ
การบริ ห ารคล้ ายคลึ ง กั น ผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โดยทั่ ว ไป เรี ย กกั น ว่ า รองอธิ ก ารบดี
(Vice - Chancellor) ต่าแหน่งอธิการบดี (Chancellor) เป็ นตาแหน่งกิตติมศักดิ์ ไม่ใช่ตาแหน่ง
บริหาร คณะกรรมการบริ หารระดับสูงสุด เรี ยกว่ า สภามหาวิทยาลัย หรื อสถาบัน (Court) และ
ประกอบด้ วยคณาจารย์อาวุโสและกรรมการจากภายนอกที่มาจากการเลือกตั้ง สภามหาวิทยาลัย
(Court) จะตัดสินใจเรื่ องที่เป็ นนโยบายทั่วไปและจะไม่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจาของ
มหาวิ ท ยาลั ย องค์ก รระดั บ รองลงมา คือ สภาบริ หารของสถาบั น (Senate) ซึ่ ง โดยทั่ว ไป
ประกอบด้ วยบุคลากรวิชาชีพ สหภาพการค้ าและอื่นๆ โดยทาหน้ าที่ตัดสินใจเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
ความสามารถของคณะวิชา ซึ่งการดาเนินงานของแต่ละองค์กรจะมีความเป็ นอิสระต่อกัน
1.1.2.2 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกฎหมาย
สาคัญที่เกี่ยวข้ อง 2 ฉบับ ได้ แก่ กฎหมายโฟเรอ (Edgar Faure) ปี ค.ศ. 1968 กาหนดสถานะ
ทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา ให้ อสิ ระในการบริหาร การเงิน และการสอน ต่อมาในปี ค.ศ.
1984 มีกฎหมายซาวารี (La loi Savary) ปรับปรุงอานาจอิสระดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ
กาหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถใช้ อานาจอิสระในด้ านใดได้ บ้างและได้ แค่ไหน อย่างไร

3

กมล สุดประเสริฐ. (2546). โครงสร้ างการบริการการศึกษาสหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. หน้ า 4
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ทั้งนี้ มีสภามหาวิทยาลัย เป็ นองค์กรสูงสุดที่มีหน้ าที่กาหนดและกากับ
นโยบาย ดู แ ลการบริ หารจั ดการให้ เกิดการปฏิบั ติต ามนโยบาย และพั น ธกิจของมหาวิ ทยาลั ย
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ นสภาผู้ ก ากั บ
(Governance Board) ที่พิทกั ษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้ การบริหารมหาวิทยาลัย
อยู่ ในครรลองของการบริ หารจั ด การที่ดี ตามระบบคุ ณ ธรรม โปร่ งใสและตรวจสอบได้ สภา
มหาวิทยาลัย ก็คือ ระบบการตัดสินใจระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายเป็ นเรื่องของสภาฯ
การบริ หารเป็ นเรื่ องของฝ่ ายบริ หาร คือ อธิการบดี ซึ่ งสาธารณรั ฐฝรั่ งเศสก็มีระบบการควบคุ ม
ตรวจสอบการทางานของอธิการบดี โดยกลไกของศาลปกครอง4
1.1.2.3 ประเทศนิวซี แลนด์ การจั ดการศึกษาของประเทศนิวซี แลนด์ ก่อนปี
ค.ศ. 1989 เป็ นการจั ด การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะของการรวมศู น ย์ อ านาจเข้ า สู่ ส่ ว นกลาง
(Centralization) มีระดับของการจัดการการศึกษาหลายระดับ หลายขั้นตอน มีความหลากหลาย
ขององค์กรและหน่วยงานที่รับภาระในการจัดการศึกษา นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
ศึกษาธิการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการบริหารการศึกษาประเภทต่างๆ และสภาการศึกษา เป็ นต้ น
เป็ นผู้รับภาระบริ หารการศึกษาและสถานศึกษารั บภาระในการให้ การศึกษา อานาจการตัดสินใจ
ทั้งการบริ หารแผนงาน โครงการงบประมาณ บุ คลากร อยู่ ท่ีส่วนกลาง ต่ อมาจึ งมีการปฏิรูป
การศึ ก ษา และภายหลั ง จากมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาเป็ นลั ก ษณะของการกระจายอ านาจ
ทางการศึ ก ษา (Decentralization of Education) การลดทอนหน่ ว ยงานที่ไ ม่ จ าเป็ น
(Re-engineering) และการปรับโครงสร้ างองค์กร(Reorganization) อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด นับตั้งแต่การศึกษาก่อนวัยเรี ยน (Early Childhood Education)
ระดับประถมศึกษา (Primary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) และระดับหลัง
มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ แ ก่ การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย (Universities)
การศึ ก ษาสารพั ด ช่ า ง
(Polytechnices) และวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครู (Colleges of Education) และหน่วยงาน
ที่ จั ดการศึ ก ษาในสาขาต่ า งๆ ที่ ก าหนดอยู่ ใ นกรอบหลั ก สู ต รโดยมี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (Minister of Education) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็ นผู้บริหารด้ านนโยบาย
สูงสุดของกระทรวง และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education) ซึ่งมาจากการ
สรรหาและแต่งตั้ง เป็ นผู้ บริ หารงานประจาสูงสุดของกระทรวง ทั้งนี้ ในการกระจายอานาจการ
จัดการศึ กษาไปยังคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนและสถานศึ กษา รั ฐได้ ให้ ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน ทั้งในด้ านคุณภาพการบริหาร การเรียนการสอน จึงได้ จัดให้ มีหน่วยงาน

4

วิจิตร ศรีสอ้ าน.(2555). การประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2555. สืบค้ นจาก
http://dpr.wu.ac.th

212

9
ที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบและถ่วงดุล 2 หน่วยงาน คือ สานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และสานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา5

2. ผลของการศึ ก ษาปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกับ อ านาจหน้า ที่ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกากับดู แลสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีการสรร
หาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒ
มีดงั ต่อไปนี้
ปั จ จุ บั น การบริ ห ารกิ จ การของสถานศึ ก ษา รั ฐ ได้ กระจายอ านาจไปยั ง สภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ละแห่ งสามารถออกกฎ ระเบี ยบ ข้ อ งบั งคั บ
ในเรื่ อ งที่เ กี่ ยวกับ การบริ ห ารจั ด การภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ เ อง โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
การสรรหาผู้ บริ หารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา จึงเกิดช่ องว่ างที่สถาบั นอุดมศึ กษาบางแห่ ง
ออกระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ กับตนเองและพวกพ้ อง จนส่งผล
ให้ เ กิด ปั ญ หาร้ อ งเรี ยนและความแตกแยกภายในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา ซึ่ งสามารถแยกประเด็น
ปัญหาได้ ดังนี้
2.1 ปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกากับดูแล
สถาบั นอุดมศึ กษา กล่ า วคือ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ในฐานะเป็ นหน่ วยงานที่
ก ากับ ดู แ ลสถานศึ ก ษา ไม่ มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ ท่ีจ ะด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็ นช่ องว่ าง
ของกฎหมายที่ ท าให้ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ อ านาจในการสรรหาอธิ ก ารบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอาเภอใจ โดยไม่คานึงถึงมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหา
2.2 ปั ญหาการขาดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งสาหรั บผู้ดารงตาแหน่ งอธิการบดี นายกสภา
มหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กล่ าวคือ พระราชบั ญญั ติระเบี ยบ
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บท
ในการกาหนดระเบียบวิธีสาหรับระบบบริหารงานบุคคล โดยมิได้ กาหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ อาไว้ รวมทั้ง มิ ไ ด้ มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ข อง
“ก.พ.อ.” ให้ มีอานาจตรวจสอบข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้ มา
ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ แต่อย่างใด
5

ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ. (2542). โครงสร้ างการบริหารการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์.
กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
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2.3 ปั ญหาการตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม รวมทั้งพระราชบั ญญั ติจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ ง กาหนดให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการ
สรรหาอธิก ารบดี นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ โดย
สามารถกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
ได้ เ อง ซึ่ งการใช้ อ านาจตามกฎหมายนี้ เป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับ การอนุ มัติ อนุ ญ าต การออกคาสั่ ง
หรือการออกกฎ ระเบียบ ตามที่กฎหมายให้ อานาจไว้ แต่เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษา พ.ศ. 2547 ให้ อานาจกับสภาสถาบั นอุดมศึ กษาในการสรรหา
อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่กลับไม่มีการ
กาหนดวิธกี ารควบคุมการใช้ อานาจเอาไว้
2.4 ปั ญ หาการออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ในกากับของรัฐ กล่าวคือ การที่สถาบันอุดมศึกษามีความเป็ นอิสระในการบริหารงาน มีอานาจใน
การกาหนดผู้ท่จี ะดารงตาแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กาหนดนโยบายการปกครอง การบริ หารงานบุ คคล การเงินและการคลั ง และมี
อานาจหน้ าที่ของตนเองโดยเฉพาะในการออกกฎ ข้ อบั งคับ หรื อคาสั่ง ได้ ด้วยตนเอง ภายใต้
หลั ก การกระจายอ านาจที่ ส มบู ร ณ์ แต่ ก ารที่มี ค วามเป็ นอิ ส ระเช่ น นั้ น ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการ
ออกระเบียบหรือข้ อบังคับโดยผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ แก่ตนเองและพวกพ้ อง

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สื บ เนื่ องมาจากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ได้
กาหนดกลไกการกระจายอานาจทางการบริ หารไปสู่สถานศึ กษา โดยอยู่ในการกากับดูแลของ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ซึ่ง สกอ. ไม่ได้ มีอานาจหน้ าที่ในการตัดสินใจ
ในเรื่องใดๆ ดังนั้น หากเกิดปั ญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วน
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการสรรหาอธิการบดี
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ งไม่ มีอานาจในการเข้ าไปจั ด การแก้ ไขปั ญหาได้ จึ งส่ งผลให้ เกิด ปั ญหาความขัด แย้ งภายใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รัฐไม่สามารถเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาได้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว ดังนี้
3.1 แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โดยกาหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอานาจในการติดตาม ตรวจสอบ ระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์
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และประกาศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ลางที่ ค ณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาก าหนด โดยรวมถึ ง ให้ มี อ านาจในการยั บ ยั้ ง การแต่ ง ตั้ ง หรื อ การด าเนิ น การ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในกรณี ท่ีเ กิ ด ปั ญ หา
ความขัดแย้ ง ขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
3.2 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไ ขเพิ่ มเติม โดยการกาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ มาตรฐานสาหรั บ ผู้ ดารง
ต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
โดยกาหนดทั้งคุ ณวุ ฒิทางการศึ กษา และประสบการณ์ในการสอน หรื อประสบการณ์ด้านการ
บริหาร รวมทั้งกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามให้ ชัดเจน เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่ ง ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานกลาง ทั้ ง นี้ เห็ น ควรให้ เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของมาตรการ
ในการควบคุ ม การออกกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ์ และประกาศของฝ่ ายบริ ห ารใน
สถาบันอุดมศึกษา พร้ อมทั้งกาหนดมาตรการลงโทษแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการฝ่ าฝื น
3.3 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ แต่ ล ะแห่ ง
สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฝ่ ายกฎหมาย
ซึ่งทาหน้ าที่โดยนิติกรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านการพิ จารณาของ
สภาสถาบั นอุดมศึ กษาแล้ ว หรื อการอุทธรณ์ ร้ องทุ กข์ สาหรั บบุ คลากรในสถาบั นอุดมศึ กษาที่
ได้ รับความคับข้ องใจจากการออกกฎต่างๆ แต่กระบวนการควบคุมภายในดังกล่าว ยังไม่สามารถ
ตรวจสอบการกระทาที่เป็ นการพิ จารณาทางปกครองโดยผู้ มีส่วนได้ เสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะอิ ท ธิ พ ลของผู้ บริ ห ารที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง ในการก าหนดโครงสร้ างของ
สถาบั น อุด มศึ ก ษาจะมี อ งค์ คณะบุ คคลที่สาคั ญ 3 ชุ ด หลั ก ๆ คือ สภาสถาบั น อุ ด มศึ กษา สภา
คณาจารย์แ ละข้ าราชการ และสภาวิ ชาการ โดยแต่ ละองค์คณะบุ คคลจะมีการบริ หารงานแยก
จากกั น อิ ส ระ ท าให้ ไ ม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล กั น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็น ว่ า หากมี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้งสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาในกากับ ของรั ฐแต่ ละแห่ ง โดยกาหนดให้ คณะบุ คคล
ทั้ง 3 ชุ ด ดั งกล่ า ว มีอานาจหน้ า ที่ในการตรวจสอบถ่ ว งดุ ลกันได้ ย่ อ มเป็ นการสร้ างมาตรการ
ในการควบคุมภายในสาหรับผู้บริหารระดับสูงได้ เป็ นอย่างดี
3.4 จั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ มี อ านาจตรวจสอบการใช้ อ านาจของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา แม้ ว่ า
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง กาหนดให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
ผู้มีอานาจในการดาเนินการในเรื่ องสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุ ฒิได้ เอง แต่กลับไม่มีการกาหนดวิธีการควบคุม หรื อการถ่วงดุ ลการใช้
อานาจของสภามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นอกจากแนวทางในการแก้ ไขกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องดังที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ยังมีอีกแนวทางหนึ่ งที่หลายหน่ วยงานนามาใช้ ในการแก้ ไข
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ปั ญหาในเรื่ องการตรวจสอบหรือถ่วงดุลการใช้ อานาจรั ฐ กล่ าวคือ การจัดตั้งองค์กรอิสระในการ
ตรวจสอบการใช้ อานาจ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ มีการจัดตั้งองค์กรที่มีอานาจตรวจสอบการใช้ อานาจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมิให้ ใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบ และให้ ใช้ อานาจตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย โดยสมควรเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นกลางและเป็ นอิสระจากการบริ หารงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้ จริง การตรวจสอบควบคุมการใช้ อานาจดังกล่ าวจึงอาจกระทาได้ โดย
อาศั ยการควบคุมโดยองค์กรภายนอกซึ่งมีฐานะเป็ นองค์กรพิ เศษ และมีศักยภาพเพี ยงพอที่จะ
รับผิดชอบผลการดาเนินการของตนได้ องค์กรในลักษณะเช่นนี้ ควรเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นกลาง
ทางการเมือง และเป็ นอิสระจากการบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้ จริง
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คดีปกครองเกีย่ วกับการกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครอง
เดชาธร มังคลาทร
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล

บทคัดย่อ
ในหัวข้ อนี้จะเป็ นการศึกษาปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระทาทางปกครองที่มีเหตุบกพร่ อง
หรือความไม่ชอบด้ วยกฎหมายเนื่องจากฝ่ ายปกครองกระทาโดยไม่สุจริ ตหรือการบิดเบือนการใช้ อานาจ
ของฝ่ ายปกครอง ได้ แก่ ปั ญหาการวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครองที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ปั ญหาระยะเวลาการฟ้ องคดีปกครองในกรณีดังกล่ าว รวมทั้งปั ญหากรณี ท่ฝี ่ าย
ปกครองออกกฎมาหักล้ า งหรื อ ไม่ป ฏิบั ติตามแนวคาวินิ จฉั ยของศาลปกครอง และปั ญ หาการควบคุ ม
ตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ ายปกครองที่มีลักษณะเป็ นการกระทาโดยไม่สจุ ริต
จากการศึ กษาพบว่ า การกระทาทางปกครองที่ส่งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐผู้กระทาได้ รับโทษ
ทางอาญา และผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจา กกา รกระท าดั ง กล่ า วน า คดี ม า ฟ้ องต่ อ ศา ลปกครอง
เพื่ อขอให้ เพิ กถอนกฎ คาสั่ง หรื อสั่งห้ ามการกระทาที่เป็ นมูลเหตุแห่ งการฟ้ องคดีอาญา หรื อเพื่ อให้ ฝ่าย
ปกครองรั บผิดชดใช้ ค่าเสียหาย ศาลปกครองจะต้ องถื อข้ อเท็จจริ งตามที่ศ าลยุ ติธรรมได้ วิ นิจฉั ยไว้ ใน
คดีอาญาหรื อไม่ และกรณีน้ ีเมื่อคดีในศาลยุติธรรมถึงที่สุดแล้ ว ผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว
จะไม่สามารถนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองได้ เพราะจะพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
แล้ ว และในกรณีท่ฝี ่ ายปกครองไม่เห็นด้ วยกับแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง จึงออกกฎมาหักล้ างหรือไม่
ปฏิบัติตามแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ถือว่าเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริ ตหรื อไม่ นอกจากนี้ การที่
ศาลปกครองไม่เข้ าไปควบคุมตรวจสอบการกระทาที่มีลักษณะเป็ นมาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง ทาให้
ในบางกรณี ท่มี าตรการภายในของฝ่ ายปกครองเป็ นการกลั่นแกล้ งหรือเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริ ตของ
ฝ่ ายปกครองจึงไม่ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง และในปั จจุ บันยังไม่มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองที่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการกระทาโดยไม่สจุ ริตของฝ่ ายปกครอง
ดังนั้น หลังจากได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์แล้ ว ผู้วิจัย จึงเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้ มีความชัดเจนเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาดังกล่ าวข้ า งต้ น และเพื่ อให้ สามารถแก้ ไขปั ญ หาความ
เดือดร้ อนเสียหายของผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบจากการกระทาโดยไม่สุจริ ตของฝ่ ายปกครอง อีกทั้งเพื่อให้ ศาล
ปกครองมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบการกระทาโดยไม่สุจริ ตของฝ่ ายปกครองได้ ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
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1. บทนา
การที่องค์กรตุลาการเข้ ามามีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ ถูกล่วงละเมิด โดยหน่วยงานทางปกครอง
หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นั้น อาจกระทาได้ หลายรูปแบบ เช่ น การให้ ศาลยุติธรรมทาหน้ าที่ดังกล่าว (ระบบ
ศาลเดี่ยว) หรื อการจัดให้ มีศาลที่ชานาญในเรื่ องการปกครองโดยเฉพาะ ซึ่งได้ แก่ศาลปกครองทาหน้ าที่
ควบคุมตรวจสอบการใช้ กฎหมายขององค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง (ระบบศาลคู่) ซึ่งระบบกฎหมายไทย
ในปั จจุ บันกาหนดให้ ศาลปกครองเป็ นองค์กรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของ
การกระทาทางปกครอง โดยมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญ ญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ น การออกกฎ
ค าสั่ ง หรื อ การกระท าอื่ น ใด เนื่ อ งจากกระท าโดยไม่ มี อ านาจหรื อ นอกเหนื อ อ านาจหน้ าที่ หรื อ
ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย หรื อ โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบขั้ น ตอน หรื อ วิ ธี ก ารอั น เป็ นสาระส าคั ญ
ที่กาหนดไว้ สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นธรรม หรือ
มีลักษณะเป็ นการสร้ างขั้นตอนโดยไม่จาเป็ นหรือสร้ างภาระให้ เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็ นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ
กล่าวโดยเฉพาะการควบคุมตรวจสอบการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครองโดยศาลปกครองเกี่ยวกับ
“การกระทาโดยไม่สุจริต” ของฝ่ ายปกครองตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น มีปัญหาสาคัญที่จาเป็ นต้ องศึกษาวิเคราะห์ให้
ชั ด เจน เนื่ อ งจากยั งไม่ มี การอธิบ ายถึ ง ความหมายและประเภทของการกระท าโดยไม่ สุจ ริ ต ของฝ่ าย
ปกครอง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในการวินิจฉัยคดีปกครองที่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการกระทา
โดยไม่สจุ ริตของฝ่ ายปกครอง ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้ อที่ 2 ต่อไป

2. ปั ญหาการควบคุมตรวจสอบการกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครองในศาลปกครอง
ไทย
2.1 ปั ญ หาการวิ นิ จ ฉัย คดี ป กครองเกี่ ย วกับ การกระท าโดยไม่ สุ จ ริ ต ของฝ่ ายปกครอง
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดีอาญา
โดยที่บ ทบั ญ ญั ติในพระราชบั ญญั ติจั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ.
2542 ไม่ ได้ ให้ คานิ ยามเหตุความไม่ ชอบด้ วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองตามที่บัญญั ติไว้ ใน
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาแนวคาวินิจฉัยคดีของศาลปกครอง
ส่วนใหญ่ ศาลปกครองจะวินิจฉั ยไปในทางที่ว่า การกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครอง หมายถึงกรณี
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐกระทาการทางปกครองโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อกลั่นแกล้ งให้ ผ้ ูอ่ ืนได้ รับความเดือดร้ อน
เสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการกระทาอื่นๆ ของฝ่ ายปกครองที่เข้ าข่ายเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริต เช่น
การกระทาที่เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ราชการ
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(หมวด 2 ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ตั้งแต่มาตรา 147 ถึงมาตรา 166) ทาให้ มีปัญหาว่า
ก ร ณี ที่ ก า ร ก ร ะ ท า ท า ง ป ก ค ร อ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ผู้ ก ร ะ ท า ไ ด้ รั บ โ ท ษ ท า ง อ า ญ า
อันเนื่องมาจากการกระทาทางปกครองดังกล่าว ถือว่าเป็ นการกระทาโดยไม่สจุ ริตตามความหมายในมาตรา
9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หรือไม่
และในกรณีผ้ ูได้ รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าวของฝ่ ายปกครองที่เป็ นมูลเหตุแห่งการฟ้ องคดีอาญา
นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ เพิกถอนกฎ คาสั่ง หรือให้ ส่ังห้ ามการกระทา หรือให้ รับผิดฐาน
กระทาละเมิด ศาลปกครองจะต้ องถือข้ อเท็จจริงตามที่ศาลยุติธรรมได้ วินิจฉัยไว้ ในคดีอาญาหรือไม่
2.2 ปัญหาระยะเวลาการฟ้ องคดีปกครองทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดีอาญา
กรณี ท่ี ศ าลยุ ติ ธ รรมมี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ กระท าความผิ ด อาญา
อั น เนื่ องมาจากการใช้ อ านาจทางปกครอง และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการกระท าดั ง กล่ า ว
เมื่อทราบผลคาพิพากษาของศาลยุติธรรมแล้ วประสงค์จะนาคดีมาฟ้ องต่ อศาลปกครองเพื่อขอให้ เพิกถอน
ก ฎ ค า สั่ ง ห รื อ ใ ห้ ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง รั บ ผิ ด ฐ า น ก ร ะ ท า ล ะ เ มิ ด แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ค ดี ม า ฟ้ อ ง
ต่อศาลปกครองได้ เนื่องจากพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองแล้ ว ยกตัวอย่างเช่ น เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นออกคาสั่งให้ เจ้ าของอาคารแห่งหนึ่งรื้อถอนอาคารโดยอ้ างว่า ก่อสร้ างอาคารโดยไม่ชอบ
ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย เ จ้ า ข อ ง อ า ค า ร จึ ง น า ค ดี ไ ป ฟ้ อ ง ต่ อ ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง รั บ ฟั ง
เป็ นที่ยุติว่า เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกคาสั่งดังกล่าวเนื่องจากมีมูลเหตุจูงใจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากตน
และศาลยุติธรรมพิพากษาว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกรณีท่อี ธิบดี
ออกค าสั่ ง ไม่ เ ลื่ อนต าแหน่ ง ให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเนื่ องจากต้ องการกลั่ น แกล้ งผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้ บั งคับ บั ญชาจึ งน าคดีไปฟ้ องต่ อศาลยุ ติธรรม และศาลยุ ติธรรมพิ พากษาว่ า อธิบ ดีมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ ว ในกรณีน้ ีหากเจ้ าของอาคารหรือผู้ใต้ บังคับบัญชาซึ่ง
เป็ นฝ่ ายชนะคดีในศาลยุติธรรมเมื่อทราบผลของคาพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้ ว ประสงค์จะนา
คดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อให้ ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งทางปกครองหรือเพื่อเรียกร้ องค่าเสียหายใน
มูลละเมิดอันเกิดจากการใช้ อานาจทางปกครอง จะมีปัญหาว่าคดีดังกล่าวจะพ้ นกาหนดระยะเวลาการฟ้ อง
คดีต่อศาลปกครองแล้ ว
2.3 ปั ญ หากรณี ที่ ฝ่ ายปกครองออกกฎมาหั ก ล้า งหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามแนวค าวิ นิ จ ฉั ย
ของศาลปกครอง
ในบางกรณี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลปกครองยั ง เป็ นการวางแนวทางหรื อ
เป็ นการปรับปรุงวิธปี ฏิบัติราชการของฝ่ ายปกครองหรือเป็ นการวางหลักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ฝ่ ายปกครองมีอานาจในการออกกฎหรื อกฎหมายลาดับรองต่างๆ ตามที่กฎหมายให้ อานาจไว้ จึงมีบาง
กรณีท่ฝี ่ ายปกครองไม่เห็นด้ วยกับแนวคาวิ นิจฉัยของศาลปกครองจึงออกกฎหรือกฎหมายลาดับรองมา
เพื่อหักล้ างหรือไม่ปฏิบัติตามแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง จึงมีปัญหาว่า การกระทาของฝ่ ายปกครอง
ดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทาโดยไม่สจุ ริตหรือไม่
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2.4 ปั ญหาการควบคุ ม ตรวจสอบมาตรการภายในของฝ่ ายปกครองที่ มี ล ัก ษณะ
เป็ นการกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครอง
กรณี การกระท าของฝ่ ายปกครองมีลั กษณะเป็ น “มาตรการภายใน” ของฝ่ ายปกครองที่
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ผู้ กระท ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ อ่ ื น ที่ เ ห็ น ได้ อย่ า งชั ดแจ้ งว่ าเป็ นการกระท าโดยไม่ สุ จริ ต
เช่ น เป็ นการกลั่ นแกล้ ง หรื อเพื่ อแสวงหาประโยชน์ ท่ี มิ ควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายส าหรั บ ตนเอง
หรือผู้อ่นื แต่แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองได้ วางหลักว่า ศาลปกครองจะไม่เข้ าไปควบคุมตรวจสอบการ
กระทาที่มีลักษณะเป็ นมาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง ดังนั้ น ทาให้ ศาลปกครองไม่ มีบทบาทในการ
แก้ ไขความเดือดร้ อนหรือเสียหายจากการกระทาดังกล่าวของฝ่ ายปกครอง
2.5 ปัญหาการค้นหาวัตถุประสงค์ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีก่ ระทาการทางปกครอง
ในการพิ จารณาเกี่ยวกับการกระทาโดยไม่ สุจริ ตของฝ่ ายปกครอง นั้ น ศาลปกครองจาต้ อง
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ จู งใจหรื อวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ ก ระท าการ
ทางปกครองที่ เ ป็ นมู ล เหตุ แ ห่ ง การฟ้ องคดี ซึ่ ง ในการต้ องค้ นหามู ล เหตุ จู ง ใจหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของผู้ กระทาจะต้ องพิ จารณาจากพฤติการณ์หรื อข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุเชื่ อมโยงให้ เห็นมู ลเหตุจูงใจหรื อ
วัตถุ ประสงค์ของผู้ กระทา เช่ น มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ผลประโยชน์ท่ีจะได้ สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึง
ความไม่เป็ นกลาง เป็ นต้ น โดยมูลเหตุจูงใจหรือวัตถุประสงค์ท่ถี ือได้ ว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้
อานาจฝ่ ายปกครองกระทาการ ยกตัวอย่าง เช่น เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่มี ิควรโดยชอบด้ วยกฎหมาย เพื่อ
กลั่นแกล้ งให้ ได้ รับความเสียหาย หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งมีลักษณะไม่เป็ นกลาง อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองตั้งแต่เปิ ดทาการศาลปกครองเป็ นต้ นมา ยังไม่พบคดี
ที่ศาลปกครองวินิจฉัยไว้ โดยชัดแจ้ งว่ า การกระทาทางปกครองที่เป็ นมูลเหตุแห่ งการฟ้ องคดีไม่ชอบด้ วย
กฎหมายเนื่ อ งจากฝ่ ายปกครองกระทาโดยไม่ สุจ ริ ต ส่ งผลให้ ยังไม่ มีก ารพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ท่ีใช้ ในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีท่มี ขี ้ อพิพาทเกี่ยวกับการกระทาโดยไม่สุจริตของฝ่ ายปกครอง และแม้ คู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้อง
คดีจะกล่ าวอ้ างว่ าหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐกระทาโดยไม่สุจริ ต แต่ศาลปกครองมักจะ
วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่สจุ ริตดังกล่าว

3. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ ศึกษาวิเคราะห์แต่ละประเด็นปั ญหาแล้ ว จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ดังนี้
1) เห็นควรเสนอให้ บัญญัติกฎหมายว่า การกระทาทางปกครองที่มีลักษณะเป็ นการทุจริตต่อ
ห น้ า ที่ ห รื อ มี ผ ล ใ ห้ ผู้ ก ร ะ ท า ไ ด้ รั บ โ ท ษ จ า คุ ก โ ด ย ค า พิ พ า ก ษ า ถึ ง ที่ สุ ด ใ ห้ จ า คุ ก เ ว้ น แ ต่
ในความผิ ด อั น ได้ กระท าโดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ถื อ ว่ า เป็ นการกระท าโดยไม่ สุ จ ริ ต
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542
2) เห็น ควรเสนอให้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายว่ า ในกรณี ท่ีศ าลยุ ติ ธ รรมมี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ว่ า
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท าความผิ ด อาญาอั น เกิ ด จากการใช้ อ านาจตามกฎหมาย หรื อ จากกฎ ค าสั่ ง
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ทางปกครอง หรื อคาสั่งอื่น และกรณีดังกล่าวเป็ นเรื่องที่อยู่ในอานาจของศาลปกครอง และระยะเวลาการ
ฟ้ องคดีครบกาหนดไปแล้ วหรือจะครบกาหนดก่อนสามสิบวันนับแต่วันที่คาพิพากษาของศาลยุติธรรมถึ ง
ที่สุด ให้ ขยายระยะเวลาการฟ้ องคดีต่อศาลปกครองออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่คาพิ พากษาของศาล
ยุติธรรมถึงที่สดุ
3) เห็น ควรเสนอให้ บั ญ ญัติกฎหมายว่ า การกระทาโดยไม่ สุจริ ต หมายความรวมถึง การ
กระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐที่มีลักษณะเป็ นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามหรื อ
ฝ่ าฝื นแนวคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองโดยไม่มีเหตุผลอันควรสนับสนุน
4) เห็น ควรเสนอให้ บั ญ ญั ติก ฎหมายว่ า ในคดี ท่ีฟ้ องเกี่ยวกับ การกระทาทางปกครองที่มี
ลักษณะเป็ นมาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง ถ้ าศาลปกครองเห็นว่าการกระทาดังกล่าวที่เป็ นมูลเหตุแห่ง
การฟ้ องคดีกระทบสิทธิหรือก่อให้ เกิดภาระหน้ าที่แก่ผ้ ูอยู่ในบังคับและเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริต ให้ ศาล
ปกครองมีอานาจรับคาฟ้ องดังกล่าวไว้ พิจารณาได้
5) เห็นควรเสนอให้ บัญญัติกฎหมายว่ า ในคดีท่มี ีประเด็นพิ พาทเกี่ยวกับการกระทาโดยไม่
สุจริ ตของฝ่ ายปกครอง ให้ ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับเหตุผลประกอบการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง และความ
บรรลุ ผลของมาตรการหรื อวิธีการที่ฝ่ายปกครองนามาใช้ หรื อพฤติการณ์แวดล้ อมอื่นๆ ที่แสดงให้ เห็น
มูลเหตุจูงใจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่กระทาการทางปกครองที่พิพาท
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ปั ญหาทางกฎหมายในการนาพระราชบัญญัติการดู แลผลประโยชน์ของ
คู่สญ
ั ญา พ.ศ.2551 มาบังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตวิษา ใจยังยื
่ น*
รองศาสตราจารย์พนิ ิจ ทิพย์มณี**

บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ มีการตราพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
ขึ้นมาเพื่ อสร้ างความมั่นใจให้ แก่คู่สัญญาและสร้ างความมั่นคงต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อัน เนื่ อ งมาจากการทาสัญ ญาจะซื้ อจะขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นการทาสัญ ญาโดยอาศั ยความ
น่าเชื่อถือระหว่างคู่สญ
ั ญาในการชาระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ เป็ นหลัก ในบางครั้งจึงทาให้ เกิดปั ญหา
จากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ จะมีการตรากฎหมาย
หลายฉบั บที่มีก ารกาหนดมาตรการเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาที่เกิด ขึ้น ได้ แก่ พระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครอง
ผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริ โภค (ฉบับที่ 2) โดย
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านสัญญานั้น กาหนดให้ คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้
ในกรณีท่อี กี ฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่ในทางปฎิบัติแล้ วยังไม่สามารถป้ องกันความ
เสียหายหรื อประกันว่ าผู้ เสียหายได้ รับเงินคืนครบถ้ ว น ดังนั้ นจึ งได้ มีแนวคิดนาระบบการดู แ ล
ผลประโยชน์ ของคู่สัญญา (Escrow) โดยระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญานี้เป็ นระบบที่มี
การกาหนดให้ มีคนกลาง (Escrow Agent) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาทาหน้ าที่ดูแลการชาระหนี้ตาม
สัญญาให้ เป็ นไปตามเจตนาของคู่สัญญาจึงเป็ นที่มาของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา พ.ศ.2551
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
กรณีการซื้อขายอสังหาริมทรั พย์ในปั จจุ บันยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในเรื่ องเนื้อหาของ
กฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเรื่องความสมัครใจในการทาสั ญญา
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การวางหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจ
ภาระการพิสจู น์กรณีเกิมความเสียหายจาการทาหน้ าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์เป็ นต้ น จึงส่งผลให้
ในปั จจุ บันผู้ประกอบธุรกิจอสังหริมทรัพย์ไม่นาพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาบังคับใช้ เท่าที่ควรถึงแม้
จะเป็ นกฎหมายที่ดีกต็ าม
ดังนั้ น ผู้ วิจัยขอเสนอแนะว่ า ควรมีก ารแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติการดู แลผลประโยชน์ ของ
คู่ สัญ ญา พ.ศ.2551 เพื่ อแก้ ปั ญ หาข้ า งต้ น เช่ น ก าหนดให้ ก ารดู แ ลผลประโยชน์ ของคู่ สัญ ญา
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

**
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ตามพระราชบั ญญั ติการดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สัญ ญา พ.ศ. 2551 ใช้ บังคับสาหรั บการทา
ธุรกรรมการซื้ อขายอสังหาริ มทรั พย์ในกรณีท่ียังก่อ สร้ างไม่ เสร็จ โดยออกเป็ นกฎกระทรวงมา
บังคับใช้ สาหรั บธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ การแก้ ไขพระราชบัญญัติเรื่ องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณี ข องอาคารชุ ด และภาระการพิ สู จ น์ ก รณี เ กิ ม ความเสี ย หายจาการท าหน้ า ที่ ข องผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ อีก ทั้ง ควรเร่ งให้ อ อกกฎกระทรวงเรื่ อ งการวางหลั ก ประกัน มาเยี ยวยาความที่
เสียหายที่เกิดจากการกระทาของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา

1. บทนา
ปั จจุ บันการซื้อขายอสังหาริ ม ทรั พย์ในประเทศไทยนั้น เป็ นการทาสัญญาซื้อขายโดย
อาศัยความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สญ
ั ญาในการชาระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ ในสัญญาเป็ นหลัก จึงทาให้
เกิดปั ญหาในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ ป ฎิบัติตามสัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรั พย์ท่ีตกลงกัน ถึงแม้ ใน
ปั จ จุ บั น จะมี ก ารตรากฎหมายขึ้ นมาแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่
พระราชบั ญญั ติค้ ุมครองผู้ บริ โภค พ.ศ.2522
แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญั ติค้ ุ มครอง
ผู้บริ โภค (ฉบั บที่ 2)1 ซึ่งกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองผู้ บริ โภคในด้ านสัญญานั้ น ได้ มีการ
กาหนดให้ คู่สัญญาสามารถเรี ยกเงินคืนได้ ในกรณีท่อี ีกฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่
ในทางปฏิบั ติ แ ล้ ว ก็ยังไม่ สามารถป้ องกัน ความเสี ยหายหรื อ ประกัน ว่ า ผู้ เ สี ยหายได้ รั บ เงิ น คื น
ครบถ้ วนได้ จึงได้ มีแนวคิดนาระบบดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) เป็ นระบบการคา้
ประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ของสัญญาต่างตอบแทนต่างๆ โดยระบบดูแลผลประโยชน์
ของคู่ สัญญานี้เป็ นระบบที่มีการกาหนดให้ มีคนกลาง (Escrow Agent) ที่มีความมั่นคงและ
น่ า เชื่ อ ถื อ เข้ า มาท าหน้ า ที่ดู แ ลการช าระหนี้ ตามสัญ ญาให้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต ามเจตนาของ
คู่ สัญญาตามที่ตกลงกันไว้ จึ งได้ มีการตราพระราชบั ญญั ติก ารดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สัญญา
พ.ศ. 25512 ขึ้ นมาเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ คู่สั ญ ญาพร้ อ มทั้ง สร้ า งความมั่น คงต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็ นการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการฟ้ องร้ องดาเนินคดีเพื่ อขอให้ ศาล
เยียวยาความเสียที่เกิดขึ้น หรื อการบังคับสิทธิท่มี ีอยู่ตามกฎหมาย ซึ่งการฟ้ องร้ องดาเนินคดีน้ัน
เป็ นเรื่ องที่เสียเวลาและค่ าใช้ จ่ายมาก และไม่ มีความแน่ นว่ าจะได้ รับการเยียวยาความเสียหาย
หรือไม่ ได้ มกี ารประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 แต่
จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการนาพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้ บังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่อย่างใด

1
2

พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
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2. ความหมายและสาระสาคัญของกฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา
ความหมายทั่วไปของคาว่ า “เอสโครว์ ”คือ การที่เอกสาร หนังสือตราสาร เงิน หรื อ
รายการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ โดยคู่สญ
ั ญาได้ ฝากไว้ กบั บุคคลที่สามซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
ในสัญญา ด้ วยคาสั่งที่ให้ ส่งมอบเอกสาร หนังสือตราสาร หรือทรัพย์ท่ฝี ากไว้ ให้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่ง เมื่อคู่สัญญาได้ มีการปฏิบัติการชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในคาสั่งเอสโครว์ บุคคลที่
สามที่ทาหน้ าที่ในการรับฝากดังกล่าวอาจเรียกว่า ตัวแทนเอสโครว์ ส่วนเอกสารสัญญาที่กาหนด
เงื่อนไขให้ คู่สญ
ั ญาต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการส่งมอบจะเรียกว่า สัญญา
จัดตั้งเอสโครว์ (ศิริพร เอี่ยมธงชัย และ จันทิมา พัฒนางกูล, 2550, น.12)
ดังนั้ น ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ของคู่ สัญญาจึ งมีหน้ าที่ต้องเก็บรั กษาเงิน ทรั พย์สิน และ
เอกสารสิทธิ์ในทรั พย์สินตามสัญญาซื้อขายซึ่งคู่สัญญาได้ ส่งมอบไว้ แก่ตน และจะต้ องส่งมอบเงิน
ให้ แก่ผ้ ูขายและโอนกรรมสิทธิ์หรือส่งมอบทรัพย์สินให้ ผ้ ูซ้ ือ เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้ อตกลงในสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว โดยมีหลักการสาคัญดังนี้
1. ผู้ซ้ ือ หมายถึง คู่สัญญาผู้ซ่ึงทาความตกลงซื้อทรั พย์สินจากคู่ สัญญาฝ่ ายที่เรี ยกว่ า
ผู้ขาย ผู้ซ้ ือมีหน้ าที่ชาระราคาทรัพย์สินที่ซ้ ือขาย และรับโอนทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ ปฏิบัติการชาระ
หนี้ในส่วนของตนครบถ้ วนตามสัญญา ตามระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ผู้ซ้ ือจะต้ อง
ส่ ง มอบเงิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ให้ แก่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญาเพื่ อ ยึ ด ถื อ ไว้ ในระหว่ า งการ
ดาเนินการตามสัญญา
2. ผู้ ข าย คื อ คู่ สั ญ ญาผู้ ซ่ึ ง ท าความตกลงขายทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ซ้ ื อ โดยผู้ ข ายเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สินที่ซ้ ื อขาย และจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สินที่ซ้ ื อขายดั งกล่ า ว
จนกว่ าจะได้ รับชาระราคาครบถ้ วน ตามระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่ สัญญา ผู้ขายมีหน้ าที่
ต้ องส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่ซ้ ือขายให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
เพื่ อ ยึด ถือ ไว้ เป็ นหลั กประกัน แก่ผ้ ู ซ้ ื อว่ า เมื่อผู้ ซ้ ื อได้ ชาระราคาครบถ้ วนแล้ ว ผู้ ซ้ ื อจะได้ รับ โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา คือ บุคคลภายนอกสัญญาซื้อขาย โดยจะต้ อง
ทาหน้ าที่เป็ นคนกลาง เก็บรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย ของทั้ง
ผู้ขายและผู้ซ้ ื อ จนกว่ าคู่ สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญาครบถ้ วน โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาจะไม่มีส่วนได้ เสียใดๆ ในสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะเป็ นผู้ดูแลงานรับเอกสาร
และการจ่ายเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ และจะได้ รับค่าธรรมเนียมตามสัญญาดูแลผลประโยชน์
ของคู่สญ
ั ญาตอบแทน
ซึ่งในการประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาจะต้ องมีคุ ณสมบัติ และเงื่อนไข
การประกอบกิจการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์คู่สญ
ั ญาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการการกากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามมาตรา 9 โดยผู้มีสิทธิย่ ืน
ขอใบอนุญาตจะต้ องเป็ นไปตามมาตรา 10 ดังนี้
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1. สถาบันการเงิน
2. นิติบุคคลอื่นตามที่กฏหมายกาหนดในกระทรวง
ผู้ท่จี ะเข้ ามาทาหน้ าเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องเป็ นคนกลางที่มีความน่าเชื่อถือและ
มีความมั่นคงทางการเงิน จึงได้ อนุญาตให้ เฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้น
โดยปั จจุ บันกระกรวงการคลังได้ ออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการการดูแลผลประโยชน์
คู่สญ
ั ญาให้ แก่ธนาคารพาณิชย์แล้ วจานวน 9 แห่ง ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด
3. ธนาคารกสิการไทย จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารซูมิโมโต้ มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
6. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี สาขากรุงเทพมหานคร
7. ธนาคารซิต้ แี บงค์ สาขากรุงเทพมหานคร
8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย) จากัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)3

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการดู แลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญาตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ
3.1 มาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นประเทศที่ มี ก ารออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ ของคู่สญ
ั ญาหรือกฎหมายเอสโครว์ ( Escrow Law) ขึ้นใช้ บังคับ โดยเป็ นกฎหมาย
ระดับมลรั ฐ (state law) กล่าวคือ เป็ นกฎหมายที่มลรัฐต่างๆออกมาเพื่อใช้ บังคับภายในอาณา
เขตหรื อในเขตอานาจของมลรั ฐนั้ นๆ ไม่ได้ มีขอบเขตการบั งคับใช้ ครอบคลุ มทั้งสหรั ฐอเมริ กา
และจากการสารวจกฎหมายของมลรัฐทั้ง 50 มลรั ฐของสหรัฐอเมริ กา ปรากฏว่ า มลรั ฐต่างๆมี
กฎหมายเอสโครว์บังคับใช้ ในลักษณะต่างกัน อาจแยกได้ เป็ นสองลักษณะใหญ่ดังนี้
1.1 กฎหมายที่กาหนดเรื่ อ งบั ญ ชี เ อสโครว์ (escrow account) โดยไม่ ได้ ควบคุ มการ
ประกอบการเป็ นตัวแทน (escrow agent) ซึ่ งได้ แก่กฎหมายของมลรั ฐส่วนใหญ่ ท่ีนาบัญชี
เอสโครว์ มาใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ คุ้ มครองคู่ สัญญาในการทาธุ รกรรมตามที่ก ฎหมายก าหนด โดย
กฎหมายได้ กาหนดให้ การทาธุรกรรมดังกล่าวต้ องปิ ดบัญชีเอสโครว์เป็ นบัญชีแยกต่างหากเพื่อเป็ น
การปฎิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ได้ แก่ มลรั ฐอาร์คันเซอร์ มลรั ฐคอนเน็คติกัต มลรั ฐดิสทริ ค
ออฟ โคลัมเบีย เป็ นต้ น
3

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2554
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1.2 กฎหมายที่ควบคุมตัวแทน (escrow agent) โดยใช้ มาตรการการอนุ ญาต (license)
และการควบคุมกิจการเป็ นตัวแทน เหตุผลในการตรากฎหมายควบคุมการเป็ นตัวแทน ส่วนใหญ่
พบว่ ามความคล้ า ยคลึ งกัน คือ เพื่ อ คุ้ มครองประชาชนทั่วไปหรื อ ผู้ บริ โภคที่ใช้ บริ ก ารตัว แทน
เอสโครว์จากการฉ้ อโกงหรื อจากการหลอกหลวงของตัวแทนซึ่งรัฐได้ รับการร้ องเรียนเป็ นจานวน
มากขึ้น กฎหมายที่ควบคุมการประกอบการเป็ นตัวแทนเอสโครว์ของมลรัฐเหล่านี้กาหนดหลักไว้
คล้ ายคลึงกัน คือการใช้ มาตราการอนุ ญาต (license) มาเป็ นมาตรการควบคุม ได้ แก่ กฎหมาย
ของมลรั ฐอริโซน่ า มลรั ฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐไอดาโฮ มลรัฐวอชิงตัน และมลรัฐโอเรกอน เป็ น
ต้ น (ศิริพร เอี่ยมธงชัย และ อภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ, 2550, น.27)
อย่ า งไรก็ต าม มลรั ฐ ที่มี ก ฎหมายควบคุ ม ตั ว แทนเอสโครว์ ใ นลั ก ษณะที่ ส องนี้ ก็มี
กฎหมายเฉพาะที่ก าหนดในเรื่ อ งบั ญ ชี เ อสโครว์ ใ นลั ก ษณะที่ห นึ่ ง ใช้ บั ง คั บ ด้ ว ย เช่ น มลรั ฐ
แคลิฟอร์เนียดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงมีการใช้ กฎหมายดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาในการทาธรุ
กรรมการซื้อขายอสังหาริ มทรั พย์ เพราะทาให้ คู่สัญญามีความมั่น ใจว่ าจะได้ รับการปฎิบัติตาม
สัญ ญาจากคู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ ง ป้ องกั น การเปลี่ ย นใจของคู่ สั ญ ญาเพราะเมื่ อ ท าสั ญ ญาแล้ ว
คู่สญ
ั ญาแต่เพียงฝ่ ายเดียวไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ อีกทั้งยังเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
คู่สญ
ั ญา เพราะคู่สญ
ั ญาไม่จาเป็ นต้ องมาเผชิญหน้ าระหว่างผู้ซ้ ืออีกด้ วย
3.2 มาตรการทางกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย
การซื้ อขายอสังหาริ มทรั พ ย์ของเครื อ รั ฐออสเตรเลี ยนั้ น ผู้ ซ้ ื อสามารถดาเนิ นการได้ ด้ว ย
ตนเอง และยั ง สามารถท าการซื้ อขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผ่ า นทางตั ว แทนนายหน้ า ( Realestate
Agent) หรือการประมูล (Auction) เครือรัฐออสเตรเลียจะมีการระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
คล้ ายคลึ งกับ ประเทศไทย คือผู้ ซ้ ื อและผู้ ขายสามารถเจรจาตกลงทาสัญ ญาซื้ อขายกันเองเมื่อ
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาครบถ้ วนแล้ ว ก็ จ ะส่ ง มอบเงิ น และส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น แต่ ก ารซื้ อขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะแตกต่ า งกั บ ประเทศไทยตรงที่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ซ้ ื อและผู้ ข ายจะท าการซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนายหน้ าหรือคนกลาง เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ มีการออก
กฎหมายมาควบคุมการเป็ นนายหน้ า เพื่ อคุ้มครองผู้ซ้ ืออสังหาริ มทรั พย์ท่จี ะถูกเอารั ดเอาเปรี ยบ
จากตั ว แทนนายหน้ า หรื อ คนกลาง และเป็ นการควบคุ มการด าเนิ น งานของตั ว แทนนายหน้ า
(Real Estate Agent) ซึ่งมีบทบาทสาคัญอย่างมากในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริ มทรั พย์ใน
เครือรั ฐออสเตรเลีย ซึ่งรูปแบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในเครือรั ฐออสเตรเลียสามารถทาได้
2 วิธี คือ
1. การประมูลโดย Auctioneer
2. การซื้อขายผ่านนายหน้ า
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โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- เจรจาหรื อ จั ด การธุ ร กรรมเกี่ยวกับ ทรั พ ย์ สิน ต่ า งๆ รวมทั้ง การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน และให้ เช่ าอสังหาริมทรั พย์ ซึ่งอาจเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยก็
ได้
- ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัท
- จัดการทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่าลง
การทาการซื้ อขายอสังหาริ มทรั พย์ของเครื อรั ฐออสเตรเลี ยนั้ น มีน้อยมากอาจจะมี
เพี ยงไม่ ก่ีครั้ งในชี วิต ดังนั้ น รั ฐบาลจึ งเกิดแนวความคิดที่จะคุ้ มครองผู้ บริ โภค โดยการออก
กฎหมายมากากับอาชีพนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์ โดยกาหนดให้ ต้องมีการขอรับใบอนุ ญาตหรื อ
ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรั ฐ มีการกาหนดคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ของบุคคลที่ต้องการขึ้น
ทะเบียนเป็ นนายหน้ าค้ าอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ าบุคคลที่จะมาประกอบอาชีพเหล่ านี้ มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งด้ านการศึกษา ทักษะ และความประพฤติ เพื่ อลดโอกาสในการเอา
เปรียบลูกค้ า รัฐบาลออสเตรเลียยังได้ ออกกฎระเบียบจานวนมาก เพื่อกากับการดาเนินงานของ
นายหน้ า ค้ าอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อคุ้ มครองเจ้ า ของบ้ านและผู้ ท่ีต้องการซื้ อบ้ านจากนายหน้ าค้ า
อสังหาริมทรัพย์ (ศิริพร เอี่ยมธงชัย และ อภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ, 2550,น. 22)
ดังนั้ น กฎหมายการดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สัญญาของสหรั ฐ อเมริ กา และเครื อรั ฐ
ออสเตรเลีย จะเห็นได้ ว่าทั้งสองประเทศจะใช้ มีการบังคับใช้ กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาในการทาธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ ใช้ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ วและได้ มี
การใช้ กนั อย่างแพร่หลายจึงทาให้ ได้ รับการยอมรับจากผู้ใช้ บริการทั่วไป

4. วิเคาะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา
พ.ศ.2551 มีดงั ต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา พ.ศ. 2551 มีการ
ประกาศใช้ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 8 ปี แต่ยังมีข้อบกพร่ องที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการนา
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามาใช้ บังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทาให้
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารน าพระราชบั ญ ญั ติ ก ารดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญามาใช้ ในธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรั พ ย์ ถึ งแม้ จ ะเป็ นกฎหมายที่มี หลั ก การที่ดี ในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค แต่ ไ ม่ มีก าร
น ามาใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต ามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
ซึ่ ง ปั ญ หาที่ท าให้ ไม่ ส ามารถน า
พระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้ บังคับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีดังต่อไปนี้
1. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 5 ในเรื่ องความสมัครใจในการทาสัญญาดู แล
ผลประโยชน์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็ นเรื่อง
การคุ้มครองผลประโยชน์ของคู่สัญญาโดยยึดหลักสมัครใจทั้งสองฝ่ าย พระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาจึงไม่มีบทบัญญัติท่เี ป็ นบทบังคับให้ นาพระราชบัญญัติดังกล่าวไปใช้ กับ
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ทุกๆ สัญญา ดังนั้น การจะบังคับตามกฎหมายดังกล่าวได้ ท้งั สองฝ่ ายจึงต้ องสมัครใจตกลงกันที่จะ
ใช้ กฎหมายคุ้มครองผลประโยชน์ของคู่สัญญา ปั จจุ บันพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญ
ั ญา พ.ศ.2551 จึงจะนามาใช้ หรือไม่ใช้ กบั สัญญาก็ได้
2. ปั ญหาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 17 วรรคสาม เนื่องจากตาม
มาตรา 17 วรรคสาม ระบุ ว่ า ในกรณี ท่ี ท รั พ ย์ สิ น ที่ คู่ สั ญ ญาต้ องส่ ง มอบหรื อ โอนสิ ท ธิ เ ป็ น
อสังหาริมทรั พย์ท่มี ีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีหนังสือแจ้ งให้
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ท ราบและให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ดั ง กล่ า วบั น ทึ ก เป็ นหลั ก ฐานไว้ ว่ า
อสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ภายใต้ บังคับแห่งสัญญาดูแลผลประโยชน์ และห้ ามจดทะเบียนโอนสิทธิใน
ทรั พ ย์ น้ั น จนกว่ า จะได้ รั บ แจ้ ง เป็ นหนั ง สื อ จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องคู่ สั ญ ญา ผู้ วิ จั ย พบว่ า
กฎหมายดังกล่ าวระบุ ครอบคลุมอายัดเพี ยงที่ดินที่มีโฉนด และหนั งสือรั บรองการทาประโยชน์
(นส.3 ก) เท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงในกรณีโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่ างดาเนินการออก
หนังสือแสดงสิทธิ ดังนั้นในกรณีท่ผี ้ ูประกอบธุรกิจไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินก็จะไม่สามารถ
ใช้ กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ได้
3. ปั ญหาเกี่ยวกับการวางหลั กประกันตามมาตรา 10 วรรคสอง พระราชบัญญัติการ
ดู แลผลประโยชน์ ของคู่ สัญ ญา พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสองได้ กาหนดเรื่ องการวาง
หลั กประกันเอาไว้ โดยกาหนดให้ ออกกฎกระทรวงมากาหนดให้ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการ
ดู แ ลผลประโยชน์ จ ะต้ อ งวางหลั ก ประกั น โดยให้ นิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า วต้ อ งปฎิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม จาก
หลักเกณฑ์ท่บี ัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี แต่จนถึงปั จจุ บันยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดให้ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์จะต้ องวางหลักประกันแต่อย่างใด
4. ปั ญหาเกี่ยวกับภาระการพิ สูจน์ กรณีเกิดความเสียหายจากการทาหน้ าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 นั้น
มีการกาหนดโทษทางปกครองต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีท่ฝี ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยมีโทษคือ การชาระค่าปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และมีบทกาหนดโทษทางอาญา
สูงสุด คือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้ านบาทและจาคุกไม่เกินห้ าปี ซึ่งการกาหนดโทษทางปกครองและ
โทษทางอาญานั้นไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญาที่อาจได้ รับความเสียหายจากการกระทาของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากโทษทางปกครองและโทษทางอาญาไม่เป็ นการเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาแต่ อย่ างใด หากคู่ สัญญาต้ องการให้ ผ้ ู ดูแลผลประโยชน์ ชดใช้ ค่าเสียหายก็
จาต้ องไปฟ้ องร้ องดาเนินคดีทางแพ่ งในลักษณะเป็ นการชดใช้ ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดซึ่ง
ภาระการพิสูจน์ย่อมตกเป็ นของคู่สัญญา ตามประมวลวิธี พิจารณาความแพ่ ง มาตรา 84/14 ซึ่ง
เป็ นเรื่ องยากที่คู่สัญญาจะพิ สูจน์ถึงเจตนาหรื อความบกพร่ องโดยประมาทในการทาหน้ าที่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ จึงเป็ นการเพิ่มภาระให้ แก่ผ้ ูเสียหาย
4

ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1
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5. ปัญหาร้ องเรียนที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุ บัน พบว่าทุกวันนี้ยังมีการ
ร้ องเรี ยนในเรื่ องของอาคารชุ ด และบ้ านจัดสรรในกรณีท่ผี ้ ูประกอบธุรกิจก่อสร้ างอาคารไม่เสร็จ
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย โดยเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากกรณีท่ผี ้ ูประกอบธุรกิจที่ไม่มีเงิน
ลงทุนในการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ อันเนื่องมาจากโครงการที่ดาเนินการก่อสร้ างนั้นมี
ยอดการซื้ อขายไม่ เ ป็ นไปตามที่ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิจ คาดการณ์ ไ ว้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ จึ งไม่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการต่อไปให้ เสร็จตามสัญญา ส่วนผู้ ซ้ ือที่ได้ ชาระเงินจองและเงินดาวน์ไปแล้ วทั้งหมด แต่
โครงการไม่มีการก่อสร้ างก็จะต้ องมาใช้ สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายคืนจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ งมีท้งั
ได้ เงินคืนและไม่ได้ เงินคืน
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็ นกฎหมายที่ตรา
มาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเพื่ อ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถนาพระราชบั ญญั ติ
ดังกล่ าวมาใช้ ให้ บรรลุ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงควรมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 เพื่ อให้ มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อไป

5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารดู แ ลผลประโยชน์ ของคู่ สัญ ญา พ.ศ.
2551 ทาให้ ทราบถึงความไม่ครอบคลุมและชัดเจนของพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่ อให้ การ
บังคับใช้ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ประสบความสาเร็จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงขอเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไขปัญหาดังนี้
1. ควรแก้ ไขพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 โดยนาแนวทาง
กฎหมายการดู แ ลผลประโยชน์ ท่ีใ ช้ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย มาปรั บ ใช้ กั บ
กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทย กล่าวคือ ควรมีการแก้ ไขมาตรา 5 ให้ บัญญัติให้
อานาจฝ่ ายบริหารในการออกกฎกระทรวงกาหนดให้ นาพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ.2551 มาใช้ บังคับสาหรั บการทาธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ยี ัง
ก่อ สร้ า งไม่ เ สร็จ เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน ไม่ ให้ ผ้ ู ป ระกอบธุร กิจ ทาการโกง หรื อ เอารั ด เอาเปรี ยบ
ผู้บริโภค อันจะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สดุ
2. ควรให้ บัญญัติเพิ่ มเติมในมาตรา 17 วรรคสาม ว่ า “ในกรณีท่คี ู่สัญญาอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเรื่องหนังสือแสดงสิทธิกบั ทางสานักงานที่ดิน ให้ คู่สัญญานาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่
เป็ นที่ต้ังโครงการอสังหาริมทรัพย์น้ัน แจ้ งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้ มีหนังสือแจ้ งให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ดังกล่าวบันทึกเป็ น
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หลั ก ฐานไว้ ว่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ั น อยู่ ภ ายใต้ บั ง คับ แห่ งสั ญ ญาดู แ ลผลประโยชน์ และห้ า มจด
ทะเบี ยนโอนสิทธิใ นทรั พ ย์ สิน นั้ น จนกว่ า จะได้ รั บ แจ้ งเป็ นหนั งสือ จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ของ
คู่สญ
ั ญา” เพื่อที่จะสามารถใช้ บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่องหนังสือแสดง
สิทธิได้ อกี ด้ วย
3. ควรพิจารณาเร่งให้ ภาครัฐมีการประกาศกฎกระทรวงกาหนดเรื่องการวางหลักประกัน
ของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่ มเติมจากหลักเกณฑ์ท่บี ัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
คู่สัญญา พ.ศ.2551 เพื่ อลดปั ญหาในการฟ้ องร้ องเป็ นคดีต่อศาล เป็ นการเยียวความเสียหาย
ให้ แก่ผ้ ูซ้ ือ อีกทั้งยังเป็ นการคุ้มครองคู่สัญญาที่ใช้ บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ดังเช่ น
กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ได้ มีการกาหนดเรื่อง
การวางหลั ก ประกั น ไว้ ในกฎหมายเพื่ อ เป็ นการประกัน ความเสีย หายอัน เกิ ด จากกระทา ของ
ตั ว แทนหรื อ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ของคู่ สัญ ญา เพื่ อ เป็ นการเยี ย วยาความเสี ยหายของคู่ สัญ ญา
ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งให้ มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ข้ นึ มาคุ้มครองคู่สญ
ั ญาต่อไป
4. ควรให้ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ ภาระการพิ สูจ น์ ไ ว้ โดยเฉพาะเหมื อ นที่มี ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธีพิ จ ารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 29 และ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้ าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 5 มาตรา 6 ดังนี้
1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ้ ูบริ โภค พ.ศ.2551 มาตรา 29 ได้ กาหนด
ประเด็น ข้ อ พิ พาทข้ อ ใดจ าเป็ นต้ อ งพิ สูจ น์ ถึ งข้ อ เท็จ จริ งที่เกี่ยวกับการผลิ ต การประกอบ การ
ออกแบบ หรื อ ส่ ว นผสมของสิ น ค้ า การให้ บริ ก าร หรื อ การด าเนิ น การใดๆ ซึ่ ง ศาลเห็น ว่ า
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ ความฝ่ ายที่เป็ นผู้ประกอบธุรกิจให้ ภาระการ
พิสจู น์ในประเด็นดังกล่าวตกอยู่แก่คู่ความที่เป็ นผู้ประกอบธุรกิจนั้น
2. พระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ยหายที่เ กิด ขึ้ นจากสิน ค้ า ที่ไ ม่ ป ลอดภั ย
พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ผู้ประกอบการทุกคนต้ องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิด
จากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้ านั้นได้ มีการขายให้ แก่ผ้ ูบริโภคแล้ ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะ
เกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่กต็ าม และตามมาตรา
6 เพื่ อให้ ผ้ ูประกอบการต้ องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา
๑๐ ต้ องพิ สูจน์ ว่าผู้เสียหายได้ รับความเสียหายจากสินค้ าของผู้ประกอบการและการใช้ หรื อการ
เก็บรั กษาสินค้ านั้นเป็ นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทา
ของผู้ประกอบการผู้ใด
ดังนั้น ในกรณีท่ผี ้ ูใช้ บริการอ้ างว่าผู้ประกอบธุรกิจดูแลผลประโยชน์กระทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ทาให้ เกิดความเสียหาย หรือจงใจปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูใช้ บริการ
ต้ องฟ้ องร้ องดาเนินคดีต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ จึงควรมีการกาหนดให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีหน้ าที่นาสืบ
พิ สูจน์ข้อเท็จจริ งแต่ เพี ยงว่ าผู้ใช้ บริ การได้ รับความเสียหายจากการบริ การของผู้ประกอบธุรกิจ
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ดูแลผลประโยชน์ ว่าได้ ปฎิบัติหน้ าที่น้ันเป็ นไปตามปกติธรรมดาหรื อไม่ โดยผู้ใช้ บริ การไม่ ต้อง
พิ สูจน์ ถึงการทาหน้ าที่ของผู้ ประกอบธุรกิจดูแลผลประโยชน์ โดยให้ กฎหมายได้ กาหนดให้ เป็ น
หน้ าที่ของผู้ประกอบธุรกิจในการนาสืบหักล้ าง เนื่องด้ วยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้ าที่เป็ นคนกลาง
ในการดูแลการชาระหนี้ของคู่สัญญาให้ เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้ ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ และ
การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ อยู่ ในความรู้ เห็นของผู้ ดูแลผลประโยชน์ แต่ เพี ยงฝ่ าย
เดียวยากแก่การพิ สูจน์ในการทาหน้ าที่ดังกล่ าว เพื่ อเป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภคในการใช้ บริ การ
ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ในการทาธุรกรรมซื้ อขายอสังหาริ มทรั พ ย์ควรให้ ภาระการพิ สูจน์ ตกอยู่ แ ก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
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การกาหนดคุณสมบัติล่าม : ศึกษากรณีที่เด็กและเยาวชนตกอยู่ในฐานะ
ผูถ้ ูกกล่าวหา
ตามใจ บุณยรัตพันธุ ์
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์

บทคัดย่อ
ด้ วยเหตุท่ปี ระมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาบัญญัติให้ การสอบสวน การไต่สวนมูล
ฟ้ อง หรื อ การพิ จารณาให้ ใ ช้ ภ าษาไทย แต่ หากผู้ ต้ อ งหาและจาเลยนั้ น ไม่ ส ามารถพู ด และเข้ า ใจ
ภาษาไทยอัน เป็ นภาษาที่ใช้ ในการดาเนิน กระบวนพิ จารณาคดี การคุ้มครองตามรั ฐธรรมนู ญ และ
หลักประกันสิทธิดังกล่ าวนั้น ก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 13 บัญญัติรองรับไว้ ถึงสิทธิในการมีล่าม เมื่อพิจารณาถึงสิทธิการมีล่ามในกรณี
เด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดอาญาและไม่สามารถเข้ าใจหรือสื่อสารภาษาไทยได้
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 วรรคหนึ่ง นั้นบัญญัติให้ ในกรณีท่เี ด็กหรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร
หรือไม่เข้ าใจภาษาไทยที่ใช้ ในการสอบประวัติและสอบสวนในชั้นเจ้ าพนักงานตารวจให้ จัดหาล่ามให้
โดยใช้ วิธกี ารตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาตรา 13 แต่ด้วยเหตุท่ปี ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 นั้นเป็ นวิธีการที่ใช้ กับบุคคลทั่วไป และตามมาตรา 13 แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญานั้ น ก็ไม่ มีก ารก าหนดถึ งคุ ณ สมบั ติ ของล่ า มแต่ อย่ า งใด
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธีพิ จารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 บัญญัติถึงสิทธิในการมีล่ามเพียงแค่ในชั้นเจ้ าพนักงานเท่านั้น ส่วนในชั้นพิจารณาของศาล
กาหนดให้ ใช้ มาตรา 13 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ดังนี้ จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ ไข บัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนของการจัดหาล่ามตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดย
แก้ ไขทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องสิทธิในการมีล่ามลงในชั้นเจ้ าพนักงานไว้
โดยเฉพาะ โดยให้ นาบทบั ญ ญั ติสิทธิในการมีล่า มในชั้น เจ้ าพนั กงานมาใช้ ในชั้ นศาลและบั ญ ญั ติ
เพิ่มเติมถึงเรื่องการกาหนดคุณสมบัติล่ามโดยเทียบเคียงกับกรณีการกาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษา
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สมทบ ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อผู้ประนีประนอม ควรกาหนดคุณสมบัติเพิ่ มเติมในด้ านการรั บการ
ฝึ กอบรมของล่าม ความสามารถและความชานาญด้ านภาษา ด้ านกฎหมาย และกาหนดหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดหาล่ าม และการฝึ กอบรม ทั้งนี้เพื่ อให้ เกิดมาตรฐานเดียวกัน
ตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ว่าจะเป็ นชั้นเจ้ าพนักงาน หรือชั้นพิจารณาในศาล เห็นควร
จัดทาในรูปแบบของการจดทะเบียนขึ้นบัญชีเป็ นล่ามที่ได้ รับการรับรองแล้ ว โดยให้ ล่ามที่จะมาปฏิบัติ
หน้ าที่ในศาลได้ น้ันจะต้ องเป็ นล่ามได้ ข้ ึนทะเบียนแล้ วเท่านั้น ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนล่ามได้ น้ันจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนที่จะเป็ นล่ามได้ จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้

1. บทนา
สิทธิของบุคคลที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็ นสิทธิข้ันพื้นฐานที่
กฎหมายบัญญัติข้ ึนมารับรองและคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ แม้ บุคคลนั้นจะต้ องตกอยู่ในฐานะของผู้ ถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา ผู้น้ันก็ยังสมควรที่จะต้ องได้ รับความคุ้มครองเฉกเช่นกับบุคคลทั่วๆ
ไปโดยถือว่าเป็ นสิทธิข้ันพื้ นฐานของมนุษย์อันสาคัญที่พึงมี เมื่อผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาและ
จาเลยนั้นเริ่มเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ วย่อมต้ องถูกจากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ
จึ งจ าเป็ นที่จ ะต้ องมีบ ทบั ญ ญั ติในการคุ้ มครองสิท ธิของผู้ ต้องหาและจาเลยไม่ ว่า จะเป็ นสิท ธิรั บ รู้
กระบวนพิจารณาในขั้นต่างๆ หรือหลักประกันสิทธิในการต่อสู้คดี ด้ วยเหตุท่กี ารสอบสวนไต่สวนมูล
ฟ้ อง หรื อพิ จารณาให้ ใช้ ภาษาไทย แต่การคุ้ มครองสิทธิและหลักประกันสิทธิ ของผู้ ถูกกล่ า วหาว่ า
กระทาความผิดอาญาดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ หากทั้งผู้ต้องหาและจาเลยนั้นไม่
สามารถพูดและเข้ าใจภาษาไทยอันเป็ นภาษาที่ใช้ ในการดาเนินกระบวนพิ จารณาคดี ดังนี้ประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาตรา 13 ได้ บัญญัติรองรับถึงสิทธิในการมีล่าม
การดาเนิน คดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมีเป้ าหมายเพื่ อให้ การอบรมสั่งสอนและแก้ ไข
ปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชนซึ่งแตกต่างจากการดาเนินคดีอาญาทั่วไป ดังนี้เมื่อแนวทางการดาเนินคดี
ต่อผู้กระทาความผิดมีความแตกต่างกันย่อมส่งผลให้ วิธปี ฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดมีความแตกต่างกัน
ไปด้ วย แต่เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 นั้นบัญญัติให้ ในกรณีท่เี ด็กหรือเยาวชนไม่สามารถ
สื่อสารหรือไม่เข้ าใจภาษาไทยที่ใช้ ในการสอบประวัติและสอบสวนในชั้นเจ้ าพนักงานตารวจให้ จัดหา
ล่ามให้ โดยใช้ วิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 แต่ด้วยเหตุท่ปี ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 นั้นเป็ นวิธีการที่ใช้ กับบุคคลทั่วไป และมาตรา 13 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญานั้ น ก็ไม่ มีก ารก าหนดถึ งคุ ณ สมบั ติ ของล่ า มแต่ อย่ า งใด
นอกจากนี้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 บัญ ญัติถึงสิทธิในการมีล่า มเพี ยงแค่ ในชั้ นเจ้ าพนักงานเท่านั้น ส่วนในชั้ นพิ จารณาของศาล
234

กาหนดให้ ใช้ มาตรา 13 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

2. การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา
2.1 เป้ าหมายของการดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
การดาเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนแตกต่างจากการดาเนินคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ
การดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนเป็ นกรณีท่มี ุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นผู้ถูกกล่าวหา อันเป็ น
เรื่องของสถานภาพส่วนตัวของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังที่จะให้ การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนนั้น
ฉะนั้นการดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมีเป้ าหมายเพื่อให้ การอบรมสั่งสอนและแก้ ไขปรับปรุงตัว
เด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่างจากการดาเนินคดีอาญาทั่วไป ดังนี้เมื่อแนวทางการดาเนินคดีต่อผู้กระทา
ความผิดมีความแตกต่างกันย่อมส่งผลให้ วิธีปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดมีความแตกต่างกันไปด้ วย
ดังนั้นการที่จะใช้ วิธีการลงโทษเด็กที่กระทาผิดเช่ นเดียวกันกับผู้ใหญ่ ท่ีกระทาความผิดย่อมไม่เป็ น
ธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากว่ าความจริงแล้ วการที่เด็กและเยาวชนกระทาความผิดส่วนใหญ่ เป็ นเพราะ
ความไม่สมบูรณ์ในทางสภาพร่ างกาย สภาพจิตใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่สามารถเล็งเห็นผล
ของการกระทาได้ อย่างแท้ จริง ทั้งในแง่ของเจตนาและการกระทาเด็กย่อมมีความยับยั้งชั่งใจน้ อยกว่า
ผู้ใหญ่
2.2 สิทธิในการมีล่ามของเด็กและเยาวชนผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความความผิดอาญา
พระราชบั ญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 นั้นบัญญัติให้ ในกรณีท่เี ด็กหรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร
หรือไม่เข้ าใจภาษาไทยที่ใช้ ในการสอบปากคาและสอบสวนในชั้นเจ้ าพนักงานตารวจก็ให้ จัดหาล่ามให้
โดยใช้ วิธกี ารตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาตรา 13 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครั วและวิ ธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ กล่ าวถึงสิทธิในการมีล่าม
เพี ย งแค่ ใ นการสอบปากคาและสอบสวนในชั้ น เจ้ า พนั ก งานเท่า นั้ น ส่ว นในชั้ น พิ จารณาของศาล
กาหนดให้ ใช้ มาตรา 13 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
แต่ด้วยเหตุท่ปี ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 นั้นเป็ นวิธีการที่ใช้ กับ
บุ ค คลทั่ว ไป ซึ่ ง การที่จ ะน ามาปรั บ ใช้ กับ เด็ก หรื อ เยาวชนนั้ น ควรจะต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม เติ ม แก้ ไ ข
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 และตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญานั้นก็ไม่มีการกาหนดถึง
คุณสมบัติของล่ามแต่อย่างใด ซึ่งการกาหนดคุณสมบัติของล่ามนี้เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถูกกล่ าวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยิ่งหากเป็ นกรณีท่เี ด็กและเยาวชนตกอยู่ใน
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ฐานะผู้ ถูกกล่ า วหาด้ วยแล้ ว จ าเป็ นอย่ างยิ่งที่จ ะต้ องมีการกาหนดคุณ สมบัติของล่ า มเพื่ อเป็ นการ
คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนยิ่งไปกว่าบุคคลทั่วไป

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิ ในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติของล่ามใน
คดีอาญากับการคุม้ ครองสิทธิ เด็กและเยาวชนผูถ้ ู กกล่าวหาว่ ากระทาความผิดตาม
กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาสิทธิในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติล่ามในกรณีเด็กและเยาวชนผู้ถูก
กล่ า วหาว่ า กระทาความผิดอาญาไม่ สามารถเข้ า ใจหรื อสื่อสารภาษาไทยได้ ตามกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย พบว่ามีความแตกต่างไปจากกฎหมายเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียกาหนดให้ ในกรณีท่เี ด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทาความผิด และเด็กและเยาวชนนั้ นไม่สามารถเข้ าใจและสื่อสารภาษาอั งกฤษได้ ศาลจะต้ อง
แต่งตั้งล่ามให้ 1 ซึ่งการแต่งตั้งล่ามสาหรับเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไม่มีกฎหมาย
บัญ ญั ติไว้ แตกต่ า งไปจากกรณีท่ัว ๆ ไป ศาลจึ งต้ องแต่ งตั้ งล่ า มที่มีคุณ สมบั ติและมีทักษะ ความรู้
ความสามารถตามข้ อกาหนดคุณสมบัติท่คี ณะกรรมการกฤษฎีกากาหนดไว้ ให้ แก่เด็กและเยาวชนผู้ถูก
กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด และเด็ก และเยาวชนนั้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ใจและสื่อ สารภาษาอั ง กฤษ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งล่ามในศาลในกรณีท่วั ไป
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศ
ออสเตรเลี ยโดยสิทธิในการมีล่ามไม่ได้ มีการกาหนดไว้ อย่า งชั ดเจน แต่ จะเป็ น การตัดสินใจของผู้
พิพากษาแต่ละคนโดยจะเป็ นผู้ตรวจสอบว่าบุคคลที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาคดีน้ันๆ มีความ
ชานาญในภาษาอังกฤษพอที่จะเข้ าใจการพิจารณาคดีหรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้ วเห็นว่าเด็กและ
เยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาไม่สามารถสื่อสารและเข้ าใจภาษาอั งกฤษได้ ศาลจะต้ อง
จัดหาล่ามให้ ซึ่งการแต่งตั้งล่ามสาหรับเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไม่มีกฎหมาย
บัญญั ติไว้ แตกต่ างไปจากกรณีท่ัว ๆ ไป ดังนี้ศ าลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงต้ องแต่ งตั้งล่ า มที่มี
คุณสมบัติและมีทกั ษะ ความรู้ความสามารถ และความประพฤติตามแนวทางที่ประมวลจริยธรรมและ
ประมวลจรรยาบรรณได้ กาหนดไว้
Cal. Const. art.I, § 14.
In re Dung T, 160 Cal.App.3d 697, 708 (1984).
1
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อนึ่ง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติ
ล่ามของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กับประเทศออสเตรเลีย จะเห็นได้ ว่า กฎหมาย
ของทั้งสองประเทศนั้ นกาหนดให้ ศาลต้ องจัดหาล่ ามให้ แก่เด็กและเยาวชนผู้ ถูกกล่ าวหาว่ ากระทา
ความผิดอาญา หากเด็กและเยาวชนนั้นไม่สามารถสื่อสารหรือเข้ าใจภาษาอังกฤษ โดยล่ามจะต้ องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่แี ตกต่างกันไป หากเป็ นประเทศสหรัฐอเมริกา มลรั ฐแคลิฟอร์ เนีย ล่าม
จะต้ องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกากาหนดไว้ 2 ส่วนประเทศออสเตรเลีย ล่ามจะต้ องมี
ทัก ษะ ความสามารถตามประมวลจริ ยธรรมและประมวลจรรยาบรรณ 3 แต่ บ ทบั ญ ญั ติ กฎหมาย
เกี่ยวกับในการมีล่ามและการกาหนดคุณสมบัติล่ามของประเทศไทย ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติของ
ล่าม หรือกาหนดทักษะ ความสามารถในด้ านภาษาอย่างเช่น ทั้งสองประเทศข้ างต้ น แม้ จะมีประมวล
จริยธรรมล่ามซึ่งมีการกาหนดหน้ าที่ของล่ามไว้ ในหลายๆ ข้ อ แต่หน้ าที่ท่กี าหนดไว้ เหล่านั้นต่างเป็ น
การกาหนดที่ไม่ ชัดเจนและไม่เป็ นรู ปธรรมอย่า งเพี ยงพอ ยกตัวอย่างเช่ นกาหนดให้ ล่ามจะต้ องมี
ความรู้และความเข้ าใจในภาษาที่แปลอย่างถ่องแท้ ซึ่งการวัดความรู้และความเข้ าใจในภาษาที่แปล
ว่าตัวล่ามเองนั้นเข้ าใจอย่างถ่องแท้ หรือไม่น้ัน ควรที่จะมีการทดสอบหรือเข้ ารับการอบรมเพื่อที่จะได้
เป็ นผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ ซึ่งการกาหนดให้ มีการทดสอบหรือเข้ ารับการอบรมจะเป็ นสิ่งที่ยืนยันได้
ถึงการผ่ า นมาตรฐานที่ได้ กาหนดขึ้น มาได้ อย่ า งเป็ นรูปธรรม หรื อการที่กาหนดให้ ล่ามต้ องแสดง
หนังสือรับรองการฝึ กอบรม ก็ไม่ชัดแจ้ งว่าเป็ นการอบรมหลักสูตรใด ใครเป็ นผู้จัดขึ้นเป็ นต้ น

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
พระราชบั ญ ญั ติศ าลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 มาตรา 70 และมาตรา 75 นั้น บัญญัติให้ ในกรณีท่เี ด็กหรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสาร
หรือไม่เข้ าใจภาษาไทยที่ใช้ ในการสอบประวัติและสอบสวนในชั้นเจ้ าพนักงานตารวจให้ จัดหาล่ามให้
โดยใช้ วิธกี ารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 แต่ด้วยเหตุท่ปี ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 นั้นเป็ นวิธีการที่ใช้ กับบุคคลทั่วไป และมาตรา 13 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นก็ไม่มีการกาหนดถึงคุณสมบัติของล่ ามแต่อย่างใด นอกจากนี้
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
Government Code Section 68564
Government Code Section 68562. (d)
Government Code Section 68562. (e)
3
Code of Ethic
Code of Conduct
2
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บัญญัติถึงสิทธิในการมีล่ามเพี ยงแค่ในชั้นเจ้ าพนักงานเท่านั้น ส่วนในชั้นพิจารณาของศาลกาหนดให้
ใช้ มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา โดยผลของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 การดาเนินคดีอาญา
กับเด็กและเยาวชน (Juvenile Justice) มีแนวคิดแก้ ไขฟื้ นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทา
ความผิดเป็ นการเฉพาะรายด้ วยวิธกี ารค้ นหาสาเหตุท่แี ท้จริงของการกระทาความผิดซึ่งแตกต่างไปจาก
การดาเนินคดีอาญากับบุคคลทั่วไป (Criminal Justice) ที่มุ่งเน้ นการลงโทษอันเป็ นการดาเนินคดี
แบบแก้ แค้ นทดแทนเป็ นสาคัญ ทั้งนักอาชญาวิทยายังมีความเห็นว่าการกระทาความผิดของเด็กและ
เยาวชนไม่ถือว่าเป็ นอาชญากรรม ดังนี้ในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ ากระทาความผิดไม่
สามารถสื่อสารหรือเข้ าใจภาษาไทยได้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีการจัดหาล่ามให้ และควรที่จะต้ องมีการ
กาหนดคุ ณ สมบั ติล่า มที่จ ะเข้ า มาเกี่ยวข้ องเพื่ อเป็ นการคัดกรองและตรวจสอบล่ า มที่จ ะเข้ า มาใน
กระบวนการพิจารณาว่าเป็ นล่ามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ตก
เป็ นผู้ต้องหาและจาเลยนั้นเกิดประสิทธิผล
เพื่อให้ สทิ ธิของเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ รับความคุ้มครองยิ่งไปกว่าสิทธิ
ของบุคคลทั่วไปในกรณีท่ผี ้ ูต้องหาและจาเลยไม่สามารถพูดและเข้ าใจภาษาไทยได้ จึงมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ ไข บัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนของการจัดหาล่ามตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
1) โดยแก้ ไขทั้งมาตรา 70 และมาตรา 75 โดยยกเลิกในกรณีท่บี ัญญัติว่า “...เด็กหรือ
เยาวชนไม่ ส ามารถสื่อสารหรื อไม่ เข้ า ใจภาษาไทยก็ให้ จัดหาล่ า มให้ ...” และเห็น ควรเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติเรื่องสิทธิในการมีล่ามลงในชั้นเจ้ าพนักงานไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ นาบทบัญญัติการจัดหาล่าม
และการกาหนดคุ ณสมบั ติ ของล่ า มในชั้ น เจ้ า พนั กงานมาใช้ ในชั้ น ศาล ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ เ กิดมาตรฐาน
เดียวกันทั้งกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็ นชั้นเจ้ าพนักงานหรือชั้นศาล
2) เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติของล่ามโดยเทียบเคียงกับกรณี
การกาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ประนีประนอม โดยล่ามจะต้ องมี
ความเชี่ยวชาญในภาษาไทยและภาษาที่ล่ามต้ องทาการแปล ภาษามือ หรือการสื่อความหมายอื่น ๆ
ต้ องมีความเป็ นกลาง ไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องใดๆ กับคู่ความหรือพยาน
ต้ องได้ รับการอบรมและฝึ กปฏิบัติจนสามารถผ่านการทดสอบในเรื่องเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และมี
ความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การเข้ าร่วมในการพิจารณาคดี
ที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมล่ามอย่างเคร่งครัด
3) เห็น ควรกาหนดหน่ วยงานหรื อองค์กรที่มีหน้ า ที่รับ ผิดชอบในการจัดหาล่ าม หรื อ
ฝึ กอบรม ทดสอบคุ ณสมบั ติและความสามารถของล่ า ม ทั้งนี้ เพื่ อให้ เกิดมาตรฐานเดียวกัน ในทั้ง
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ว่าจะเป็ นชั้นเจ้ าพนักงาน หรือชั้นพิจารณาในศาล ดังนั้น ผู้เขียนมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า องค์ ก รที่มี ห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบมี ห น้ า ที่ต้ั ง แต่ ฝึ กอบรม การทดสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถควรจะเป็ นกองการต่ า งประเทศ สานั กงานยุติธรรม เนื่ องจากในปั จจุ บั น นี้กองการ
ต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรมได้ คอยจัดหาล่ามเพื่อมาทาหน้ าที่ในการพิจารณาคดีอาญาให้ กับ
ศาลต่างๆ อยู่แล้ ว
4) เห็นควรจัดทาในรู ปแบบของการทะเบี ยนขึ้นบัญชี เป็ นล่ ามที่ได้ รับการรั บรองแล้ ว
โดยให้ ล่า มที่จ ะมาปฏิบั ติหน้ าที่ในศาลได้ น้ั นจะต้ องเป็ นล่ ามได้ ข้ ึนทะเบียนแล้ วเท่า นั้น ซึ่งผู้ ขอจด
ทะเบียนล่ ามได้ น้ันจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะเป็ นล่ ามได้ จึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
นอกจากนี้หากล่ามที่ได้ จดทะเบียนประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีความเป็ นกลางในการทา
หน้ าที่ล่าม กระทาการหรือละเว้ นกระทาการตามหน้ าที่ของล่ามโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็ น
เหตุให้ เสียหายแก่ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยอย่างร้ ายแรง หรือไม่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมล่าม และ
การไม่ถือปฏิบัติน้ันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยอย่างร้ ายแรง เป็ นต้ น ให้ ผ้ ูรับผิดชอบ
ลบชื่อล่ามออกจากทะเบียนล่าม
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ปั ญหาการยกเว้นภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากเครื่องดืม่ ประเภทชา:ศึกษากรณี
ผลกระทบต่อหลักความเป็ นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ธนพงษ์ จวบฤกษ์เย็น*
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษีการขายเฉพาะ (Selective Sale
Taxes) เป็ นภาษีฐานการบริ โภคที่เก็บจากการซื้อขายสินค้ าและบริ การบางชนิ ดที่ต้องการให้ ผ้ ู บริ โภค
รั บ ภาระภาษีเพิ่ มขึ้น กว่ า ปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรื อทางสังคมอย่ างใดอย่ างหนึ่ง สิน ค้ า
ประเภทเครื่องดื่มเป็ นสินค้ าอย่างหนึ่งที่ถูกกาหนดให้ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต แต่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรใน
การจาหน่ ายผลผลิ ตทางการเกษตร กฎหมายได้ กาหนดข้ อยกเว้ น ในการจั ดเก็บ ภาษี สรรพสามิตจาก
เครื่องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่มีส่วนผสมตามที่กฎหมายกาหนดให้ ได้ รับการยกเว้ นการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต โดยเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มก็ได้ รับยกเว้ นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตด้ วย ซึ่งตาม
บัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผัก นา้ ชา อยู่ในลาดับที่ 54 โดยคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบที่ใช้ พิจารณา ต้ องเป็ นชาแห้ งที่มีคาเฟอีน (Caffeine) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของนา้ หนั ก และมี
อัตราส่วนผสมต่อปริมาตรสุทธิต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5
ชาพร้ อมดื่มที่วางขายในท้ องตลาดส่วนใหญ่เป็ นชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานในปริมาณ
ที่มาก ใกล้ เคียงกับเครื่องดื่มประเภทนา้ อัดลมที่เติมสารให้ ความเช่นกันแต่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ขัด
ต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี (Equality) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภท
นา้ ผลไม้ และนา้ พื ชผักที่เติมสารให้ ความหวานนั้น เป็ นการจัดเก็บภาษีจากสินค้ าที่เข้ าข่ายเป็ นสินค้ าที่มี
ลักษณะฟุ่ มเฟื อย ไม่จาเป็ นต่อการครองชีพ ตรงกับหลักเกณฑ์ท่ตี ้ องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กล่าวคือ นา้
ผลไม้ และนา้ พืชผักที่จาเป็ นต่อการบริโภคควรต้ องเป็ นนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่มีสัดส่วนของนา้ ที่สกัดจาก
ผลไม้ หรือสกัดจากพืชผักร้ อยละ 100 และการที่รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการที่
จาหน่ ายชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานซึ่งเป็ นผู้มีความสามารถในการชาระภาษี ขัดต่อหลักความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอกี ด้ วย

1.บทนา
การจัดเก็บภาษีเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่รัฐใช้ หารายได้ เพื่ อนามาบริ หารประเทศในทุก ๆ ด้ าน
ภาษีจึงมีส่วนสาคัญในการพั ฒนาประเทศให้ มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการกระจาย
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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รายได้ ลดความเหลื่ อมล้า ของสังคม สร้ า งความยุ ติธรรมและสร้ า งความเข้ มแข็งในประเทศนั้ น ๆ รั ฐ
สามารถใช้ ภาษีไปพัฒนาทั้งทางด้ านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ประเทศดารงอยู่
ได้ อย่างมีเสถียรภาพ
ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษีการขายเฉพาะ
(Selective Sale Taxes) เป็ นภาษีฐานการบริโภคที่เก็บจากการซื้อขายสินค้ าและบริการบางชนิดที่ต้องการ
ให้ ผ้ ูบริโภครับภาระภาษีเพิ่มขึ้นกว่าปกติ โดยอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
อัตราภาษีสรรพสามิตจะแตกต่างกันไป แล้ วแต่ความเหมาะสมสาหรับสินค้ าแต่ละชนิด ภาษีสรรพสามิต
เป็ นภาษีทางอ้ อม (Indirect Tax) กล่าวคือ ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีท่กี ฎหมายกาหนดไว้ มิใช่เป็ นผู้รับภาระภาษี
(Tax Burden) โดยตรงแต่ภาระภาษีได้ ถูกผลักไปยังผู้บริโภค
ภาษี เ ครื่ อ งดื่ ม จั ด เก็บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ ครื่ อ งดื่ ม พ.ศ.2495 ต่ อ มาในวั น ที่ 10
กัน ยายน พ.ศ.2527 ได้ ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ พิ กัด อัต ราภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ.2527 ให้ ย กเลิ ก
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ ครื่ อ งดื่ ม และส าหรั บ ปั จ จุ บั น ให้ จั ด เก็บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ พิ กั ด อั ต ราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 แทน
เครื่องดื่ม หมายถึง สิ่งซึ่งปกติใช้ เป็ นเครื่องดื่มโดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะ
มีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่กต็ าม อันบรรจุในภาชนะและบรรจุไว้ แต่ไม่รวมถึง
1. นา้ หรือนา้ แร่ตามธรรมชาติ
2. นา้ กลั่นหรือนา้ กรองสาหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
3. เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ ผลิตขึ้นเพื่อขากปลีกเองโดยเฉพาะอันมิได้ มีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
อยู่ด้วย ทั้งมิได้ สงวนคุณภาพด้ วยเครื่องเคมี
4. นา้ นมจืด นา้ นมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยอาหาร
5. เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.หลักความเป็ นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
2.1 หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็ นธรรม (Equality)
พลเมืองของทุก ๆ รั ฐควรจ่ ายเงินเพื่ อสนับสนุ นรั ฐบาลให้ ใกล้ เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ตามสัดส่วนความสามารถของแต่ละคน กล่าวคือ ตามสัดส่วนของรายได้ ท่แี ต่ละคนได้ รับประโยชน์ ภายใต้
ความคุ้มครองจากรัฐ ความเป็ นธรรมจะอิงอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล การจัดเก็บภาษีจะเกิดความเป็ น
ธรรมเมื่อคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษีต่างกัน เรียกว่าความเป็ นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) คนที่มี
ฐานะเท่ากันเสียภาษีเท่ากันเรียกว่า ความเป็ นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity)
การเก็บ ภาษี ตามหลั กความเป็ นธรรมที่พิ จารณาจากความสามารถนั้ น ไม่ ควรพิ จ ารณาแต่
เฉพาะความสามารถในการหารายได้ เพียงอย่างเดียว ควรจะพิจารณาถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนด้ วย เพราะ
คนบางคนแม้ จะมีความสามารถในการหารายได้ น้อ ย แต่มีทรัพย์สินและเงินทุนจานวนมาก กรณีเช่นนี้ถือ
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ว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการเสียภาษีได้ มากด้ วย นอกจากนี้ นักวิชาการบางท่านยังมีความเห็นอีกว่า
ความสามารถอาจวัดได้ จากการใช้ จ่ายอีกทางหนึ่ง หมายความว่า ผู้ท่มี ีเงินสาหรับใช้ จ่ายมากก็ควรเป็ นผู้มี
ความสามารถในการเสียภาษีได้ มากด้ วย
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (Efficiency in Tax Administration and
Compliance)
ระบบภาษี อ ากรที่ดีควรเป็ นระบบที่เ สียค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ดเก็บ น้ อ ยที่สุด ค่ าใช้ จ่ า ยในการ
จัดเก็บของรั ฐบาลจะออกมาในรูป ของเงินเดือน ค่ าจ้ างผู้จัดเก็บ ค่ าอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายของผู้เสียภาษี ได้ แก่ ค่าเดินทาง ค่าจ้ างทนายความปิ ดบัญชีเพื่อช่ วยคานวณ กรอกแบบแสดง
รายการภาษี และชาระภาษีให้ ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษีนับเป็ นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะการ
จัดเก็บภาษีเป็ นเพียงการโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐบาล ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษี
ของผู้จัดเก็บภาษี มีผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีอากรโดย
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กบั ปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. กฎหมายภาษีอากรที่จะให้ เก็บได้ เต็มเม็ดเต็มหน่ วยอย่างน้ อยจะต้ องเข้ าใจง่าย ไม่กากวม
การกาหนดตัวผู้เสียภาษีและฐานภาษีจะต้ องชัดเจนเพื่อกันมิให้ มีข้อพิ พาทเกิดขึ้น วิธีชาระภาษีอากรไม่
ควรให้ ยุ่งยาก และไม่ให้ ผ้ ูเสียภาษีอากรต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการเสียภาษีอากรโดยไม่จาเป็ น
2. บรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบั ติตามกฎหมายภาษีอากรหรื ออีกนั ยหนึ่ งบรรยากาศ
ปราศจากความยั่วยวนให้ หลีกเลี่ยงภาษีอากรซึ่งเป็ นเรื่องนอกเหนือตัวบทกฎหมาย
3. ประสิทธิภาพของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูจัดเก็บภาษีอากรเกิดขึ้นได้ ด้วยการจัดรูปองค์การและวิธีการ
ทางานที่ดีเช่ นเดียวกับเจ้ าพนักงานของรัฐบาลอื่น ๆ รัฐบาลควรจะกาหนดขนาดองค์การและค่าใช้ จ่ายให้
เหมาะสม

3.กฎหมายทีใ่ ช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ ทีจ่ ดั เก็บในไทย
และกฎหมายต่างประเทศ
3.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องดื่มในประเทศไทย จัดเก็บตาม พระราชบัญญัติ
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ตอนที่2 โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากนา้ แร่เทียม นา้ โซดา และ
นา้ อัดลมที่ไม่เติมนา้ ตาลหรือสารทาให้ หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส นา้ แร่ และนา้ อัดลม ที่เติมนา้ ตาล
หรื อสารที่ทาให้ หวานอื่น ๆ หรื อที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่ องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึง น้า
ผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และนา้ พืชผักที่ไม่หมัก และไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติมนา้ ตาล หรือสารทาให้ หวาน
อื่น ๆ หรือไม่กต็ าม
สินค้ าเครื่องดื่มนั้นได้ มีประกาศให้ ยกเว้ นภาษีสาหรั บน้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้า
พื ชผักที่ไม่ได้ หมักและไม่เติมสุรา ไม่ ว่าจะเติมนา้ ตาลหรื อสารให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม ทั้งนี้ ต้ องมี
ส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกาหนด และต้ องได้ รับอนุ มัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน การ
ยกเว้ นภาษีในกรณีจะมีสาระสาคัญ 2 ประการ คือ นา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักนั้นจะต้ องมีส่วนผสมตามที่อธิบดี
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กาหนด และจะต้ องได้ รับอนุมัติจากอธิบดีด้วยจึงจะได้ รับยกเว้ นภาษี ซึ่งชาจัดอยู่ในลาดับที่ 54. ตามบัญชี
อัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่ได้ รับการยกเว้ นการเสียภาษีสรรพสามิต
3.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้ าประเภทเครื่องดื่มในต่างประเทศ
(1) ประเทศเม็กซิโก
อัตราผู้ป่วยโรคอ้ วนชาวเม็กซิ กันปั จจุ บัน สูงกว่ าในประเทศสหรั ฐอเมริ กา และเม็กซิโกเป็ น
ประเทศที่มีผ้ ูด่ มื นา้ อัดลมมากที่สดุ ในโลก โดยชาวเม็กซิกนั ดื่มนา้ อัดลมขนาด 0.24 ลิตร เฉลี่ยคนละ 707
ขวดต่อปี
ประธานาธิบดี เอ็นริ เ ก้ เปนญา เนี ยโต แห่ งเม็ก ซิ โก มี แนวความคิ ดที่จ ะปฏิรูป โครงสร้ า ง
ต่างๆ ของประเทศ เช่น การศึกษา กิจการนา้ มัน การคมนาคม ฯลฯ ตลอดจนโครงสร้ างภาษี ซึ่งในส่วน
ของการปฏิรูปโครงสร้ างภาษีน้ ีมีความเกี่ยวข้ องกับหลายภาคธุรกิจและการลงทุน โดยร่างกฎหมายปฏิรูป
โครงสร้ างภาษีได้ ผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซึ่งสรุปสาระสาคัญ
ได้ โดยจั ดเก็บภาษี 1 เปโซ ต่ อลิ ตร สาหรั บเครื่ องดื่มที่น้าตาลผสม ไม่ ว่าจะอยู่ ในรู ปแบบเข้ มข้ น ผล
นา้ เชื่อม หัวเชื้อ หรือสารสกัด ยกเว้ น ผลิตภัณฑ์นม และโยเกิร์ตชนิดดื่ม
(2) เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหพั น ธ์อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกมากล่ า วว่ า อาหารที่มี น้า ตาลเป็ น
ส่วนประกอบนั้นเป็ นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่ าส่งเสริ มสุขภาพดี จะต้ องมีมาตรการจากรัฐในการสร้ าง
ภาวะการบริโภคที่สมดุล (Balance Diet) การบริโภคนา้ ตาลที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ
ในหมู่ประชากร เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้ วน โรคฟันผุ เป็ นต้ น
เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็ นรัฐแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านกฎหมายในการเก็บ
ภาษีเครื่องดื่มที่ใส่สารให้ ความหวาน หรื อ Soda Tax โดยชนะการโหวตด้ วยมติร้อยละ 75 เมื่อวันที่ 4
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 และมีผลบั งคั บ ใช้ เมื่ อ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เหตุผลการประกาศใช้
กฎหมายเพื่ อควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มที่เติมสารให้ ความหวานเนื่องจาก เผชิญกับวิกฤติสาธารณสุข
ครั้งสาคัญ อัตราของผู้ป่วยเบาหวาน โรคอ้ วน และโรคฟันผุมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเป็ นเวลาหลายทศวรรษแล้ ว
ไม่มีคนกลุ่มใดที่หลีกหนีโรคระบาดเหล่านี้ได้ และกลุ่มเด็ก ๆ ก็เช่นเดียวกับชุมชนของคนที่มีรายได้ น้อย
และชุมชนของคนผิวสี เครื่องดื่มที่ผสมนา้ ตาล เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม เครื่องดื่มชูกาลัง ชา
ที่มีนา้ ตาลเป็ นส่วนผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงเล็กน้ อย หรือไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเลย แต่กลับมีปริมาณนา้ ตาลอยู่เป็ นจานวนมาก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ถึง ปี ค.ศ.2008 เด็กที่
บริ โภคเครื่ อ งดื่ มที่ผสมน้า ตาลเพิ่ มขึ้ นจากร้ อ ยละ 79 เป็ น ร้ อ ยละ 91 และพลั งงานทั้งหมดที่ได้ จ าก
เครื่องดื่มที่ผสมนา้ ตาลเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 60 ในเด็กอายุ 6-11 ปี ระดับการบริโภคส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สุขภาพชุมชน โดยเทศบาลเมืองได้ เรียกเก็บภาษี 1 เหรียญ (0.01 ดอลลาร์) ต่อของเหลว 1 ออนซ์
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4.วิเคราะห์การยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้าเครือ่ งดืม่ ประเภทชา
4.1 วิ เคราะห์ ผลกระทบในอัตราภาษี แ ละข้ อยกเว้ น ในการจั ดเก็บ ภาษี สรรพสามิตจาก
เครื่องดื่มประเภทชาต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทชา ได้ รับการยกเว้ นไม่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งชาจัดอยู่ใน
ลาดับที่ 54. ตามบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทนา้ ผลไม้ และนา้ พื ชผักที่ได้ รับการยกเว้ นการ
เสียภาษีสรรพสามิต แต่เครื่ องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่วางขายในท้ องตลาดส่วนมากมีส่วนผสมของสาร
ให้ ความหวานในปริ มาณที่มาก ใกล้ เคียงกับเครื่ องดื่มประเภทนา้ อัดลมที่เติมสารให้ ความเช่ นกันแต่ถูก
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่มีฐานะต่างกันเสียภาษี
ต่างกัน เรียกว่าความเป็ นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) ดังนั้น เมื่อเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มมี
รายได้ จากการจาหน่ า ยสิน ค้ า เช่ น เดียวกับ เครื่ องดื่มน้า อัดลม แต่ มีร ายได้ น้ อยกว่ า เครื่ องดื่มประเภท
นา้ อัดลม คือจาหน่ายได้ ในปริมาณน้ อยกว่า เมื่อพิจารณาตามหลั กความเป็ นธรรมในแนวตั้ง เครื่ องดื่ม
ประเภทชาเขียวพร้ อมดื่มก็ต้องเสียภาษี สรรพสามิตต่ า งกับ เครื่ องดื่มประเภทน้า อัดลม คือ น้ อยกว่ า
เครื่องดื่มประเภทนา้ อัดลม และตามหลักความเป็ นธรรมแนวนอน (Horizontal Equity) กล่าวคือ คนที่มี
ฐานะเท่ากันเสียภาษีเท่ากัน ตามหลักการนี้ ผู้ประกอบการจาหน่ายชาเขียวพร้ อมดื่ม แต่ละยี่ห้อก็ต้องเสีย
ภาษีเท่ากันในอัตราเดียวกัน ซึ่งกฎหมายได้ กาหนดไว้ แล้ ว แต่เนื่องจากมีการประกาศยกเว้ นไม่ต้องถูก
จัดเก็บภาษี ดังนั้นข้ อยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภทผลไม้ และนา้ พืชผัก ทาให้
รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวาน ขัดต่อหลัก
ความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี ทั้งหลักความเป็ นธรรมในแนวตั้ง และหลักความเป็ นธรรมในแนวนอน
ทาให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ในการจัดเก็บภาษี และการประกอบธุรกิจ ทาให้ รัฐไม่ได้ รับรายได้ จากการจัดเก็บ
ภาษีได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ตามหลักการจัดเก็บภาษีท่ดี ีของ อดัม สมิธ ได้ ให้ หลักไว้ ว่า พลเมืองของทุก ๆ รัฐควรจ่ายเงิน
เพื่ อ สนั บ สนุ น รั ฐ บาลให้ ใ กล้ เ คี ย งมากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปตามสั ด ส่ ว นความสามารถของแต่ ล ะคน
ผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้ าเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มก็เป็ นผู้ท่มี ีรายได้ ท่เี กิดจากการขายสินค้ า โดย
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด (ในเครือบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)) มีรายได้ ใน พ.ศ.2555 จานวน
6,353,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้ จ่ายแล้ วเหลือกาไรสุทธิจานวน 537,000,000 บาท ส่วนบริษัท อิชิ
ตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายได้ ในปี พ.ศ.2555 จานวน 4,482,000,000 บาท เมื่อหักค่าใช้ จ่ายแล้ ว
เหลือเป็ นกาไรสุทธิจานวน 873,300,000 บาท และยังมีผ้ ูป ระกอบการชาเขียวพร้ อมดื่มรายอื่น ๆ ซึ่ ง
ได้ รับประโยชน์จากข้ อยกเว้ นดังกล่าว ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นผู้ประกอบการเหล่านี้เป็ นผู้มีความสามารถในการ
ชาระภาษีกค็ วรถูกจัดเก็บภาษีเพื่อนาเงินมาพัฒนาประเทศ
ในกรณีท่ีมีการแก้ ไขกฎหมายให้ ผ้ ูประกอบการชาเขียวพร้ อมดื่มที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
การจัดเก็บภาษีต้องมีความแน่นอนชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
ตอนที่ 2 ประเภทที่ 02.03ได้ กาหนดอัตราการเสียภาษีไว้ อย่างชัดเจน หากมีการประกาศยกเลิกกฎหมาย
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ในเรื่ อ งข้ อ ยกเว้ น ในการจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต น้า ผลไม้ แ ละน้า พื ช ผั ก ก็ส ามารถจั ด เก็บ ภาษี ต าม
พระราชบัญญัติพิกดั อัตราภาษีสรรพสามติได้ ทนั ที
4.2 วิเคราะห์อตั ราภาษีและการยกเว้ นภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภทชา ต่อหลักความ
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
หลั ก ความมี ป ระสิทธิภาพในการจั ดเก็บ ภาษี จ ะต้ อ งมี ก ารจั ดเก็บ ภาษี ท่ีเ ต็มเม็ดเต็มหน่ ว ย
กล่ าวคือรั ฐต้ องได้ ประโยชน์สูงสุดจากการจัดเก็บภาษี เพื่ อนารายได้ ท่เี กิดจากการจัดเก็บภาษีไปบริ หาร
ประเทศ การกาหนดฐานภาษีจะต้ อ งชัดเจน ซึ่ งผู้ วิจัยเห็นว่ าเครื่ องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้
ความหวานในปริมาณมาก ไม่ได้ มีคุณประโยชน์ในทางตรงกันข้ ามกับก่อให้ เกิดผลเสียแก่ร่างกายพอๆ กับ
เครื่องดื่มประเภทนา้ อัดลม เป็ นต้ นเหตุก่อให้ เกิดโรคต่างๆ แก่ผ้ ูบริโภค ดังนั้นเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อม
ดื่มที่เติ มสารให้ ความหวานควรถู ก เก็บภาษี สรรพสามิ ต ซึ่ งวิ ธีชาระภาษี อ ากรผู้ วิ จัยเห็นควรให้ จัดเก็บ
อย่างเช่นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภทนา้ อัดลม คือ
(1) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามราคาซึ่งกฎหมายได้ กาหนดไว้ ในอัตราร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าของสินค้ า โดยวิธนี ้ ีอาจมีข้อยุ่งยาก แต่สามารถป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้ หรือ
(2) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามสภาพ คือ จัดเก็บตามสภาพความเป็ นอยู่หรือลักษณะ
รู ป ร่ า งของสิ น ค้ า ที่ถู ก จั ด เก็บ ภาษี โดยก าหนดอั ต ราภาษี (บาท) ซึ่ ง ตามกฎหมายก าหนดไว้ ท่ี 440
ลู กบาศก์เ ซนติเ มตร ต่ อ 0.37 บาท ส่ ว นที่เ กิ น 440 ลู กบาศก์เซนติ เมตร ให้ นั บ เป็ น 440 ลู กบาศก์
เซนติเมตร การเสียภาษีวิธนี ้ ีเสียภาษีโดยใช้ แสตมป์ สิ่งผนึก ภาชนะจดทะเบียน โดยเครื่องดื่มประเภทชา
เขียว สามารถใช้ วิธีเหล่านี้ เสียภาษีได้ เป็ นการสะดวกทั้งผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษีโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐที่มีหน้ าที่
จัดเก็บภาษีสามารถควบคุมปริมาณสินค้ าได้ และคานวณภาษีตามจานวนสินค้ าที่จาหน่ายได้
และเพื่ อ สร้ างบรรยากาศที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การที่ จ ะจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิตจากเครื่องดื่มประเภทชา ผู้วิจัยเห็นควรให้ ยกเลิกข้ อยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตาม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้ นภาษีเครื่องดื่มนา้ ผลไม้ และพืชผักจานวน
109 ชนิดทั้งหมด เพื่อไม่ให้ เกิดการได้ เปรียบเสียเปรียบในทางการค้ า อีกทั้งยังสร้ างความเป็ นธรรมใน
การจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต แก่ สิ น ค้ าประเภทเครื่ องดื่ ม ที่ เ ติ ม สารให้ ความหวานทุ ก ชนิ ด ท าให้
ผู้ประกอบการเต็มใจในการเสียภาษีเนื่องจากสินค้ าประเภทเครื่องดื่มที่เติมสารให้ ความหวานถูกจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด
การที่ผ้ ูประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวาน ได้ รับ
การยกเว้ นการจั ดเก็บภาษี โดยอาศัยช่ องโหว่ ของกฎหมายใส่ส่วนผสมเพื่ อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษี
โดยอ้ างว่าเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกชา บุคลากรในการผลิต แต่ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ชาพร้ อม
ดื่ม บางชนิดมีการเติมสารให้ ความหวานในปริมาณที่มาก เพื่อให้ ถูกปากผู้บริโภค เพื่อการตัดสินใจในการ
เลื อ กซื้ อสิน ค้ า นั้ น ๆ โดยไม่ คานึ ง ถึงสุขภาพผู้ บ ริ โภค และในชามีส ารคาเฟอีน อยู่ ในตัวหากพิ จารณา
คาเฟอีนที่มีอยู่ใน 1 ภาชนะบรรจุ มีปริมาณคาเฟอีนค่อนข้ างมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิดและบางยี่ห้อ
ยังไม่มีการแสดงฉลากทางโภชนาการ อีกทั้งกฎหมายมิได้ กาหนดให้ มีคาเตือนในฉลาก ซึ่งผู้บริโภคจะไม่
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ทราบว่าใน 1 วัน ควรบริโภคได้ ปริมาณเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับสารอาหารที่ร่างกายควรได้ รับต่อวัน ซึ่ง
ไม่เป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคสินค้ านั้น ๆ
4.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราและข้ อยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภท
เครื่องดื่มในประเทศไทยกับต่างประเทศ
4.3.1 ประเทศเม็กซิโก
ให้ เหตุผลในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่ องดื่ม เนื่องจากประเทศเม็กซิโกมี
อัตราผู้ ป่วยโรคอ้ วนสูง และเป็ นประเทศที่มีผ้ ูบริ โภคเครื่ องดื่มนา้ อัดลมมากที่สุดในโลก โดยอัตราภาษี
สรรพสามิตที่ถูกจัดเก็บ จัดเก็บอยู่ท่ี 1 เปโซ (1.94 บาท) ต่อ 1 ลิตร โดยจัดเก็บในเครื่ องดื่มที่นา้ ตาล
ผสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเข้ มข้ น ผล นา้ เชื่อม หัวเชื้อ หรื อสารสกัด ยกเว้ น ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต
ชนิ ดดื่ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับ การจั ดเก็บ ภาษีใ นประเทศไทยจะเห็น ได้ ว่าประเทศเม็กซิโกจั ดเก็บ ภาษี
สรรพสามิตในเครื่ องดื่มโดยมุ่ งเน้ นไปที่เครื่ องดื่มที่มีน้าตาลผสมเป็ นหลั ก จั ดเก็บภาษี ในเครื่ องดื่มทุ ก
ประเภทที่มีนา้ ตาลผสม โดยยกเว้ นผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตชนิดดื่ม แต่ในส่วนของประเทศไทยจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มในสินค้ าประเภทนา้ แร่ เทียม นา้ โซดา และนา้ อัดลมที่ไม่เติมนา้ ตาลหรือสารให้
ความหวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ในส่วน
เครื่ องดื่มประเภทน้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้าพื ชผักที่ไม่ ได้ หมัก และไม่ เติมสุราไม่ว่าจะเติม
นา้ ตาลหรือสารให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่กต็ าม ได้ รับการยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีโดยไม่ระบุว่าเครื่องดื่ม
ชนิดนั้น ๆ จะเติมนา้ ตาลหรือสารให้ ความหวานในปริมาณเท่าใด ประเทศเม็กซิโกใช้ มาตรการทางภาษี
เป็ นเครื่องมือเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมนา้ ตาล เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยโรคอ้ วน และยังส่งผลให้ รัฐ
ได้ รายได้ จากการจัดเก็บภาษี ซึ่งรายได้ ส่วนหนึ่งจากการจัดเก็บดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ ในการป้ องกันและ
รณรงค์การบริ โภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานที่ป้องกันสุขภาพของประชากรในประเทศเม็กซิโก ซึ่งในประเทศ
ไทยยังไม่ได้ คานึงถึงเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคมากเท่าที่ควร โดยเครื่องดื่มที่ผสมนา้ ตาลเป็ นจานวนมากถูก
วางขายในร้ านสะดวกซื้อ ง่ายต่อการซื้อไปบริโภคไม่ว่าจะเป็ นผู้ใหญ่หรือเด็ก ทาให้ เกิดการบริโภคนา้ ตาล
มากเกินความจาเป็ นของร่างกายต่อวัน อีกทั้งเครื่องดื่มบางประเภทได้ รับผลประโยชน์ทางกฎหมาย ได้ รับ
การยกเว้ นการจัดเก็บภาษีทาให้ รัฐขาดรายได้
4.3.2 เมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จุ ดประสงค์ ในการออกกฎหมาย เพื่ อลดค่ าใช้ จ่ายในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ด้า นโรคภัยไข้ เจ็บ ที่
สัมพั น ธ์กับ การบริ โภคเครื่ องดื่มผสมน้า ตาล โดยใช้ มาตรการทางภาษี มาจากัดการบริ โภค ในการจั ด
จาหน่ ายเครื่ องดื่มที่ผสมนา้ ตาลและผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ผลิ ตเครื่ องดื่มประเภทนี้ เช่ น โซดา เครื่ องดื่มชู กาลั ง
และชาที่มีรสหวาน น้าเชื่ อ มสาเร็จ รู ป เครื่ องดื่มที่ได้ รั บการยกเว้ นภาษี ได้ แก่ สูตรนมผงสาหรั บทารก
ผลิตภัณฑ์นม และนา้ ผักผลไม้ จากธรรมชาติ และผู้ประกอบการขนาดเล็กสาหรับผู้ค้าปลีก อัตราในการ
จัดเก็บภาษีอยู่ท่ี 0.01 ดอลลาร์ ต่อของเหลว 1 ออนซ์
ในประเทศไทยการจัดเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่เติมสารให้ ความหวานถูกจัดเก็บเฉพาะเครื่องดื่ม
ที่เป็ นเกลือแร่ และนา้ อัดลมที่เติมสารให้ ความหวาน ส่วนเครื่องดื่มที่เป็ นนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักได้ รับการ
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ยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยไม่ได้ ระบุส่วนผสมในเครื่องดื่มว่าจะมีนา้ ตาลเป็ นส่วนผสมอยู่
จานวนเท่าไร เพียงแต่มีส่วนผสมของนา้ พืชผักตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพสามิตตามบัญชีส่วนผสมที่
ได้ รับการยกเว้ นภาษี
ประเทศไทยกฎหมายถูกตราโดยพระราชบัญ ญัติ ออกโดยฝ่ ายนิติบัญ ญัติซ่ึงเป็ นกฎหมาย
แม่บท และประกาศ กฎกระทรวงการคลัง ประกาศ คาสั่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็ นกฎหมายลาดับ
รองให้ อานาจผู้บริหารในการออกประกาศ กฎ หรือคาสั่ง โดยมีหน่วยงานของกรมสรรพสามิตเป็ นผู้ศึกษา
ข้ อมูลเพื่อนามาเสนอต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตในการประกาศใช้ กฎหมาย การให้ อานาจปรับแก้ กฎหมาย
ลาดับ รองอาจมีข้อดีในความคล่ องตัวในการประกาศใช้ กฎหมาย แต่ กม็ ีข้อเสียโดยกฎหมายขาดการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด การออกฎหมายของประเทศไทยควรให้ มีคณะผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ
ทางด้ านกฎหมาย ทางด้ านสาธารณสุข มาเป็ นคณะกรรมการในการทางานเพื่อศึกษาผลดีผลเสียในการ
ออกกฎหมาย โดยอาจเก็บข้ อมูลโดยผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนต่างๆ
โดยตรง เพื่ อน าข้ อมู ลมาวิจัย อีกทั้งเป็ นการให้ ความรู้ทางโภชนาการ และเป็ นการรณรงค์การบริ โภค
เครื่องดื่มที่ในสารให้ ความหวานให้ เหมาะสมกับความต้ องการของร่างกายในแต่ละวัน เนื่องจากปัญหาโรค
อ้ วนไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ประเทศไทยไม่ควรรอให้ เกิดวิกฤตปั ญหาโรคอ้ วนดังเช่นประเทศเม็กซิโก
และประเทศสหรัฐอเมริกา

5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
เครื่ อ งดื่ มประเภทชาพร้ อมดื่ มที่ว างขายในท้ อ งตลาดมี จ านวนมากหลากหลายรสชาติ แต่
เครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารให้ ความหวานในปริมาณที่มาก ใกล้ เคียงกับ
เครื่ องดื่มประเภทนา้ อัดลม ที่ถูกจั ดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่ อให้ รสชาติถูกปากผู้บริ โภค มีการแจกของ
รางวัลจานวนมากและมีมูลค่าสูง ไม่ คานึงว่ าหากผู้ซ้ ื อสินค้ าบริ โภคสินค้ าในปริ มาณที่มากจะก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ อาศัยข้ อยกเว้ นทางกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งขัดกับ
หลักการออกกฎหมาย
ข้ อยกเว้ นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี
เครื่องดื่มนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการที่
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกฎหมายสามารถท าบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หน่ ว ยภาษี ท่ี ต้ อ งช าระภาษี
สรรพสามิต และไม่ต้องคานึงถึงราคาว่าหากจาหน่ายในราคาสูงต้ องเสียภาษีสรรพสามิตในจานวนที่สูงขึ้น
ตามราคาของสินค้ า ทาให้ สามารถปรับราคาสินค้ าขึ้นลงได้ ง่าย เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ประกอบการ
เครื่องดื่มที่เติมสารให้ ความหวานชนิดอื่นที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เครื่ องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานเมื่อส่งผลเสียให้ แก่ผ้ ูบริ โภคมากกว่ า
ผลดี จึงควรต้ องเก็บภาษี สรรพสามิต และการจัดเก็บภาษีจากเครื่ องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่จะให้ เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นควรใช้ วิธีการจัดเก็บภาษีจากเครื่ องดื่มน้าอัดลมมาเป็ นแนวทางในการ
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จัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่ม เช่น การใช้ แสตมป์ สรรพสามิต การใช้ เครื่องหมายแสดง
การเสีย ภาษี จดทะเบี ย น จุ กจี บ ฝากเกลี ยว ปิ ดบนภาชนะบรรจุ สิน ค้ า เพื่ อแสดงว่ า สิน ค้ า ได้ เสียภาษี
สรรพสามิตแล้ ว ใช้ ระบบบัญชีควบคุมการผลิตและจาหน่าย เมื่อเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่ม ที่เติมสาร
ให้ ความหวานไม่มีความจาเป็ นที่ต่อการบริ โภครัฐก็ควรจะได้ เก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้ าดังกล่าว และ
เพื่อเป็ นการสร้ างบรรยากาศในการเสียภาษีเมื่อถือว่ าเครื่ องดื่มชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานเป็ น
สินค้ าที่ไม่ จาเป็ นแก่การบริ โภค เครื่ องดื่มน้าผลไม้ และน้าพื ชผักชนิ ดอื่นที่เติมสารให้ ความหวานก็ควร
จะต้ อ งถู ก จั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต เช่ น เดี ย วกั น เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ นการยุ่ ง ยากในการจั ด เก็บ ภาษี และ
ผู้ประกอบการที่จาหน่ ายนา้ ผลไม้ และนา้ พื ชผักทุกชนิดที่เติมสารให้ ความหวานก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ให้ แก่รัฐ ไม่ต้องมีผ้ ูใดได้ รับการยกเว้ นการเสียภาษีสรรพสามิต เป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี และป้ องกันมิให้ เกิดการได้ เปรียบเสียเปรียบในทางการค้ า
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เครื่ องดื่มชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานมีวางจาหน่ายหลากหลายยี่ห้อและหลากหลาย
รสชาติ และยังมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ มขึ้น การแข่งขันทางการตลาดเพื่ อกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการชา
พร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวาน มีการแข่งขันกันสูง มีการแจกของรางวัลจานวนมากและมีมูลค่าสูง ทา
ให้ มีการบริโภคชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวานในปริมาณที่มาก ชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวาน
จึงไม่ได้ เป็ นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในทางตรงกันข้ ามกลับไปสิ่งที่ทาให้ สุขภาพของประชาชนแย่
ลง เมื่อประชาชนในประเทศมีสขุ ภาพแย่ลงทาให้ กระทบถึงความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงในด้ านต่าง ๆ
(1) ฉะนั้ น ผู้ ป ระกอบการชาพร้ อมดื่ ม ที่ เ ติ ม สารให้ ความหวานจึ ง ต้ อ งถู ก จั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิต เพื่อจากัดการบริโภค เพราะการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาพร้ อมดื่มที่เติมสารให้ ความหวาน
ไม่ ไ ด้ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การบริ โ ภค เข้ า ข่ า ยเป็ นสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อย อยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ท่ี ต้ อ งจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิ ต การจั ด เก็บ ที่ ส อดคล้ องกั บ หลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ด เก็บ ภาษี แ ละหลั ก ความมี
ประสิทธิภาพในการจั ดเก็บภาษี ควรให้ ยกเลิ กประกาศกรมสรรพสามิตโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตได้
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้ นภาษีเครื่ องดื่มนา้ ผลไม้ และนา้ พื ชผักที่ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้นาเข้ ามีสทิ ธิได้ รับการยกเว้ นภาษีสรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ในพิกัดอัตรา
ภาษี สรรพสามิต ประเภทที่ 02.03 ทั้งหมดเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศในการเสียภาษีให้ แ ก่ผ้ ู ป ระกอบการ
เครื่องดื่มที่เติมสารให้ ความหวานทุกประเภท
(2) เห็นควรให้ มีคณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการ ทางด้ านกฎหมาย ทางด้ านสาธารณสุข
มาเป็ นคณะกรรมการในการทางานเพื่อศึกษาผลดีผลเสียในการออกกฎหมาย โดยอาจเก็บข้ อมูลโดยผ่าน
เวทีเสวนาทางวิชาการ หรือรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนต่ างๆ โดยตรง เพื่อนาข้ อมูลมาวิจัย อีกทั้งเป็ น
การให้ ความรู้ทางโภชนาการ และเป็ นการรณรงค์การบริโภคเครื่องดื่มที่ในสารให้ ความหวานให้ เหมาะสม
กับความต้ องการของร่างกายในแต่ละวัน เนื่องจากปัญหาโรคอ้ วนไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ประเทศไทย
ไม่ควรรอให้ เกิดวิกฤตปัญหาโรคอ้ วนดังเช่นประเทศเม็กซิโกและประเทศสหรัฐอเมริกา
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(3) อัตราภาษีท่จี ัดเก็บ เห็นควรใช้ อัตราภาษีเดิมดังที่มีอยู่ในในพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ประเภทที่ 02.03 คือ บรรจุ ในภาชนะหรือเครื่องขายเครื่องดื่ม คานวณตาม
มูลค่าร้ อยละ 20 ตามปริมาณ ภาชนะบรรจุ 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้ นับเป็ น 1 หน่วย คิดภาษีหน่วย
ละ 0.37 บาท ส่วนที่เกิน 440 ลูกบาศก์เซนติเมตรให้ นับเป็ น 440 ลูกบาศก์เซนติเมตร หากจัดเก็บมาก
เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในการบริโภคสินค้ า ซึ่งภาษีสรรพสามิตเป็ นภาษี
ทางอ้ อมซึ่ งผู้ป ระกอบการสามารถผลักภาระภาษี ไปยังผู้ บ ริ โภคได้ ถ้ าระบบภาษี ท่ีดีจ ะต้ อ งไม่ มีความ
ลาเอียงในทางเศรษฐกิจ ไม่ไปแทรกแซงการทางานของกลไกตลาด ภาษีท่ดี ีจะต้ องมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ ต่อ
รัฐ และปล่อยให้ การตัดสินใจในทางธุรกิจของภาคเอกชนนั้นเป็ นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งถ้ าหากมีการ
ยกเลิกข้ อยกเว้ นในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่ผลิตจากนา้ ผลไม้ และนา้ พืชผักที่เติมสารให้
ความหวาน การจัดเก็บภาษีจากสินค้ าดังกล่าวคิดจากอัตราการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มทั่วไปคานวณกับยอด
การจาหน่ายเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวต่อปี คาดว่ารัฐจะได้ รับรายได้ จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามติจาก
เครื่องดื่มดังกล่าวประมาณ 10,000,000,000 บาท ต่อปี
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการศึกษา
และการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
ธนู ขวัญเดช
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุ นระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
รวมไปถึงศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มและสนับสนุ นระบบการศึกษาเพื่ อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุ นระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย อีกทั้งยังเสนอแนะแนว
ทางการแก้ ไขที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นระบบการศึ กษาเพื่ อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย เพื่อให้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สืบต่อไปในอนาคต
จากการศึกษา พบว่า มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง พบว่า เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประการ โดยประการแรก คือ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน
กลางในการท าหน้ า ที่ส่ง เสริ มและสนั บ สนุ น ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ของประชาชน
ประการที่ส อง คื อ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนด
คณะกรรมการเพื่ อการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาในระบบการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ของประชาชน
ตลอดจนประการสุดท้ าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งปั ญหาทั้ง 3 ประการข้ างต้ น ถือเป็ นอุปสรรค์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ที่ล่าช้ าเกี่ยวกับการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรนาแนวคิด หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงนาทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนนาแนวคิดและหลักการของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และ
กฎที่เกี่ยวข้ อง มาปรั บใช้ กับกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง
ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการตราพระราชบัญญัติข้ ึนเป็ นการเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โดยมีการกาหนดให้ มีเนื้อหาและสาระสาคัญ ในเรื่องของการมีหน่วยงานกลางในการทาหน้ าที่ส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และให้ มี ตั ว แทนจากภาคประชาชนเข้ า ไปเป็ น
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คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน อีกทั้ง
กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้ เพื่อที่จะสามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ อย่างยั่งยืน สืบต่อไป

1.บทนา
จากการศึกษา พบว่า เกิดปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย 3 ประการ ดังนี้
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่ วยงานกลางในการทาหน้ าที่ส่งเสริ มและสนั บสนุ น
ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ปั จจุ บันแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ วาง
ยุทธศาสตร์ ของการพั ฒนาคนสู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อสร้ างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ กับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งการ
เรี ยนรู้ และองค์ความรู้ ท่ีหลากหลายทั้งที่เ ป็ นวั ฒนธรรม ภูมิปัญ ญา และองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งความ
พยายามของรัฐที่จะจัดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงให้ สอดคล้ องกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และเทคโนโลยี เพื่อให้ ประชาชนมีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ ใฝ่ รู่ ใฝ่ เรียน สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศอื่นใน
ระดับสากล ด้ วยกลไกหลักในการกระจายอานาจการบริหารจัดการ และการให้ ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดการและแก้ ปัญหาทางการศึกษานอกโรงเรียน ให้ กับประชาชนที่อยู่นอกการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ย นอย่ า งหลากหลายรู ป แบบ และสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของประชาชนและสัง คม
ตอบสนองได้ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
จากที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า การที่พ ระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริ มการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนดให้ สานักงาน กศน. ที่มีเลขาธิการ กศน. เป็ นผู้บังคับบัญชา
หน่ วยงาน ทาหน้ าที่เป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการและการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่อยู่ภายใต้ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งสานักงาน กศน.ไม่ได้ มีสถานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย หากแต่อยู่ในสังกัดสานักงาน
ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการที่มีสถานะเป็ นกรม จึ งส่งผลทาให้ เลขาธิการ กศน. ไม่มีอานาจในการอนุ มัติ
อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้ าส่วนราชการ เว้ นแต่จะได้ รับการมอบอานาจจากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงทาให้ การบริหารงานของสานักงาน กศน. ไม่มีความคล่องตัวและเป็ นอิสระ ทั้งนี้ การบริหาร
สานักงาน กศน. ต้ องรอสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็ นผู้บังคับบัญชาสั่งการ หรือมอบอานาจ
ให้ สานักงาน กศน. ในการดาเนินการนั่นเอง
2) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนด
คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
แผนพั ฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่ าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด
หลั ก การที่ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ นระบบการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ
ประชาชน ซึ่งเป็ นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่ างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
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ตามอัธยาศัย เพื่อให้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตนี้ สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่จัดให้ กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุ คคล อายุ พื้ นฐานการศึ กษา อาชี พ ความสนใจ และสภาพแวดล้ อมของผู้เรี ยนเพื่ อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลอันเป็ นผลมาจากการได้ รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี
ชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กฎกระทรวงกาหนดจานวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้ มาของ
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุ นและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2548 ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการดังกล่าวมีจานวน 21 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ง นอกจากนี้ เนื้อหาของกฎดังกล่าว ยังได้ กาหนดกระบวนการสรรหาและวิธีการเลือกกรรมการทั้ง
2 ประเภทที่เหลือ โดยเมื่อพิจารณากระบวนการสรรหาตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า ทั้งกระบวนการ
สรรหาและการเลื อ กกรรมการที่เป็ นผู้ แ ทนองค์ กรเอกชนจานวน 2 คนรวมถึงกรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
จานวน 8 คน ของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุ นและประสานความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศั ย จะต้ องให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกคณะกรรมการในขั้น ตอน
สุดท้ ายและแต่งตั้งเป็ นกรรมการเพื่ อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการบังคับใช้ กฎดังกล่ าว เกิด
ช่ องว่ างทางกฎหมาย เพราะมีแนวโน้ มว่ ารั ฐมนตรี จะพิ จารณาเลื อกบุคลที่มีความคุ้นเคยกับตนเอง มา
ทางานในตาแหน่ ง ของกรรมการที่เป็ นผู้ แ ทนองค์ กรเอกชนจานวน 2 คนและกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน 8 คนในคณะกรรมการส่งเสริ มสนั บ สนุ น และประสานความร่ วมมือการศึ กษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศั ย ส่งผลทาให้ องค์ป ระกอบของคณะกรรมการไม่ มีการกาหนดโครงสร้ า งให้ แ ก่
ตัวแทนของภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนรับรู้หรือแสดงความต้ องการของประชาชนเพื่อกาหนดนโยบายใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต โดยในที่น้ ี เน้ นที่ระบบการศึกษานอกระบบ และระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยเท่านั้น ส่งผลทาให้ การกาหนดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวจึงทาให้ ประชาชนไม่สามารถเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในด้ านการศึกษาอย่างชัดเจน
3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่จัดให้ กับประชาชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล
อายุ พื้ นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้ อมของผู้เรียนเพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถพั ฒนา
คุณภาพชี วิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและพั ฒนาความรู้ ทักษะหรื อประสบการณ์จากการศึ กษาจาก
กิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย และปั จจุ บันจากการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนทาให้ การศึกษาตลอดชีวิตจะมีส่วนสาคัญในการสร้ างศักยภาพของคนไทยให้ สามารถมีส่วนร่วมใน
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ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งด้ านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญในปัจจุบัน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ กาหนดให้
รั ฐต้ องส่ งเสริ ม การดาเนิ น งานและการจั ด ตั้ง แหล่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ทุ กรู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ องสมุ ด
ประชาชน พิ พิธภัณ ฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศู น ย์ก ารกีฬ าและนั น ทนาการ แหล่ งข้ อมู ล และแหล่ งการเรี ยนรู้ อ่ืน อย่ า งพอเพี ย งและมี
ประสิทธิภาพ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก็
ได้ กาหนดเนื้อหาในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ อย่างกว้ างโดยไม่มีการกาหนดหน่วยงานที่จะต้ องส่งเสริมระบบ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้ จริง เพียงกาหนดให้ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นก็อยู่ใน
ภาคีเครื อข่ายที่สามารถส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่ อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ การที่กฎหมายกาหนดเรื่ อง
หน่ วยงานที่จะส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ ไว้ อย่างกว้ างนั้น ส่งผลให้ การส่งเสริ มระบบการศึกษาเพื่ อ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่ อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุ น
ระบบการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
2.1 หลักภารกิจของรัฐ
ภารกิจลาดับรองของรั ฐ หมายถึง ภารกิจที่จะทาให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนดีข้ ึนหรือได้
มาตรฐานขั้นต่าในฐานะเป็ นมนุษย์ เป็ นภารกิจด้ านทานุบารุงชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ กินดีอยู่ดี
จึงเป็ นงานด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนั่นเอง โดยรัฐอาจทาด้ วยตนเองหรือไม่กไ็ ด้ รัฐอาจ
มอบหมายให้ ปัจเจกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดทา ถึงแม้ ภารกิจรองจะมีความสาคัญในทางปฏิบัติกต็ าม
แต่กไ็ ม่ถือว่ าภารกิจรองของรั ฐเป็ นเงื่อนไขของอานาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรั ฐอาจเป็ นผู้จัดทา
ภารกิจของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่นกัน
การจัดการศึกษาและทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ในรัฐสมัยใหม่ท่เี ป็ นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐ
มีภารกิจทาให้ ประชาชนสามารถแสดงศักยภาพของมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล การจัดทาการศึกษาให้ ความรู้ทางวิชาการ การฝึ กอบรมวิชาชีพ การสอนให้ ร้ ูจักอดทนอดกลั้นต่อ
ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ตลอดจนการอบรมบ่ มเพาะให้ ประชาชนมีความรั บผิดชอบต่อส่วนรวม
ย่อมจะช่วยให้ คนในสังคมมีความรู้ความสามารถและใช้ ชีวิ ตในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม
การจัดการศึกษา ตลอดจนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ไม่ใช่ว่ารัฐสามารถกระทาได้ โดยไม่มีข้อจากัด ใน
รั ฐสมั ยใหม่ ท่ีแ ยกตั ว ออกจากเป้ าหมายทางศาสนาและยอมรั บ ความเป็ นพหุ นิ ย มหรื อ ความแตกต่ า ง
หลากหลายในความคิดความเชื่อนั้น รัฐย่อมเคารพสิทธิในความคิดความเชื่อส่วนบุคคล เคารพในสิทธิข้ัน
พื้ นฐานของพลเมือง การจัดการศึกษาของรั ฐจึงไม่ ใช่ การยัดเยียดความเชื่อทางศาสนาหรื อลั ทธิอันใด
อันหนึ่ งให้ แก่พ ลเมืองของตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับวั ฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารมวลชนนั้ น รั ฐต้ อ ง
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ระมัดระวังมิให้ การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลายเป็ นการกาหนดเนื้อหาของศิลปวัฒนธรรม หรือ
บังคับให้ บุคคลต้ องแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมตามความต้ องการของรัฐ
2.2 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน คื อ การที่ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เริ่ มตั้งแต่การที่ประชาชนเกิดจิตสานึกในตนเอง และถือเป็ น
ภาระหน้ าที่ของตนในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองอยู่ ร่ วมคิดร่ วมวางแผน ร่ วมดาเนินงาน ร่ วม
ติดตามประเมินผลและร่ วมรับผลประโยชน์ ทั้งนี้เงื่อนไขสาคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชน จะต้ อง
เกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจของประชาชนในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งจะต้ องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาค กล่ าวคือ ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้ าร่ วมคนอื่น ๆ และมีขีดความสามารถที่จะเข้ ามามี
ส่วนร่ วมได้ อีกทั้งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองจึงเป็ นกระบวนการทางการเมืองอั นเป็ นเงื่อนไขสาคัญใน
ระบอบประชาธิปไตย เพราะตามระบอบประชาธิปไตยต้ องเป็ นการปกครองโดยประชาชน หรือโดยความ
ยินยอมของประชาชน กล่าวคือ แม้ ประชาชนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการหรือดาเนินการได้
ด้ วยตนเองโดยตรง แต่กต็ ้ องมีโอกาสที่จะแสดงเจตนารมณ์ตามความต้ องการของเขาว่า ต้ องการบุคคลใด
เป็ นตั ว แทนในการตั ด สิน ใจในทางการเมือ งต่ า ง ๆ ในทางการบริ ห าร มีสิทธิถ อดถอนผู้ แ ทน เสนอ
กฎหมาย มีโอกาสที่จะติดตามข่าวสารทางการเมือง แสดงความคิดเห็น เสนอข้ อเรียกร้ องไม่เห็นด้ วยกับ
นโยบาย มาตรการ หรือการดาเนินการต่าง ๆ ของผู้บริหารทั้งระดับท้ องถิ่ นและระดับชาติ กระบวนการ
เหล่านี้คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็ นกระบวนการสื่อสาร
สองทางที่มีเป้ าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้ เกิดการตัดสินใจที่ดีข้ นึ และได้ รับการสนับสนุ นจากสาธารณชน ซึ่ง
เป้ าหมายของกระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก็คื อ การให้ ข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณชนและให้
สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นาเสนอหรื อนโยบายของรัฐ และมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหา
เพื่ อ หาทางออกที่ดี ท่ีสุ ด ส าหรั บ ทุ ก ๆ คน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนยั ง จั ด เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของ
แนวความคิดในการกระจายอานาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้ องถิ่น เพราะประชาชนในท้ องถิ่น คือ ผู้ท่ีร้ ู
ปัญหาและความต้ องการของตนเองดีกว่าผู้อ่นื การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็ นการเปิ ดกว้ างในความ
คิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้ เหมือนกัน ดังนั้ น การมีส่วนร่ วมของประชาชน จึ งเป็ นการกระจาย
โอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรั พยากรและกาหนดนโยบายในเรื่ องต่ าง ๆ ของชุ มชนและของชาติ ตลอดจนการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองจะต้ องเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ เนื่องจากจะต้ องเป็ นไปตามความต้ องการอันแท้ จริงของ
ประชาชนในการกาหนดความเป็ นไปของสังคม
2.3 หลักการกระจายอานาจทางปกครอง
หลักการกระจายอานาจทางปกครองเป็ นวิธีการที่รัฐจะมอบอานาจทางปกครองบางส่วนให้ กับ
องค์กรอื่นนอกจากองค์การราชการบริหารส่วนกลางในการจัดทาบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตาม
สมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง เพียงแต่ข้ ึนอยู่ในความควบคุม
เท่านั้นหรื อกล่ าวอีกนัยหนึ่งก็คือรั ฐมอบหน้ าที่บางอย่ างในการจั ดทาบริ การสาธารณะซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ของ
ราชการบริหารส่วนกลางเป็ นผู้ดาเนินงานอยู่ในท้ องถิ่น ให้ ท้องถิ่นหรือองค์การอันมิได้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
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องค์การในราชการบริ หารส่วนกลางรั บไปดาเนินการด้ วยงบประมาณและเจ้ าหน้ าที่ของท้ องถิ่นหรื อของ
องค์การนั้นเอง โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลเท่านั้น ไม่ได้ เข้ าไปบังคับบัญชาสั่งการ
การมีอิสระในการปกครองตนเองของท้ องถิ่นเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเกิดขึ้นจาก
การกระจายอานาจทางปกครอง ความเป็ นอิสระ (Autonomy) ของท้ องถิ่นจึงอยู่ในรูปของอานาจการสั่ ง
การและดาเนินการในกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับคาสั่งจากส่วนกลาง
ส่วนกลางมีอานาจเพียงกากับดูแลให้ การดาเนินการของท้องถิ่นดาเนินไปภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายตามหลักการกระจายอานาจบริ หาร
จึ งไม่ อ าจตั ดสิน ใจในการกระทาใดๆ ได้ เ กิน ขอบเขตที่ก ฎหมายก าหนด ความเป็ นอิสระของท้ อ งถิ่ น
หมายถึงความเป็ นอิสระภายใต้ มาตรการ 5 ประการซึ่งสัมพันธ์กัน ดังนี้ ต้ องมีสถานะเป็ นนิติบุคคล ต้ องมี
ขอบเขตพื้ นที่ความรั บผิดชอบอย่างชัดเจน ต้ องมีองค์กรของตนเองซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี ต้ องมี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของตนเองในกิจการท้ องถิ่น ต้ องมีการคลั งของตนเอง ซึ่ งมาตรการดังกล่ าวเป็ น
เครื่องชี้ได้ อย่างชัดเจนว่า ท้องถิ่นรูปแบบใดมีอสิ ระมากน้ อยกว่ากัน

3. กฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิตใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มและสนั บสนุ นระบบการศึกษาเพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตใน
ต่างประเทศ
1.ประเทศญี่ปุ่น
การจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารการศึ ก ษาของประเทศญี่ ปุ่ นเพื่ อ เข้ า มามี บ ทบาทในการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ แบ่งออกเป็ น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ส่วนกลาง
(1) กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะเป็ นองค์กร
หลักของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานการศึกษา มีอานาจพัฒนากาหนดนโยบาย ดาเนินงานร่วมกับ
องค์กรท้ องถิ่นในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนรูชุมชนตลอด
ชีวิต ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด ฯลฯ
(2) กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดาเนินโครงการ
ต่างๆ ตามที่นโยบายกาหนดไว้ โดยร่ วมกับกระทรวงต่างๆ เช่น ด้ านแรงงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้ าและอุตสาหกรรม ดาเนินโครงการฝึ กอบรมทักษะให้ เจ้ าของสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อย
ระบบสนับสนุ นการศึกษาและการฝึ กอบรม อันเป็ นส่วนหนึ่งของการประกันการจ้ างงานแก่คนงานให้
คนงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและศักยภาพการทางานให้ มีประสิทธิภาพ ด้ านสาธารณสุขกาหนดนโยบาย
ส่งเสริมการรณรงค์การสร้ างสุขภาพแห่ งชาติสาหรับศตวรรษที่ 21 (The National Health Building
Campaign for the 21st Century) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดาเนินการจัดระบบเครือข่ายข่าวสารทาง
การศึกษาและการสื่อสาร (Educational Information and Communication Network System “el-Net”)
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เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดวิธกี ารที่ง่ายแก่ประชาชนให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางการศึกษา
ได้ ทุกเวลาทุกไหนก็ได้
(3) รัฐบาลได้ จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายตาม
นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) สภาการศึกษาส่วนกลาง (Central Council for Education) จะเป็ นหน่วยงานกาหนด
มาตรฐานการจัด สาขาการเรียนรู้ท่จี ะจัด กลุ่มเป้ าหมาย ต้ นทุน แหล่งเงิน ทั้งนี้ ให้ มีกลไกเพื่อมั่นใจใน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน การประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียนให้ ได้ มาตรฐานแห่งชาติ โดยมีการกากับ
ประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
(5) สานักนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้ าที่ตรวจสอบทิศทางการศึกษา โดยวางแผน
และก าหนดนโยบาย โดยท างานร่ ว มกับ สถานศึ ก ษา ครอบครั ว ชุ ม ชน ตลอดจนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
(6) สถาบันวิจัยทางการศึกษา เป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้ จัดทาวิจัย แสวงหานวัตกรรม
ใหม่ๆ และผลงานดีเด่น ด้ านการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยศึกษาแนวโน้ มการจัดการ
เรียนรู้ผ้ ูใหญ่เพื่อสามารถตัดสินใจด้ านนโยบายทางการศึกษาสาหรับอนาคตได้ ถูกต้ อง
2) ส่วนท้องถิ่น
(1) ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) จะทาหน้ าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คน
ในชุมชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกาลังพัฒนาให้ เป็ นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีตัวอย่าง
เมืองคิมิสึ (Kimitsu City) ได้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตเมืองคิมิสึ (Kimitsu City Lifelong
Learning Community Centre) ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น มีหน้ าที่กากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตาม ให้ คาแนะนาด้ านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน (โคมินกัง) 7 แห่ง ห้ องสมุด
ประชาชน 1 แห่ง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ที่อยู่ในเมืองคิมิสึ ซึ่งเป็ นหน่วยงานท้ องถิ่น ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิตแห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็ นอาคารทันสมัย มีห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประเภทต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฝึ กร้ องเพลงของผู้สูงอายุ การฝึ กเล่นไพ่ โบราณของญี่ปุ่น ห้ องฝึ กเล่น
เกมสาหรับเด็กเล็ก ห้ องฝึ กวาดภาพศิลปะ ฯลฯ ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดต่างๆ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่น ศูนย์การเรียนชุมชนเก่าแก่ Yaehara Kominkan มีอาคาร 8 เหลี่ยม มีห้องว่างสาหรับจัด
กิจกรรมตามความต้ องการของผู้เรียน เช่น กีฬาป้ องกันตัวของญี่ปุ่น การฝึ กต่อกลอนด้ วยบัตรคล้ ายไพ่
นกกระจอกของจีน ศูนย์การเรียนชุมชนขนาดเล็ก Koito Kominkan ใกล้ เขตภูเขาจัดกิจกรรมสาหรับ
กลุ่มเป้ าหมายประเภทต่าง ๆ เช่น เด็กประถมศึกษาฝึ กทาอาหารขนมประเภทต่างๆ โดยศูนย์การเรียน
ชุมชนแห่งนี้ทาข้ อตกลงกับโรงเรียนในการจัดส่งเด็กมาฝึ กทาอาหารขนมเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา
9.00 –12.00 บางครั้งผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น อาสาสมัครเป็ นวิทยากรด้ วย เรียก Challenged
School ทาให้ เด็กรู้จักผู้อาวุโสในชุมชน เด็กๆ ต่างโรงเรียนได้ ร้ ูจักกันเองมากขึ้น สาหรับผู้ใหญ่ฝึก
ทาอาหาร เพื่อเป็ นอาชีพเสริม เด็กและผู้ใหญ่ในท้องถิ่นสามารถเล่นกีฬาในสนามใกล้ ศูนย์การเรียนชุมชน
(2) แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด ฯลฯ จะเป็ นหน่วยงานเครือข่าย
ของศูนย์การเรียนชุมชน ทาให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงกันและหลากหลาย สามารถ
สนองความต้ องการของกลุ่มป้ าหมายได้ ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต และประชาชนเองก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชนได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
2.สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีมีพระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ ค.ศ. 1999 (Lifelong Education Act A.C.1999) เป็ นกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเพื่ออธิบายหลัก
สาคัญพื้ นฐานที่รัฐบาลกลางและรั ฐบาลท้ องถิ่นต้ องคานึงถึงในการกาหนดระบบและการดาเนินการอัน
เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่ อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตซึ่งกาหนดไว้ ตามรัฐธรรมนู ญและแผนแม่บท
การศึกษาแห่งชาติ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลีน้ัน จากแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาตลอดชีวิต นาไปสู่รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตซึ่ง
มีหลัก ๆ ดังนี้
(1) การศึกษาตลอดชีวิตที่เน้ นมหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลาง (Lifelong Education Centred
University) จั ด ให้ ประชาชนที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาในระดั บ
มหาวิทยาลัย
(2) เมืองแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning City) เป็ นโครงการระดับภูมิภาคที่มุ่ง
ประกันสิทธิของประชาชนในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่ อสามารถบูรณาการด้ านสังคมและการพั ฒนา
เศรษฐกิจ
(3) ระบบธนาคารหน่วยกิตการศึกษา (Academic Credit Bank System) ยอมรับ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของบุ คคลในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยอนุ ญ าตให้ ป ระชาชนที่มีพ้ ื น
ฐานความรู้ท่แี ตกต่างเข้ ารับการศึกษา ในระดับที่สงู กว่าจนถึงระดับปริญญาตรี
(4) การรู้หนังสือผู้ใหญ่ (Adult Literacy) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผ้ ูไม่ร้ ูหนังสือ ให้
เงินสนับสนุนหน่วยงานที่จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ และวิจัยงานส่งเสริมการรู้หนังสือ
(5) การฝึ กอบรมผู้ใหญ่ (Adult Training) จัดโครงการฝึ กอบรมแก่นักการศึกษา หรือ
บุคคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาตลอดชีวิต ให้ การสนับสนุ นนักการศึกษาและบุคลากรการศึกษา
ตลอดชีวิตที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต
3.สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจั กรมีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยจากการศึ กษาการจั ดการศึ กษา
ตลอดชีวิต พบว่า มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนโดยสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ ดังนี้
1) กาหนดหลักการ วิสยั ทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่ชัดเจน
สหราชอาณาจั กรมุ่งจั ดการศึ กษาตลอดชีวิตให้ แก่ป ระชาชนทุ กคนอย่ างทั่วถึง ในการ
ดาเนินการได้ มีการกาหนดหลักการวิสยั ทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่ชัดเจน
2) สร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน
สหราชอาณาจักรได้ เน้ นการสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ปวงชน ได้ กาหนดเป็ นวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนว่ าต้ องให้ การเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ให้ ผสมกลมกลืนไปกับการดาเนินชีวิตของปวงชน
ไม่ให้ การศึกษาแปลกแยกออกจากการดาเนินชีวิต
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3) พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้
สหราชอาณาจักรได้ มีการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็ น
การยากมากและต้ องใช้ เวลา อย่างไรก็ตาม ได้ พยายามที่จะพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ได้ ถึง 12 เมืองแล้ ว
เช่น เมืองเบอร์ม่งิ แฮม เชฟฟิ ลด์ เป็ นต้ น
4) เชื่อมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ และการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต
เน้ นเรื่องการเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ว่าการศึกษาแต่ละรูปแบบควรจะให้ บุคคล
ที่เรียนด้ วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าเป็ นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถเทียบโอนกันได้ โดยมีเกณฑ์ และวิธีการของการเทียบโอน นอกจากนั้น ได้ เน้ นการเรียน
แบบสะสมหน่วยกิต คือ ให้ ทุกคนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ ตลอดชีวิต
4. สหรัฐอเมริกา
รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสหรัฐอเมริกานั้น กาหนดเป็ นนโยบายที่สาคัญของชาติ
โดยออกกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิตขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน และวุฒิสมาชิก Walter Mondale ได้ เสนอกฎหมายชื่อกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต (The
Lifelong Education Act) ซึ่งได้ รับความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อปี 1976 กฎหมายนี้กาหนดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไว้ 19 ประเภท จากการศึกษาพื้นฐานสาหรับผู้ใหญ่ไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของครอบครัวและการพัฒนาส่วนบุคคล นอกจากนั้น ยังกาหนดให้ มีศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
วิจัย เพื่ อค้ นหาปั จจั ยที่กีดกั้นมิให้ บุคคลได้ มีโอกาสในการเรี ยนรู้ ส่วนการดาเนินการเน้ นการกระจาย
อานาจการจัดการศึกษาให้ แก่มลรัฐ เพื่อให้ สามารถจัดการศึกษาได้ สนองความต้ องการของประชาชนใน
ท้ องถิ่นได้ มากที่สุด การจัดการศึกษายึดหลักการในการส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ าถึงโอกาสการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน และถือว่าเป็ นสิทธิของทุกคนที่จะเข้ าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้ อย่างสะดวก โดยหน่วยจัดการ
เรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ต้องหาวิธีการจัดการศึกษาให้ ยืดหยุ่น เปิ ดกว้ างเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ ง่าย
และสะดวก ส่งเสริมให้ มีแหล่งการเรียนรู้ในชุ มชน หรือที่เรียกว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ ชุมชน
เป็ นพื้นฐาน ส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสหรัฐอเมริกาให้
ความสาคัญแก่บ้านว่าเป็ นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สาคัญ เป็ นแหล่ งปูพ้ ื นฐานชีวิตของบุคคลส่งเสริม
การใช้ ส่อื เทคโนโลยีอย่างกว้ างขวาง เพื่อให้ สามารถจัดการศึกษาได้ อย่างกว้ างขวางและทั่วถึง ให้ ประชาชน
รับความรู้ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะ
3.2 กฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวิตใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ กาหนดให้ มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาที่กาหนดจุ ดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(2) การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
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การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปัญหาและความต้ องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้ อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อ
หรือแหล่งความรู้อ่นื ๆ
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให้ ดาเนินการเพื่อเป้ าหมายในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคนและสังคม ที่ใช้
ความรู้และภูมิปัญญาเป็ นฐานในการพัฒนา ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
(2) ภาคีเครื อข่ ายเกิดแรงจู งใจและมีความพร้ อมในการมีส่วนร่ วมเพื่ อจั ดกิจกรรม
การศึกษา
2.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย
การส่งเสริ มและสนั บ สนุ นการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ดาเนิน การเพื่ อเป้ าหมายในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้เรียนได้ รับความรู้และทักษะพื้ นฐานในการแสวงหาความรู้ท่จี ะเอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(2) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้สาระที่สอดคล้ องกับความสนใจและความจาเป็ นในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(3) ผู้ เ รี ยนสามารถนาความรู้ ท่ีได้ รับ ไปใช้ ประโยชน์ แ ละเทียบโอนผลการเรี ยนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุ นระบบการศึกษาเพือ่ การ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
4.1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการทาหน้ าที่ส่งเสริมและสนับสนุ น
ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ในปัจจุบัน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งเป็ นซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งในระบบการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต คือ สานั กงานส่งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอัธยาศั ย เรี ยกโดยย่ อว่ า “ส านั ก งาน กศน.” ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่อ ยู่ ใ นสานั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้ าที่ในการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็ นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินงาน
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ได้ มีการกาหนดให้ มีสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ กศน.” ซึ่งมีฐานะเป็ นอธิบดี
และเป็ นผู้ บั งคับ บั ญ ชาข้ า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ้ า ง และรั บ ผิด ชอบการดาเนิ น งานของสานั กงาน
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ทุกจังหวัด
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า สานักงาน กศน.ไม่ได้ มีสถานะเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
หากแต่ อยู่ ในสังกัดสานั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการที่มีสถานะเป็ นกรม ทาให้ เลขาธิการ กศน.ไม่ มี
อานาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการใด ๆ ในฐานะหัวหน้ าส่วนราชการ เว้ นแต่จะได้ รับการมอบอานาจ
จากปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ จึงทาให้ การบริ หารงานของสานักงาน กศน. ไม่คล่ องตัว ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิจ สัง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ ม ซึ่ ง ประชาชนต้ องได้ รั บ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ประชาชนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเรียนรู้ตลอดชีวิตตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ให้ ต่อทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การขาดความเป็ นอิสระในการบริหารจัดการและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงส่งผลให้ เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการทา
หน้ าที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ดังนั้ น จะเห็น ได้ ว่า หากส านั กงาน กศน. ไม่ มี ความเป็ นอิสระจากส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยแยกออกมาเป็ นหน่วยงานกลางที่เป็ นนิติบุคคลทาหน้ าที่ในการส่งเสริมสนับสนุ นการศึกษา
ในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะ ซึ่งมีการกาหนดนโยบาย และแผนการดาเนินงานในการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปั จจุ บัน ทั้งนี้ หากยังอยู่
ภายใต้ การบังคับบัญชาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานด้ านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทาให้ การดาเนินงานตามนโยบายของสานักงาน
กศน. ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ ได้ มาตรฐานตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมปัจจุบัน
4.2) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนด
คณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
แผนพั ฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่ าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ จะยึด
หลักการที่สาคัญประการหนึ่งคือการให้ มีการจัดการศึกษาเป็ นระบบการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ซึ่งเป็ นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่ อให้ สามารถพั ฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนี้
สามารถแบ่งความหมายได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่
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(1) การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาที่จัดให้ กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุ คคล อายุ พื้ นฐานการศึ กษา อาชี พ ความสนใจ และสภาพแวดล้ อมของผู้เรี ยนเพื่ อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลอันเป็ นผลมาจากการได้ รับความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถี
ชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย
นอกจากนี้ จ านวน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการได้ มาของคณะกรรมการคณะนี้ ถู กก าหนดใน
กฎกระทรวงกาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้ มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
ความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548 โดยกฎดังกล่าวได้ กาหนดให้
คณะกรรมการมีจานวน 21 คน ประกอบด้ วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ ง จานวน 9 คน ได้ แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลั ดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการสภาการศึ กษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ อานวยการสานั ก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(3) กรรมการที่เป็ นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 2 คน
(4) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน ซึ่งแต่ งตั้งจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้ านการศึกษานอกระบบ ด้ านการศึกษาตามอัธยาศัย ด้ านวิทยาศาสตร์
ด้ านเทคโนโลยี ด้ านสื่อการศึกษาด้ านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านธุรกิจและ
บริ ก าร ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร ด้ า นการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาส ด้ า นการศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษ ด้ านการบริหารการศึกษา ด้ านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้ านการกีฬา และด้ าน
การศึกษาเอกชนด้ านใดด้ านหนึ่งหรือหลายด้ านรวมกัน
(5) ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า จากการที่กฎหมายในระดับแม่บทและกฎของประเทศไทยไม่
มีการกาหนดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุ นและประสานความร่ วมมือ
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย อีกทั้งยังไม่ มีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการเพื่ อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนเป็ นการเฉพาะ ส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ไม่สามารถได้ รับการจัดทาบริ การสาธารณะได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความต้ องการของแต่ละ
ชุมชนและท้ องถิ่นของตนผ่านการทางานของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุ นและประสานความร่ วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจึงเป็ นการบัญญัติกฎหมายที่
ไม่สอดคล้ องกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้ แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลทาให้ เกิดปัญหาทาง
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กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดคณะกรรมการเพื่ อการส่งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาในระบบการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
ดังนั้ น จะเห็นได้ ว่ า จากการที่ป ระเทศไทยไม่ มีก ารก าหนดให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มใน
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งผลทาให้ ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่เป็ นการตอบสนองตามความต้ องการของ
ประชาชนในการใช้ สิทธิของตนเพื่อเข้ าสู่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการที่รัฐไม่มีการ
กาหนดให้ มีคณะกรรมการเพื่ อการส่งเสริ มและสนั บสนุ น การศึกษาในระบบการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตของ
ประชาชน ส่งผลทาให้ รัฐไม่สามารถจัดทาบริ การสาธารณะให้ ต่อเนื่องตามระบบการศึกษาทั้งสามระบบ
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมถึ ง ยั ง ผลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักร พุทธศั กราช 2550 ในอดีต ที่กาหนดให้ ประชาชนทุกคนจะต้ องได้ รับความคุ้มครองและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยรั ฐ ตลอดจนกระทบต่อวั ตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์กฎหมายในระดับแม่บท เช่ น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ ม
การดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรูปแบบ ซึ่งจะบังคับใช้ กฎหมายจากที่กล่าว
มาข้ างต้ นทั้งหมดนั้น ผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทาบริการสาธารณะของรัฐในด้ านการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน จะส่งผลทาให้ ประชาชนทุกคนในประเทศ ไม่สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้
เพื่ อพั ฒนาตนเองในตลอดอายุขัยของตน อีกทั้งเมื่อประชากรทุกคนที่ถือเป็ นทรั พยากรอันมีคุณค่าของ
ประเทศหยุดการเรียนรู้ในด้ านต่าง ๆ ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ
การดารงอยู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน ประการสุดท้ ายผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบมากที่สุดจากปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
ประเทศชาติไทย นั่นเอง
4.3) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสหรือ
ให้ โอกาสที่สองแก่ผ้ ูท่ไี ม่จบการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเพื่อการฝึ กอบรมแก่ผ้ ูใหญ่นอกระบบโรงเรียน
แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเป็ นเป้ าหมายสาหรับทุกคน ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็ นการมองในแง่ของ
ตัวผู้เรี ยนโดยมีความเชื่อว่ าตัวบุคคลคือผู้ท่ที าให้ เกิดการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมของผู้เรี ยนการศึกษาตลอด
ชีวิตจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือการเป็ นผู้จัดว่ าจะต้ องเตรียมกระบวนการหรือประสบการณ์อย่างไร
จึงจะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิตของผู้น้ัน และจุดหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นสิ่งเดียวกันคือความต้ องการให้ บุคคลได้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดย
เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม
จากการศึกษา พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตนั้นบัญญัติ
เรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาได้ กาหนดให้ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อย
กว่ าสิบสองปี ที่รัฐจะต้ องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย และผู้ยากไร้ ผ้ ูพิการหรื อ
ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ ในสภาวะยากลาบาก ต้ องได้ รับการสนับสนุนจากรัฐ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้ รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ส่วนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้ รับความคุ้มครองและ
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ส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ อีกทั้งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 ก็ได้ กาหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่วนตาบลมี
อานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองใน
ด้ านการจัดการศึกษาและให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดการศึกษา
จากที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณากฎหมายที่มี เ นื้ อหาในการส่ ง เสริ ม ระบบ
การศึกษาเพื่ อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตนั้น เป็ นการกาหนดบทกฎหมายที่มีเนื้อหาที่ขัดกับรั ฐธรรมนู ญเพราะ
รัฐธรรมนู ญได้ กาหนดให้ การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้ รับการคุ้ มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม
จากรัฐ แต่ปัจจุ บันกฎหมายที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีการกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาทั้งสองระบบ
ถือว่าเป็ นการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นั้นยังไม่ได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุ นอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การส่งเสริมสนับสนุ นการศึกษาจะเน้ นไปที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบเป็ นสาคัญ ซึ่งขัดกับบทบัญญัติทางรัฐธรรมนู ญที่กาหนดให้ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้ รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
ดั งนั้ น การที่รั ฐมิ ไ ด้ มีก ารก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ส่งเสริ มระบบการศึ กษาเพื่ อ การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ทาให้ ไม่ สอดคล้ องกับ หลั กการกระจายอานาจทาง
ปกครอง เพราะสาระสาคัญของหลักการกระจายอานาจทางปกครองคือการที่องค์กรทางปกครองมีอิสระใน
การปกครองตนเอง และมีอิสระในด้ านการคลัง ทั้งนี้เมื่อรัฐไม่ได้ กาหนดให้ อานาจจึงทาให้ องค์กรของรัฐ
ในระบบท้ องถิ่นไม่สามารถจัดการบริ การสาธารณะด้ า นการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตได้ ตลอดจนการกระทา
ดังกล่าวยังไม่สอดคล้ องกับหลักการคุ้มครองสิทธิข้นั พื้นฐาน เพราะประชาชนมีสิทธิท่จี ะได้ รับการคุ้มครอง
และส่ งเสริ มการศึ ก ษาตลอดชี วิ ตที่เหมะสม แต่ ก ฎหมายที่บั งคั บใช้ ในปั จจุ บั น นี้ ไม่ เ อื้อ ที่จ ะให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นส่งเสริมระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จริง การกระทาดังกล่าวจึงขัดต่อ
หลักการกระจายอานาจทางปกครอง และหลักการคุ้มครองสิทธิข้นั พื้นฐาน

5. ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย เห็น ควรให้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ระบบ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทยขึ้นมาใหม่ โดยกาหนดให้ มีเนื้อหาและใจความสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1) ให้ มีหน่ วยงานกลางในการทาหน้ าที่ส่งเสริ มและสนั บสนุ นระบบการศึ กษาเพื่ อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนขึ้นเป็ นการเฉพาะ โดยมีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอิสระในการดาเนินงานส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้ วยตนเอง
2) ให้ มีคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตขึ้น โดยให้ มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ าไปเป็ น
คณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อบริหารงาน กาหนดแผนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต และส่งเสริม
และสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
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3) ให้ มีบทบัญญัติท่มี ีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยมีศูนย์การ
เรียนชุมชน ทาหน้ าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนในชุมชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กากับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ คาแนะนาด้ านวิชาการแก่ศูนย์การเรียนชุมชน ห้ องสมุดประชาชน และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ภายในท้ องถิ่น เช่ น สนามกีฬา
พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ เชื่อมโยงกันและหลากหลาย สามารถ
สนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ และประชาชนเองก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมในศูนย์การ
เรียนชุมชนได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
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การดาเนินคดียาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ธาชินี เพ่งเล็งผล1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร2

1 บทนา
สำหรับในปั จจุ บันคดียำเสพติดถือเป็ นคดีอำญำที่มีกำรกระทำควำมผิดและอยู่ในกำรพิจำรณำ
คดี ของศำลเป็ นจ ำนวนมำก โดยเป็ นควำมผิ ดที่มี ผลกระทบต่ อ สัง คมเป็ นวงกว้ ำ งรวมและถื อว่ ำ เป็ น
อำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงในระดับประเทศด้ วยเช่นกัน เนื่องจำกปั ญหำยำเสพติดเป็ นบ่ อเกิดของกำร
กระทำควำมผิดอำญำประเภทอื่นด้ วย รวมทั้งรูปแบบลักษณะกำรกระทำควำมผิดในคดียำเสพติดเริ่มมี
รูปแบบกำรใช้ เทคโนโลยีท่มี ีกำรพั ฒนำไปมำกยิ่งขึ้น แม้ ว่ำทำงผู้บังคับใช้ กฎหมำยต่ำงๆ ได้ พยำยำมหำ
วิธีกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดอย่ำงเข้ มงวดมำกยิ่งขึ้น แต่กำรกระทำควำมผิดก็มิได้
ลดลงแต่อย่ำงใด
ต่อมำประเทศไทยจึงได้ มีกำรประกำศใช้ พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550
ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณ์์กำรสืบสวนสอบสวนโดยกำรใช้ เทคนิคกำรสืบสวนสอบสวน
พิเศษ และกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจำรณำในศำลชั้นต้ น กำรอุทธรณ์ ฎีกำ และอำยุควำม รวมทั้ง
กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรบังคับชำระค่ำปรับตำมคำพิพำกษำ เพื่อให้ ศำลพิจำรณำพิพำกษำและบังคับ
โทษคดียำเสพติดได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจำเป็ นต้ องตรำพระรำชบัญญัติน้ ี 3เพื่อใช้ บังคับต่ำงหำกจำก
ประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรควำมอำญำที่ใช้ บังคับกับคดีอำญำทั่วไป
แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้ กฎหมำยดังกล่ำวมีกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้ต้องหรื อหรื อจำเลยมำกยิ่งขึ้น โดยผู้ บังคับใช้ กฎหมำยได้ นำวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดมำ
บังคับใช้ กับผู้ต้องหำหรือจำเลยจนหลงลืมเจตนำรมณ์ท่แี ท้ จริงในกำรดำเนินคดีอำญำที่มีวัตถุประสงค์ใน
กำรค้ นหำควำมจริงว่ำผู้ต้องหำหรือจำเลยเป็ นผู้มีผิดหรือบริสุทธิ์ เพื่อลงโทษจำเลยตำมควำมร้ ำยแรงแห่ง
ควำมผิดของข้ อเท็จจริงตำมพยำนหลักฐำนพิสูจน์ได้ และลักษณะพิเศษเฉพำะตัวของผู้กระทำควำมผิดแต่
ละบุคคลด้ วย แต่กำรบังคับใช้ กฎหมำขณะนี้กลับมีกำรบังคับใช้ กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดที่เพียง
มุ่งหวั งให้ สำมำรถจั บ กุ มผู้ กระทำควำมผิดให้ ได้ มำกเท่ำ นั้ น และเมื่อคดียำเสพติดถือว่ ำเป็ นคดีอำญำ
ประเภทหนึ่ง ผู้ต้องหำหรือจำเลยก็ยังคงอยู่ภำยใต้ บทสันนิษฐำนของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำว่ำ
“ในคดีอำญำให้ สันนิษฐำนไว้ ก่อนว่ำผู้ต้องหำหรื อจำเลยไม่มีควำมผิด ” ซึ่งหลักเกณ์์ดังกล่ำวถือเป็ น
1

นักศึกษำหลักสูตรนิตศิ ำสตรมหำบัณ์ิต คณะนิตศิ ำสตร์ปรีดพี นมยงค์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณ์ิตย์
2
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
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หลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจำเลยโดยให้ ถือว่ำบุคคลเหล่ำนั้นยั งคงเป็ นผู้บริสุทธิ์อยู่
จนกว่ ำศำลจะมีคำพิ พำกษำถึงที่สุดแล้ ว และหลักกำรดังกล่ ำวได้ ถูกบัญญัติไว้ กฎหมำยรั ฐธรรมนู ญของ
ประเทศไทยมำโดยตลอด กำรบังคับใช้ กฎหมำยอื่นๆ ที่มีฐำนะเป็ นกฎหมำยลำดับรองลงมำก็จำต้ องยึดถือ
หลักกำรดังกล่ำวเพื่อนำมำปฏิบัติต่อผู้ต้องหำและจำเลยเช่ นกัน แต่เท่ำที่ผ่ำนมำผู้บังคับใช้ กฎหมำยกลับ
ละเลยหลักกำรดังกล่ำวไปเสีย
ฉะนั้น เพื่อให้ กำรดำเนินวิธพี ิจำรณำคดียำเสพติดเป็ นไปตำมรูปแบบกำรดำเนินคดีอำญำอย่ำง
แท้ จริงและเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจำเลยในกำรต่อสู้คดีอย่ำงแท้ จริงและยุติธรรม จึงสมควร
ศึกษำรูปแบบกำรดำเนินคดีอำญำโดยรัฐซึ่งเป็ นที่มำของรูปแบบกฎหมำยวิธพี ิจำรณำควำมอำญำและระบบ
กำรพิจำรณำคดีของประเทศไทยมำเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำรูปแบบในกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด
เพื่อให้ กำรบังคับใช้ กฎหมำยเป็ นไปอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อกำรปรับปรุงวิธพี ิจำรณำคดี รวมทั้งกำรกำหน
บทลงโทษให้ เป็ นตำมรูปแบบของระบบกฎหมำยซีวิวลอว์และกำรกำหนดมำตรำประกอบกำรใช้ ดุลยพินิจ
ในกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิดให้ ตรงตำมเจตนำรมย์ท่แี ท้ จริงของกฎหมำยอำญำด้ วยทั้งสิ้น

2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษำถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธพี ิจำรณำคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ
2.2 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพปั ญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพ
ติดในประเทศไทย
2.3 เพื่อวิเครำะห์และเปรียบเทียบวิธีกำรดำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทย
และต่ำงประเทศ

3 สมมติฐาน
ภำยหลังจำกที่ประเทศไทยมีกำรบังคับใช้ พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550
เรื่อยมำ แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้ กฎหมำยดังกล่ำวกลับส่งผลกระทบต่อระบบวิธีพิจำรณำควำมอำญำและ
กระทบสิทธิของผู้ ต้องหำและจำเลยเป็ นอย่ ำ งยิ่ง เพรำะระบบวิ ธีพิจำรณำควำมอำญำมิได้ เป็ นไปตำม
รูปแบบและจุดมุ่งหมำยในกำรดำเนินคดีอย่ำงแท้ จริง กล่ำวคือ ตั้งแต่รูปแบบกำรเริ่มต้ นคดีเรื่อยมำจนถึง
กระบวนกำรสอบสวน กำรสั่งฟ้ อง รวมไปจนถึงกำรพิ จำรณำและกำรลงโทษที่ให้ ควำมสำคัญ แก่ควำม
รวดเร็วและกำรยุติคดีมำกกว่ำกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนเพื่อลงโทษผู้กระทำควำมผิดให้ ได้ รับโทษอย่ำง
ถูกต้ องและเป็ นธรรม
กำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำและกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำคดี ย ำเสพติ ด จึ ง
จำเป็ นต้ องเป็ นไปตำมวิ ธีกำรบังคับใช้ กฎหมำยอย่ ำงถูกต้ องตรงตำมเจตนำรมณ์ท่ีแท้ จริ ง โดยคำนึ งถึง
ทฤษฎีและระบบกฎหมำย ซึ่งในกำรศึกษำจำเป็ นต้ องรูปแบบกำรดำเนินคดีอำญำในระบบซีวิวลอว์ของ
ประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ รูปแบบของกำรดำเนินคดีอำญำโดยมำเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำ
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เปรี ย บเทีย บ รวมทั้งกำรน ำแนวคิ ดดังกล่ ำ วมำปรั บ ใช้ กับ บทกำหนดโทษและกำรพิ จำรณำลงโทษตั ว
ผู้กระทำควำมผิดเป็ นสำคัญมำกกว่ำกำรพิจำรณำและลงโทษที่ใช้ ตำมระบบคอมมอนลอว์ดังที่เป็ นบังคับใช้
ในขณะนี้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยและกำรลงโทษมี ค วำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะควำมผิ ด
พฤติกำรณ์ในคดีและตัวผู้กระทำควำมผิดอย่ำงแท้จริง

4 วิธีการศึกษา
ศึ กษำด้ วยกำรวิ จั ยทำงเอกสำรทำงกฎหมำย อำทิ ประมวลกฎหมำยวิ ธีพิ จำรณำคดี อำญำ
พระรำชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ำรณำคดี ย ำเสพติ ด พ.ศ.2550 รวมทั้ง กฎหมำยต่ ำ งประเทศ ต ำรำกฎหมำย
บทควำมทำงวิชำกำร ข้ อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควำมเห็นของนักกฎหมำย เพื่ อนำมำวิเครำะห์และ
เปรี ยบเทียบถึงข้ อดี ข้ อเสีย แนวทำงกำรดำเนินคดีระหว่ ำงกฎหมำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
เพื่อนำมำศึกษำและเปรียบเทียบถึงข้ อเท็จจริ งและพยำนหลักฐำนในกำรดำเนินคดี เพื่อทำควำมเห็นใน
บทสรุปและเสนอแนะแนวทำงต่อไป
5 ผลการศึกษา
ภำยหลั ง จำกที่มี ก ำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำคดี ย ำเสพติ ด แล้ ว พบว่ ำ กำรบั ง คั บ ใช้
กฎหมำยดังกล่ำวได้ กระทบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ต้องหำหรือจำเลยในกระบวนกำรยุติธรรมเป็ นอย่ำงยิ่ง แม้ ว่ำ
เป้ ำหมำยในกำรบัญญัติกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดนั้น มีควำมมุ่งประสงค์ให้ กำรดำเนินคดีเป็ นไป
อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยกำหนดรูปแบบและกำรดำเนินคดีท่แี ตกต่ำงไปจำกที่กำหนดไว้ ในประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรรำควำมอำญำ อำทิ กำรอำพรำง กำรพิ จำรณำคดีแบบลั บหลั งจำเลยที่หลบหนี กำร
พิจำรณำคดีท่จี ำเลยให้ กำรรับสำรภำพโดยไม่จำต้ องสืบพยำนหลักฐำนต่อไป กำรจำกัดสิทธิในกำรอุทธรณ์
หรือฎีกำ เป็ นต้ น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่ำวต่ำงๆ กลั บลิดรอนสิทธิท่ีผ้ ูต้องหำหรื อจำเลยในกำรดำเนิ นคดี
อำญำเป็ นอย่ำงยิ่ง
ซึ่งจำกกำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.
2550 กั บ ประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ ประกอบกั บ กฎหมำยยำเสพติ ด อื่ น ๆ อำทิ
พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.
2519 พระรำชบั ญญั ติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้ ก ระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดพ.ศ.2534ฯ
อำจจะแบ่งปัญหำออกเป็ นกลุ่มๆ ได้ ดังนี้
1) ด้ ำนกฎหมำยสำรบัญญัติ เช่น กำรกำหนดฐำนควำมผิดต่ำงๆ เช่น ผลิต นำเจ้ ำ ส่งออก
ครอบครองเพื่อจำหน่ำย เสพ ผลิต สมคบ เป็ นต้ น และกำหนดมำตรกำรบังคับทำงอำญำต่ำงๆ มีโทษ
ประหำรชีวิต จำคุก ปรับ อำยุควำมในคดียำเสพติด เป็ นต้ น
2) ด้ ำนกำรใช้ มำตรกำรบังคับต่ำงๆ ก่อนฟ้ องคดี เช่น กำรจับ กำรค้ น กำรยึดอำยัดทรัพย์สิน
กำรเข้ ำไปในเคหะสถำนหรื อตรวจค้ นบุคคลเพื่ อค้ นหำยำเสพติด กำรพิ สูจน์สำรเสพติดในร่ ำงกำยของ
บุคคล กำรบังคับบำบัดฟื้ นฟูผ้ ูเสพยำเสพติด เป็ นต้ น
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3) ด้ ำนกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรกระทำควำมผิด เช่น กำรล่อให้ กระทำควำมผิด
(Entrapment or Sting Operation) กำรดักฟัง (Wiretapping) มำตรกำรครอบครองยำเสพติดภำยใต้ กำร
ควบคุม (Controlled Delivery) มำตรกำรอำพรำง (Undercover) เป็ นต้ น
4) ด้ ำนกำรพิ จำรณำคดียำเสพติดในชั้ นศำล เช่ น กำรพิ จำรณำคดีลับหลังจำเลย กำร
พิพำกษำตำมคำรับสำรภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ เป็ นต้ น
5) ด้ ำนมำตรกำรบังคับโทษ เช่น กำรระวำงโทษผู้สมคบกระทำควำมผิด กำรกำหนดโทษ
สำหรับเจ้ ำพนักงำนของรัฐที่กระทำควำมผิดสูงกว่ำบุคคลธรรมดำ กำรบังคับโทษปรับ เป็ นต้ น
นอกจำกนี้ ผู้ศึกษำขอสรุปผลกำรศึกษำโดยสังเขป ตำมสภำพปัญหำและผลกระทบต่ำงๆ ดังนี้
1) ปัญหำและผลกระทบต่อผู้ต้องหำหรือจำเลยในกำรดำเนินคดีช้ันพนักงำนสอบสวน
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมคดียำเสพติด พ.ศ.2550 เป็ นกฎหมำยพิเศษที่
ให้ อำนำจพิ เศษแก่ผ้ ูบังคับใช้ กฎหมำยและพนักงำนสอบสวนหลำยประกำร อำทิ กำรอำพรำงคดี กำร
สืบพยำนลับหลังจำเลย กำรงดสืบพยำนในกรณีท่จี ำเลยรับสำรภำพ เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ูต้องหำหรือจำเลย
ถูกละเลยกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้ ต้ังแต่กำรเริ่มต้ นคดี กำรจับกุม เจ้ ำพนักงำนผู้มีสิทธิ
ในกำรใช้ อำนำจจับกุม กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน เป็ นต้ นประกอบกับอำนำจ
และบทบำทในกำรด ำเนิ น คดี ย ำเสพติ ด เป็ นของพนั ก งำนสอบสวน ทั้ ง ที่ผ้ ู ท่ีมี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำร
ดำเนินคดีอำญำได้ แก่พนักงำนอัยกำร เพรำะถือว่ำพนักงำนอัยกำรเป็ นตัวแทนของรัฐในกำรดำเนินคดีและ
ทำหน้ ำที่ในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจำเลยไปในครำวเดียวกันด้ วย กำรดำเนินคดีโดยปรำศจำก
กำรตรวจสอบและถ่วงดุลย่อมทำให้ ผ้ ูต้องหำหรือจำเลยขำดหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพใน
กำรดำเนินคดี จึงสมควรมีระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลย เพื่อให้ กำรดำเนินคดีเป็ นไปเจตนำรมณ์ของ
กำรดำเนินคดีอำญำอย่ำงแท้จริง
2) ปัญหำและผลกระทบชั้นพนักงำนอัยกำร
ดังที่กล่ำวมำแล้ วว่ ำ เนื่องจำกพนักงำนอัยกำรถือเป็ นผู้ท่มี ีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินคดี
อำญำโดยรัฐเป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะพนักงำนอัยกำรถือเป็ นตัวแทนของรัฐ และทำหน้ ำที่ในกำรอำนวยควำม
ยุติธรรมให้ แก่สังคม และผู้กระทำควำมผิดไปพร้ อมกันด้ วย โดยในปั จจุ บันนี้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้
จัดตั้งสำนักคดียำเสพติดขึ้นโดยแบ่ งส่วนรำชกำรและพื้ นที่ควำมรั บผิดชอบของสำนักงำนคดียำเสพติด
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีอำนำจหน้ ำที่และรั บผิดชอบกำรดำเนิ นคดีท้ังปวงอันเกี่ยวกับยำเสพติดตำม
กฎหมำย เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แต่ปรำกฏว่ำกำรดำเนินคดียำเสพติดพนักงำนอัยกำรไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนกำรมำตั้งแต่
ต้ น โดยพนักงำนอัยกำรที่ไม่ได้ เข้ ำร่ วมกำรสอบสวนคดีอำญำเหมือนเช่นในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศ
เยอรมันแต่อย่ำงใด ส่งผลให้ ในประเทศไทยไม่มีอำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุลกำรบังคับใช้ กฎหมำย
ในชั้นพนักงำนสอบสวนแต่อย่ำงใด ทั้งที่กำรสอบสวนถือเป็ นกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ต้องหำหรือ
จำเลยมิให้ ต้องถูกระทบกระเทือนจำกกำรกระทำของเจ้ ำหน้ ำที่ และในขณะเดียวกันนั้นกำรสอบสวนก็ยังจะ
ถือว่ำเป็ นกำรกระทำแทนรัฐในกำรป้ องกันและปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิดอันเป็ นภัยต่อสังคม แต่เมื่อ
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พนักงำนมิได้ เข้ ำร่วมกำรสอบสวนด้ วยแล้ ว ผู้ต้องหำหรือจำเลยย่อมไม่อำจจะมีหลักประกันใดๆ ว่ำในกำร
สอบสวนนั้นจะเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมำย
3 ปัญหำและผลกระทบชั้นพิจำรณำของศำล
เนื่ อ งจำกศำลในฐำนะที่เ ป็ นองค์ ก รที่มีอ ำนำจในกำรพิ จ ำรณำพิ พำกษำคดี จึ งจ ำต้ อ งให้
ควำมสำคัญต่อหลักประกันสิทธิเสรี ภำพของประชำชนที่จะไม่ถูกล่ วงละเมิดจำกกำรที่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐใน
กำรใช้ วิธกี ำรอันมิชอบในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนด้ วยรวมทั้งกำรมีบทบำทในกำรค้ นหำควำมจริงอย่ำง
จริงจังด้ วย โดยนอกจำกศำลควรที่จะเข้ ำมำมีส่วนร่ วมในกำรค้ นหำควำมจริงตำมที่กำหนดไว้ ในประมวล
กฎหมำยวิธพี ิจำรณำควำมอำญำ
ซึ่งในกำรดำเนินคดียำเสพติดนั้น ศำลแทบจะไม่มีกำรค้ นหำควำมจริ งใดๆ กล่ ำวคือ หำก
จำเลยในคดียำเสพติดให้ กำรรับสำรภำพแล้ ว ศำลไม่จำต้ องสืบพยำนหลักฐำนใดๆ อีกต่อไป ศำลสำมำรถ
ลงโทษจำเลยตำมหลั กเกณ์์กำรกำหนดอัตรำโทษของศำล หรื อ ยี่ต๊อกได้ ทันทีโดยที่มิได้ พิจำรณำจำก
องค์ประกอบในกำรกระทำควำมผิด หรือโครงสร้ ำงทำงกฎหมำยใด รวมทั้งมิได้ พิจำรณำจำกเหตุบรรเทำ
โทษตำมกฎหมำยหรื อพฤติกำรณ์กำรกระทำควำมผิดของจำเลยด้ วย รวมทั้งกำรจำกัดสิทธิในฎี กำคำ
พิพำกษำไปยังศำลฎีกำด้ วยโดยถือว่ำคำพิพำกษำในชั้นอุทธรณ์ให้ ถือเป็ นที่สดุ
นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำและวิธีกำรดำเนินคดียำเสพติดของประเทศฝรั่ งเศสและประเทศ
เยอรมันซึ่งเป็ นระบบกำรดำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดนั้น มีข้อสรุปดังนี้
1) ประเทศฝรั่งเศส
กำรดำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝรั่งเศสเน้ นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ ยำเสพติด
(harm reduction) เพื่อลดทอนควำมเป็ นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด(decriminalization) ของกัญชำ
ลงหำกใช้ เป็ นกำรส่วนตัว หรือมีใช้ กำรลงโทษน้ อยลงแต่เพิ่มกำรบำบัดมำกขึ้น รวมทั้งลดควำมเสี่ยงในกำร
กระทำควำมผิดลง และกำรแพร่ระบำดของเชื้อ HIV ในประเทศฝรั่งเศสจะมีกฎหมำยที่บังคับใช้ 4 ฉบับ
ได้ แก่ : ประมวลกฎหมำยกระทรวงสำธำรณสุข (Code of Public Health) ประมวลกฎหมำยอำญำ (Penal
Code) ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (Code of Penal Procedure) และ ประมวลกฎหมำย
ศุลกำกร (Code of Customs)
ในประเทศฝรั่งเศสได้ นำกฎหมำยสำธำรณสุขเข้ ำมำบังคับใช้ ร่วมกับประมวลกฎหมำย
อำญำและประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ทำให้ กำรดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำควำมผิดและ
โทษจะควบคู่ไปกับกำรบำบัดรักษำผู้กระทำควำมผิดมำกกว่ำกำรนำตัวผู้กระทำควำมผิดมำลงโทษ โดยให้
พนักงำนอัยกำรและศำลมีบทบำทสำคัญในกำรนำตัวผู้กระทำควำมผิดไปบำบัดก่อนกำรดำเนินคดีทำให้
ผู้กระทำควำมผิดต้ องอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ หรือโรงพยำบำลจนกว่ำผู้กระทำควำมผิดจะได้ รับกำร
บำบัดจนครบตำมกำหนด เมื่อผู้กระทำควำมผิดได้ รับกำรบำบัดเรียบร้ อยแล้ ว ผู้กระทำควำมผิดก็ไ ม่จำ
ต้ องโทษทำงอำญำแต่อย่ำงใด หรือในบำงควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ ำยำเสพติด ศำลจะลงโทษด้ วยกำรริบผล
กำไรที่ผ้ ูกระทำควำมผิดได้ รับมำจำกกำรกรทำควำมผิด เป็ นต้ น ทำให้ กำรดำเนินคดียำเสพติดในประเทศ
ฝรั่งเศสอำจจะถือได้ ว่ำเป็ นกำรบำบัดรักษำและเป็ นกำรลงโทษที่ตรงตำมลักษณะกำรกระทำควำมผิดอย่ำง
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แท้จริงก็ได้
2) ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมั น อยู่ ภ ำยใต้ กำรควบคุ ม ในระดั บ ชำติ โ ดย Betaubungsmittelgesetz
(BtmG) หรือ กฎหมำยว่ำด้ วยบทบัญญัติสำรควบคุม โดย BtmG ได้ ทำให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยยำ
เสพติดที่สำคัญในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในคดียำเสพติด BtmG ได้ ให้ อำนำจกับพนักงำนอัยกำร
โดยไม่ต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำกศำลที่จะไม่ดำเนินคดีกบั ผู้กระทำควำมผิดในคดียำเสพติดที่เล็กน้ อยไม่
เป็ นอันตรำยต่อผู้อ่นื และไม่กระทบต่อควำมปลอดภัยของสำธำรณะ กำรลงโทษภำคบังคับขั้นต่ำยังคงอยู่
สำหรั บกำรกระทำควำมผิดที่ศำลพิ จำรณำว่ ำร้ ำยแรง เช่น กำรลักลอบค้ ำยำเสพติด หรือกำรผลิตยำเสพ
ติดในปริ มำณที่มำก กำรขำยยำเสพติดให้ กับผู้เยำว์ โดยกำรมียำเสพติดไว้ ในครอบครองขณะที่พกอำวุธ
และสถำนกำรณ์อ่นื ๆ ที่ส่อให้ เห็นถึงอันตรำยต่อชีวิตและสวัสดีภำพของผู้อ่ นื อำจทำให้ ได้ รับโทษอย่ำงน้ อย
ในขั้นต่ำสุดของโทษภำคบังคับกำรลงโทษตำมกฎหมำยยำเสพติดของเยอรมัน BtmG ขึ้นอยู่กับควำม
รุนแรงของควำมผิด อำทิ ผู้ใดอำยุเกินกว่ำ 21 ปี จัดหำยำเสพติดให้ ผ้ ูมีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี หรือมีส่วนร่ วมใน
กำรผลิตยำเสพติด เป็ นต้ น
สำหรั บ ควำมรั บ ผิดทำงอำญำนั้ น กฎหมำยยำเสพติดของประเทศเยอรมัน กำหนดให้
สำมำรถลดโทษได้ หำกศำลพบว่ำควำมผิดดังกล่ำว “ไม่รุนแรง” ศำลอำจลงโทษน้ อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
ได้ เช่น น้ อยกว่ำ 2 ปี หรือ 5 ปี แต่กรณีซ่ึงศำลฎีกำเยอรมันได้ เคยมีคำพิ พำกษำว่ำ ควำมผิดที่เข้ ำข่ำย
“ไม่ร้ำยแรง” นั้น ขึ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำสภำวะแวดล้ อมที่แสดงถึงควำมแตกต่ำงจำกสภำพกำรณ์ท่วั ไปอัน
ทำให้ ศำลเห็นได้ ว่ำ กำรลงโทษที่ใช้ ตำมปกติน้ันไม่สมเหตุสมผลกรณีควำมผิดมีควำมรุนแรง เช่น ในส่วน
ของกำรค้ ำยำเสพติด หำกกระทำในลักษณะเป็ นอันตรำยต่อบุคคลหลำยคนที่เป็ นเยำวชน หรือมียำเสพติด
ในปริ มำณมำก หรื อเป็ นกระทำในลั กษณะกลุ่ มอำชญำกรรมหรื อกลุ่มแก๊ง เพื่ อค้ ำกำไรหรื อก่อให้ เกิด
อันตรำยต่อชีวิตผู้อ่นื เป็ นต้ น

6 ข้อเสนอแนะ
1) กำรกำหนดให้ พนักงำนอัยกำรทำหน้ ำที่ร่วมทำกำรสอบสวนกับพนักงำนสอบสวนเหมือน
เช่นในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน เพื่อให้ พนักงำนอัยกำรมีอำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุล
กำรบังคับใช้ กฎหมำยในชั้ นพนักงำนสอบสวนโดยอำศัยอำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ เพื่อหลักประกันให้ แก่ผ้ ูต้องหำหรือจำเลยว่ำจะได้ รับกำรสอบสวนตำมสิทธิท่รี องรับไว้ ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ รวมทั้งทำให้ ผ้ ูต้องหำหรือจำเลยได้ รับกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยอย่ำงครบถ้ วน
2) กำรกำหนดให้ พนักงำนอัยกำรเข้ ำมำมีบทบำทในตรวจสอบพยำนหลั กฐำนที่ได้ มำด้ วย
วิธกี ำรอำพรำงคดีเป็ นไปโดยชอบและไม่กระทบสิทธิตำมกฎหมำยด้ วย
3) ควรยกเลิก พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 มำตรำ 13 ว่ ำ ในชั้ น
พิจำรณำ ถ้ ำจำเลยให้ กำรรับสำรภำพตำมฟ้ อง ศำลจะพิพำกษำโดยไม่สืบพยำนหลักฐำนต่อไปก็ได้ เว้ นแต่
กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำจำเลยไม่ได้ กระทำควำมผิดหรือคดีท่มี ีข้อหำในควำมผิดซึ่งจำเลยรับสำรภำพนั้น
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กฎหมำยก ำหนดอั ต รำโทษอย่ ำ งต่ ำ ให้ จ ำคุ ก ตลอดชี วิ ต หรื อ โทษสถำนที่ ห นั ก กว่ ำ นั้ น ศำลต้ อ งฟั ง
พยำนหลักฐำนโจทก์จนกว่ำจะพอใจว่ำจำเลยได้ กระทำผิดจริง เนื่องจำกเป็ นกำรไม่เปิ ดโอกำสให้ จำเลยมี
โอกำสตอสู้คดีได้ อย่ำงเต็มที่อนั เป็ นกำรขัดต่อหลักสิทธิท่จี ะต่อสู้คดีได้ อย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้ โดยกำรนำหลักกำร
พิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 176 มำบังคับใช้ แทน
4) กำรยกเลิกกำรลงโทษด้ วยกำรใช้ บัญชีอัตรำโทษระดับกลำง หรื อ เรี ยกว่ ำยี่ต๊อก โดยให้
กำรใช้ ดุลยพิ นิจ ในกำรกำหนดโทษเป็ นจำกกำรสืบ พยำนหลั ก ฐำนและพยำนหลั ก ฐำนที่ได้ รับ จำกกำร
พิจำรณำคดี โดยศำลใช้ ดุลยพิ นิจชั่งนำ้ หนักของข้ อเท็จจริงในคดีท้งั ที่เป็ นผลดีและผลร้ ำยแก่ผ้ ูกระทำผิด
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมูลเหตุจูงใจและเป้ ำหมำยของผู้กระทำผิดมำพิจำรณำกำหนดโทษ แม้ ว่ำในคดีดังกล่ำว
จำเลยจะให้ กำรรับสำรภำพว่ำได้ กระทำควำมผิดก็ตำม
5) แก้ ไขบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ มำตรำ 12 ที่บัญญัติว่ำ “ในคดีควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติดซึ่งจำเลยมีทนำยควำม ถ้ ำปรำกฏว่ำจำเลยคนใดจงใจไม่มำศำลหรือหลบหนี และมีควำม
จำเป็ นเพื่อมิให้ พยำนหลักฐำนสูญหำยหรือยำกแก่กำรนำมำสืบในภำยหลัง เมื่อศำลเห็นเป็ นกำรสมควรก็
ให้ ศำลมีอำนำจสืบพยำนหลักฐำนลับหลังจำเลย แต่ต้องให้ โอกำสทนำยควำมของจำเลยที่จะถำมค้ ำนและ
นำสืบหักล้ ำงพยำนหลักฐำนนั้นได้ ” โดยใช้ วิธีกำรดำเนินคดีลับหลังจำเลยในประเทศฝรั่ งเศส หรือกำร
ดำเนินคดีโดยหลัก Trial in Absentia มำบังคับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำรดำเนินคดีโดยเปิ ดเผยต่อ
หน้ ำ จ ำเลย กล่ ำ คื อ จ ำเลยได้ ก ระท ำควำมผิ ด ได้ ห ลบหนี ก ำรด ำเนิ น คดี ไ ปเพื่ อ เป็ นมำตรกำรหรื อ
หลักประกันเพื่ อให้ จำเลยมำปรำกฏตัวของจำเลยโดยกำหนดให้ มีกำรประกำศโดยเปิ ดเผยด้ วยกำรส่ง
หมำยเรี ยกไปยั งท้ อ งถิ่ น ที่อ ยู่ ของจ ำเลย โดยปิ ดประกำศไว้ ท่ีเ ทศบำลและที่ทำกำรของศำล รวมทั้งได้
กำหนดบทลงโทษไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบถึงกำรพิจำรณำโดยไม่มีตัวจำเลยและเพื่อกำรเรียกตัว
จำเลยมำศำลภำยใน 10 วัน หรือกำรประกำศหนังสือพิมพ์ หำกหลังจำกนั้นแล้ วจำเลยไม่มำปรำกฏตัวต่อ
หน้ ำศำล หรือไม่อำจมีกำรส่งหมำยได้ หัวหน้ ำศำลอำญำอุกฉกรรจ์อำจจะมีคำสั่งให้ พิจำรณำคดีแบบไม่มีตัว
จำเลย หรือแบบ Contumacies และภำยหลังจำกนั้นอีก 10 วัน (รวมเป็ น 20 วัน) ศำลก็จะดำเนินคดีแบบ
ไม่ มีตัวจ ำเลยและไม่ ถือ ว่ ำ เป็ นด ำเนิ น คดี แ บบฝ่ ำฝื นกฎหมำยโดยในส่วนของกำรพิ จำรณำคดีศ ำลจะ
พิพำกษำว่ำจำเลยไม่ได้ กระทำควำมผิด หรือกำรกระทำของจำเลยไม่เป็ นควำมผิดหรือหำกศำลพิพำกษำว่ำ
จำเลยกระทำควำมผิดจำเลยก็ต้องรับโทษหรืออำจถูกริบทรัพย์สนิ ให้ ตกเป็ นของแผ่นดินหรือเสียสิทธิควำม
เป็ นพลเมืองได้ ท้งั สิ้น ทั้งนี้ กำรดำเนินคดีดังกล่ำวก็ไม่ตัดสิทธิจำเลยในกำรร้ องขอให้ มีกำรพิจำรณำคดีข้ ึน
ใหม่ได้
5) กำรดำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝรั่งเศสเน้ นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ ยำเสพติด
(harm reduction) เพื่อลดทอนควำมเป็ นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด (decriminalization) เหมือนเช่น
ในประเทศฝรั่งเศส โดยให้ พนักงำนอัยกำรมีบทบำทสำคัญในกำรเข้ ำมำดำเนินคดีมำกยิ่งขึ้น โดยพนักงำน
อัยกำรไม่อำจจำต้ องดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้กระทำผิดก็ได้ หำกผู้น้ันสำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์
ว่ำได้ รับกำรบำบัดหรือยินยอมเข้ ำไปอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ต้งั แต่ได้ กำรกระทำผิดกฎหมำย อย่ำงไรก็
ตำมหำกผู้กระทำควำมผิดไม่สำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ อัยกำรอำจสั่งให้ ผ้ ูใช้ ยำเสพติดยำเสพติดเข้ ำ
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ร่ วมโปรแกรมกำรรักษำกำรติดยำเสพติดหรื อเข้ ำเข้ ำไปอยู่ภำยใต้ กำรเฝ้ ำระวังของแพทย์ผ้ ูทำกำรรั กษำ
ส่วนควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบค้ ำยำเสพติดจะแยกออกจำกควำมผิดเกี่ยวกับกำรกำรเสพยำอย่ำงสิ้นเชิง
6) กำรดำเนินคดียำเสพติด ในกรณีท่ผี ้ ูกระทำควำมผิดเป็ นเพียงผู้เสพ โดยมุ่งเน้ นที่จะแก้ ไข
ฟื้ นฟูผ้ ูติดยำเสพติดที่มีสภำพเป็ นอันตรำยให้ ได้ รับกำรบำบัดรักษำด้ วยวิธีกำรบังคับบำบัดรักษำ เพื่อให้ ผ้ ู
นั้นสำมำรถกลับเข้ ำสู่สังคมได้ โดยปกติสุข ด้ วยกำรนำตัวผู้กระทำควำมผิดกฎหมำยในขณะติดยำเสพติด
เข้ ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยศำล ศำลจะพิพำกษำลงโทษจำคุก หรือไม่อำจพิพำกษำลงโทษก็ได้ เพรำะไม่
สำมำรถพิสูจน์ควำมผิดทำงอำญำของผู้น้ันได้ ศำลจะสั่งให้ ส่งตัวผู้น้ันไปควบคุมตัวยังสถำนบำบัดผู้ติดยำ
เสพติดเป็ นเวลำไม่เกิน 2 ปี ก็ได้ เหมือนกระบวนกำรดำเนินคดีของประเทศเยอรมัน รวมทั้งพนักงำน
อัยกำรที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำควำมผิดในคดีเล็กน้ อย หรื อไม่เป็ นอันตรำยแก่ผ้ ูอ่ ืน หรื อมีปริ มำณยำเสพ
ติดที่อยู่ในควำมครอบครองสำหรับไว้ ใช้ เพื่อเสพในปริมำณเล็กน้ อย
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การยกเลิกความผิดอาญา : ศึกษากรณีผูเ้ สพยาเสพติด
ธีรเดช พรหมวาศ1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์2

1. บทนา
ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบันของประเทศไทย เป็ นผลอันเนื่องมาจากการที่
รัฐบาลได้ มีการประกาศทาสงครามกับยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อขจัดปั ญหายาเสพติดให้
หมดสิ้น ไปตามแนวทางไม่ ให้ มี ย าเสพติ ด (Zero-tolerance approach) จึ ง เป็ นผลท าให้ ผ้ ู ท่ี
เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดทุ กประเภทต้ องเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็ นจานวนมาก3 โดยเน้ นการ
ปราบปรามอย่างจริ งจั งและลงโทษอย่ างรุ นแรง โดยพิ จารณาจากสถิติการจั บกุ มเป็ นตัวชี้ วัดถึง
ความสาเร็จ จึ งทาให้ เ กิ ด ผลเสียตามมาอย่ า งมากมาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการน ากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามาบังคับใช้ กับผู้เสพยาเสพติด หากพิจารณาถึงสถานะที่รัฐได้ ประกาศให้ ผ้ ูเสพ
ยาเสพติดมีสถานะเป็ นผู้ป่วยต้ องได้ รับการบาบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดแล้ วนั้นการนาผู้ป่วยเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมย่อมไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการรักษา
บาบั ด อาจกล่ าวได้ ว่าการที่รัฐได้ กาหนดให้ การกระทาใดเป็ นความผิดอาญาซึ่ งมีมากเกินความ
จาเป็ นจะส่งผลให้ การลงโทษไม่เหมาะสมกับความผิด ซึ่งผู้ท่ตี ้ องรับโทษนั้นต้ องสูญเสียอิสรภาพ
ถูกละเมิดสิทธิต่างๆที่พึงมี และรัฐต้ องรับภาระในการดูแลเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งหากมองในแง่ของผู้เสพยาเสพติดมีหลายปั จจัยด้ วยกันที่ทาให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดหัน
มาใช่สารเสพติดไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ,สังคม,การอยากเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อนการใช้ ยาเสพติดขาดความรู้ รวมถึงการใช้ ยาเสพติดเพื่อความเพลิดเพลิน จึงทาให้ เห็นว่าผู้
เสพยาเสพติดตกเป็ นเหยื่อในการกระทาของตนเองและของผู้ท่แี สวงหาประโยชน์จากการหาผล
กาไรจากยาเสพติด ในทางการแพทย์มีการศึกษาวิจัยได้ ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็ นความผิดปกติอย่าง
หนึ่งโดยเรียกว่าเป็ นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ต้ องพึ่งพาการใช้ สารเสพติดอยู่เป็ นประจา 4จึงทาให้ เห็น
ว่าผู้เสพยาเสพติดมิได้ มีความเป็ นอาชญากรอย่างที่คนในสังคมได้ สร้ างทัศนะคติในด้ านลบต่อผู้
เสพยาเสพติดว่าเป็ นผู้ท่มี ีความชั่วร้ าย กีดกันไม่ให้ โอกาสในการกลับเข้ าสู่สงั คมอีกทั้งกระบวนการ
ยุ ติ ธรรมยั งคงลงโทษผู้ ท่ีเ ป็ นผู้ ป่ วยจึ งเป็ นการไม่ เ หมาะสมอย่ า งยิ่ ง ซึ่ งเห็นได้ จ ากกฎหมายยา
1

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพ
ี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3
รายงานผลพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด.(2554).โดยสานักกรรมาธิการ 3 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการวุฒิสภา.
4
นายแพทย์องั กูร ภัทรากร. (2556).โรคสมองติดยา(ภาพสไลด์ประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการปฏิรปู
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ครั้งที่ 2/2556).
2
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เสพติดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสพยาเสพติดเกือบทุกฉบับที่ยังคงกาหนดให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดมีความผิด
ทางอาญา
อย่ า งไรก็ ดี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ฟ้ ื นฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้ ผ้ ูท่เี สพยาเสพติดได้ ข้ารับการบาบัดก่อนความผิดจะปรากฏเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานะของผู้เสพยาเสพติดก็ไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจมากนักเนื่องจากการที่ยังคงยึดโยงกับความผิด
อาญาอีกทั้งวิธีการในการบาบัดรั กษาไม่ได้ เป็ นไปในทิศทางในทางการแพทย์จึงทาให้ ผ้ ูท่ปี ระสงค์
เข้ ารั บการบาบัดรักษาไม่กล้ าแสดงตัวเข้ ารับการบาบัดเพราะหากประสงค์เข้ ารับการบาบัดได้ รับ
การรักษาที่ไม่เหมาะสมจึงทาให้ การรักษาไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการผู้เข้ ารับก็จะ
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจึงทาให้ ส่งผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกสังคมตีตราว่าเป็ น
ผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับยาเสพติด,เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรในระหว่างอยู่ในราชทัณฑ์ เมื่อสังคมไม่ให้
โอกาสในการกลับเข้ าสู่สงั คมและไม่มีทางเลือกอื่น พวกเขาเหล่านี้กจ็ ะหวนกลับเข้ าสู่วงจรของการ
กระทาความผิดยาเสพติดอีกครั้งและมีแนวโน้ มที่จะใช้ ความรุนแรงมากขึ้น

2. แนวความคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้องในการกาหนดความผิดอาญากรณีผูเ้ สพยาเสพ
ติด
กฎหมายอาญาเป็ นเครื่องมือในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันเพื่อให้ เกิดความสงบสุขใน
สังคม ความรั บผิดทางอาญานั้น จะเกิดขึ้นได้ กต็ ่ อเมื่อการกระทาใดนั้นเป็ นกระทบกระเทือนต่ อ
ความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นและในขณะเดียวกันกฎหมายอาญาต้ อง
เป็ นหลักประกินสิทธิและเสรี ภาพของคนในสังคมด้ วยเช่ นกัน จึงอาจกล่ าวได้ ว่า ความหมายของ
กฎหมายอาญาดังกล่าวข้ างต้ น หมายถึง บรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงการกระทาหรือการ
ไม่กระทาใดเป็ นความผิดอาญา และได้ กาหนดโทษทางอาญาที่จะได้ รับหากมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
นั้น5
จากการศึ ก ษาถึงแนวคิดในการก าหนดความผิดอาญา เราต้ องทราบถึงการกระทา
อย่างไรจึงจะควรกาหนดเป็ นความผิดอาญา หลักการพิจารณาว่าการกระทาใดควรจะเป็ นความผิด
อาญาหรือไม่น้ัน มีนักกฎหมายคนสาคัญได้ วางหลักที่เป็ นสาระสาคัญในการกาหนดให้ การกระทา
ใดเป็ นความผิ ด คื อ การกระท านั้ น เป็ นที่เ ห็น ได้ ชั ด ในหมู่ ช นส่ ว นมากว่ า เป็ นการกระท าที่
กระทบกระเทือนต่ อสังคม และหมู่ชนส่วนมากมิได้ ให้ อภัยแก่การกระทาเช่ นนั้น 6 จึ งกล่ าวได้ ว่า
หากการกระทาใดที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสังคมคนหมู่มากก็ย่อมไม่อาจเป็ นความผิดได้ ผู้กระทา
จึงไม่ควรมีความผิดและไม่ควรถูกลงโทษ เพราะเมื่อรั ฐมุ่งประสงค์แต่จะควบคุมความประพฤติ
ของคนในสังคมโดยใช้ ก ฎหมายอาญาเป็ นเสมือนเครื่ องมือโดยไม่ พิ จารณาประสิทธิภ าพและ
5

คณิต ณ นคร.(2556). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป หน้ า 47.
Herbert L. Packer. (1968). The Limits of the Criminal Sanction p.296. อ้ างใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
(2551). คาอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. หน้ า 4-5.
6
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ความสามารถของกลไกของรัฐที่จะใช้ บังคับกฎหมายอาญาแล้ วจะทาให้ กฎหมายอาญามีมากเกิน
กว่าที่จาเป็ นทาให้ กฎหมายไร้ ซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดช่องโหว่ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
ได้ กระทาการโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ อีกทั้งยังมีหลักการที่สาคัญยิ่งในการ
ลงโทษบุคคลใดได้ น้ันจะต้ องพิ จารณาจากโครงสร้ างความรั บผิดทางอาญาเสียก่อนว่ าบุคคลนั้ น
สมควรที่จะได้ รับการลงโทษหรือไม่ จาต้ องพิจารณา 3 หลักเกณฑ์7 คือ การครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ ,ความผิดกฎหมายและความชั่วร้ ายหรือความชั่ว หากบุคคลใดกระทาการใดที่
ครบองค์ประกอบตามโครงสร้ างความรับผิดทางอาญาทั้ง 3 ประการบุคคลนั้นย่อมที่จะได้ รับการ
ลงโทษตามกฎหมายที่ได้ บัญญัติไว้ ให้ การกระทานั้นเป็ นความผิดในทางกลั บกันหากบุคคลใดที่
กระทาการใดๆที่ไม่ครบโครงสร้ างความรับผิดอาญาบุคคลนั้นก็ย่อมไม่ต้องรับโทษและมีความผิด
ต่อกฎหมาย
การที่ประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกภาคีกับองค์การสหประชาชาติในเรื่องยาเสพ
ติด คือโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ จึงก่อให้ เกิดพันธกรณีท่รี ัฐ
ภาคีต้องปฏิบัติตามและห้ ามบั ญญั ติกฎหมายภายในขัดหรื อแย้ งต่ อหลั กสากลที่เกี่ยวข้ องกับยา
เสพติดโดยองค์การสหประชาชาติได้ กาหนดอนุ สัญญาทั้งสิ้น 3 ฉบับประกอบด้ วย 1.อนุ สัญญา
เดี่ยวว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษปี (ค.ศ.1961) 2.อนุ สัญญาว่าด้ วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ปี ค.ศ. (1971) และ 3.อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายาเสพติด และวัตถุท่อี อกฤทธิ์
ต่ อ จิ ต และประสาท ปี ค.ศ.(1988). โดยมี สาระสาคั ญ ที่ก าหนดให้ รั ฐ ภาคี ท่ีเ ห็น สมควรอาจ
กาหนดให้ กรณีท่มี ีความผิดลักษณะไม่ร้ายแรง และเห็นเป็ นการสมควร ภาคีอาจกาหนดมาตรการ
ต่างๆแทนการตัดสินลงโทษหรือการลงโทษ เช่น การศึกษา,การฟื้ นฟูสมรรถภาพหรือการกลับคืน
สู่สังคม รวมถึงการบาบัดรักษาหรือการดูแลภายหลังการบาบัดรั กษาในกรณีท่ผี ้ ูกระทาความผิด
เป็ นผู้ติดยาเสพติด8 จึงเห็นได้ ว่าหากรัฐภาคีได้ บัญญัติกฎหมายภายในแต่เมื่อไม่ขัดต่ออนุ สัญญา
ขององค์การสหประชาชาติกย็ ่อมสามารถทาได้
ในขณะเดียวกันกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยบางฉบับที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสพยา
เสพติดยังคงกาหนดความผิด และบทลงโทษต่อการกระทาในลักษณะของการเสพยาเสพติด เห็น
ได้ จาก
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522. (ฉบับแก้ ไข พ.ศ. 2545)
2.พระราชบัญญัติวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
3.พระราชบัญญัติสารระเหย พ.ศ. 2519. (ฉบับแก้ ไข พ.ศ. 2545)
พระราชบัญญัติท้งั 3 ฉบับนี้ยังคงยึดโยงความผิดทางอาญาที่จะเป็ นเครื่องมือในการ
ตัดสินว่ าผู้ เ สพยาเสพติ ดมีบทลงโทษอย่ างไรเมื่อได้ ฝ่าฝื นบทบั ญญั ติดังกล่ าว โดยมีท้ังโทษต่ อ
7

คณิต ณ นคร.(2556). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป หน้ า 118.
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.
1988. ข้ อ 4 ความผิดและบทลงโทษ.
8
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เสรี ภ าพและเป็ นโทษในทางทรั พ ย์ สิ น การยึ ด โยงความผิ ด อาญาต่ อ ผู้ เ สพยาเสพติ ด นั้ น ไม่
สอดคล้ องต่อหลักการของสหประชาชาติท่มี ุ่งเน้ นในด้ านให้ การบาบัดรักษาอย่างถูกวิธีต่อผู้เสพยา
เพติด รวมถึงสถานะของผู้เสพยาเสพติด โดยคานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนและสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้ รับ
การเข้ าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม การที่มีความผิดทางอาญาทาให้ พวกเขาถูกผลักดัน
ให้ เป็ นอาชญากรโดยการถูกสังคมตราหน้ าและมักที่จะส่งผลตรงกันข้ าม และเป็ นอุปสรรคในการ
เข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพและบริการทางสังคมในด้ านอื่นๆ
จนกระทั้ ง รั ฐ ได้ ห าแนวทางในการผ่ อ นปรนต่ อ ผู้ เสพยาเสพติ ด มากขึ้ นโดยตรา
พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดที่มีประสงค์อยากเลิกใช้ ยา
เสพติดเข้ ารั บการบาบัดก่อนที่ความผิดจะปรากฏ และเมื่อเข้ ารั บการบาบัดและผลผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมาธิก ารได้ ว างโปรแกรมไว้ ผ้ ู เข้ า รั บ การบาบั ด ก็จะไม่ มีความผิดทางอาญา แต่ ในทาง
กลับกันหากผู้เข้ ารับการบาบัดไม่อาจผ่านเกณฑ์ท่ไี ด้ มีการจัดโปรแกรมก็อาจขยายต่อไปได้ แต่ไม่
เกิน 3 ปี และเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่ าว ผู้เข้ ารับการบาบัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์กจ็ ะถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป ส่งผลให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดที่มีสถานะเป็ นผู้ป่วยต้ องเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมและผู้
เสพยาเสพติดในจานวนไม่น้อยที่ต้องเข้ าสู่ราชทัณฑ์ซ่ึงไม่เป็ นผลดีต่อตัวผู้ป่วยและสังคมโดยรวม

3. การยกเลิกความผิดอาญาในต่างประเทศ กรณีผูเ้ สพยาเสพติด
สืบเนื่องมาจากการที่องค์การสหประชาชาติได้ กาหนดอนุ สัญญาที่เกี่ยวกับการควบคุม
ยาเสพติด โดยกาหนดให้ รัฐภาคีปฏิบัติ ตามและบัญญัติกฎหมายภายในรั ฐ ต้ องกาหนดให้ ไม่ขัด
หรื อแย้ งต่ออนุ สัญญาขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปั ญหายาเสพ
ติดในทุกประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ประสบปั ญหายาเสพติดอยู่ในขณะนั้นได้ มีการทบทวนถึง
นโยบายยาเสพติดที่ปราบปรามอย่างจริงจังและลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับยาเสพติด
ในทุกรูปแบบแต่กลั บ ไม่สามารถทาให้ ปัญหายาเสพติดลดน้ อยลงได้ จึงได้ ปรั บเปลี่ยนวิธีคิดใน
การกาหนดนโยบายที่มุ่งเน้ นการลดความต้ องการการใช้ ยาเสพติดโดยเน้ นให้ การบาบั ดรั กษา
มากกว่าการจับกุมและลงโทษ ดังจะเห็นได้ จากประเทศดังต่อไปนี้
ประเทศโปรตุ เ กส โปรตุ เ กสเป็ นประเทศแรกในโลกที่ไ ด้ ก าหนดมาตรการในการ
ลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติ ด โดยตรากฎหมาย Law 30/2000 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่บัญญัติกรอบที่จะนาไปใช้ กับการเสพยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
โดยกาหนดให้ การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดียาเสพติดในกรณีของการครอบครองสาร
เสพติดควบคุมปริ มาณน้ อยเพื่ อใช้ เสพส่วนตัว กฎหมายฉบับนี้ได้ เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ ยาที่ผิด
กฎหมายแบบครั้ ง คราวหรื อ เสพต่ อ เนื่ อ งในลั ก ษณะติ ด ยา ,การบริ โ ภค,การแสวงหา,การ
ครอบครอง,เพื่อใช้ ส่วนบุคคล โดยไม่ได้ รับอนุ ญาตจากความเป็ นอาชญากรซึ่งต้ องถูกลงโทษตาม
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กฎหมาย เป็ นการกระทาที่ไม่มีความผิดทางอาญา9 กระบวนการและกลไกที่จะนามาใช้ กับผู้กระทา
ความผิดได้ เปลี่ยนแปลงไปอยู่ ภายใต้ กระบวนการบริ หารจัดการของหน่ วยงานที่แต่งตั้งขึ้น คือ
คณะกรรมาธิการสามารถกาหนดเรื่ อง “บทลงโทษ”กาหนดอานาจบริ หารในการลงโทษต่ อการ
ละเมิดต่างๆ แทนการกาหนดให้ เป็ นอาชญากรรม เช่น ให้ ชาระค่าปรั บสาหรับผู้บริโภคที่ไม่ติดยา
เสพติดหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่มีเรื่องเงินเข้ ามาเกี่ยวข้ องโดยคณะกรรมการอาจออกคาตักเตือน
,ออกค าสั่งไม่ ให้ เ ข้ า ไปในสถานที่ท่ีสุ่มเสี่ยง,ห้ ามพบบุ ค คลที่อ าจชั ก จู งไปในทางที่ผิด เป็ นต้ น
โปรตุเกสยังเน้ นถึงองค์ประกอบที่สมั พันธ์กัน 4 ประการ10 คือ 1.การป้ องกัน 2.การบาบัดด้ วยยา
3.การลดอันตรายของยาเสพติด 4.การนากลับคืนเข้ าสู่สังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทาให้
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาสุขภาพได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจเป็ นวิ ธีท่ดี ีท่สี ุดที่จะอธิบาย
นโยบายยาเสพติดของโปรตุเกสในปั จจุ บัน ซึ่งเห็นได้ จากการจัดให้ มีการบาบัดด้ วยยาที่สาคัญคือ
การใช้ เมทาโดนบาบัดระยะยาวแต่การบาบัดโดยวิธีการไม่ใช้ ยาก็มีด้วยเช่นกันคือ การล้ างสารพิษ
การถอนยา และการใช้ บิ ว ฟรี นอร์ ฟี นทดแทน เช่ น เดี ยวกับ การฉี ด วั คซี น ป้ องกัน โรคไวรั สตั บ
อักเสบ และการดูแลผู้ป่วยด้ วยโรคเอชไอวี ท้ ายที่สุดโปรตุเกสเน้ นอย่างมากในความพยายามที่จะ
นาผู้ติดยากลับสู่สังคม แต่การกาหนดนโยบายในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพ
ติด ก็แ ต่ เ พราะการกระทาในลั กษณะเพื่ อ เสพส่ วนตัว เท่า นั้ น 11 ไม่ ร วมถึงการผลิ ต การลั กลอบ
จาหน่ าย หรื อการมีไว้ ครอบครองเพื่ อจาหน่ ายแต่ประการใด เนื่องจากการกระทาดังกล่ าวยังคง
เป็ นความผิดตามกฎหมายอาญาที่อตั ราโทษสูงเช่นเดิม
ประเทศสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี เยอรมนีแต่เดิมก็ได้ ประกาศใช้ นโยบายในการ
ปราบปรามยาเสพติดและลงโทษอย่างหนักต่อผู้เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด แต่ผลสะท้ อนที่เห็นได้ ชัด
คือการปราบปรามโดยใช้ ปริมาณเป็ นตัวชี้วัดไม่ได้ ทาให้ ปัญหาของยาเสพติดที่แพร่ ระบาดลดลงได้
เลย จึงได้ มีการทบทวนนโยบายในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดขึ้นใหม่โดยตรากฎหมายว่าด้ วยสาร
ควบคุมและการค้ ายาเสพติด(BtMG) เป็ นมาตรการกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมยา
เสพติ ด และการป้ องกั น สุ ข ภาพของประชากรเยอรมนี การตรากฎหมายฉบั บ นี้ เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงที่เห็น ได้ ชัด ต่ อสถานะของผู้ เสพยาเสพติด ที่เป็ นปั ญหาในด้ านสาธารณสุข โดยมุ่ ง
ประสงค์ให้ การบาบัดรักษามากกว่าการที่รัฐมุ่งที่จะลงโทษอย่างอาชญากรอีกต่อไป จะเห็นได้ จาก
นโยบาย 4 เสาหลักในการขจัดปั ญหายาเสพติดของเยอรมนีซ่ึงประกอบไปด้ วย 12 1. แนวทางการ
9

Gleen Greenwald,DRUG DRCRIMINALIZATION IN PORTUGAL: LESSONS FOR CRATING FAIR
AND SUCCESSFUL DRUG POLICIES. (WASHINGTON DC 2009).
10
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และคณะ. (2556). การศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี
ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเกส อังกฤษและสหรัฐอเมริกา หน้ า 206.
11
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และคณะ.(2556) โครงการศึกษากฎหมายยาเสพติดในต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะ
กรณีประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเกส อังกฤษและสหรัฐอเมริกา หน้ า 204.
12
กอบกูล จันทวโร,ธานี วรภัทร์ และจิรวุฒิ ลิปิพันธ์(2558) มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาทางเลือก
สาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามข้ อกาหนดกรุงเทพฯ : สานักกิจการในพระดาริ
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ป้ องกัน 2. แนวทางการบาบัดรักษา 3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และ4. แนวทางการ
ดาเนิ นคดี จากแนวทางทั้ง 4 เห็นภาพที่ชัดเจนว่ าประเทศเยอรมนี้มีแนวทางการดาเนินคดีต่อ
ผู้ ก ระทาความผิดยาเสพติ ด ที่ไม่ ร้า ยแรงเป็ นลาดับ ท้ ายสุด โดยกฎหมายที่มีบ ทลงโทษสาหรั บ
ผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดในทุกประเภทความผิด ยกเว้ นแต่ “การเสพยาเสพติด”
โดยวั ตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ คือ การขจัดการเคลื่ อนย้ ายและจาหน่ ายยาเสพติดทุกรู ป
แบบอย่ า งสมบู ร ณ์ และส าหรั บ ผู้ เ สพยาเสพติ ด กฎหมายเน้ น การบ าบั ด รั ก ษา แทนวิ ธี ก าร
ด าเนิ น คดี อย่ า งไรก็ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วแก้ ไขปั ญ หากรณี ผ้ ู เสพยาเสพติ ด ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจาแนกผู้ใช้ ยาเสพติดกับองค์กรอาชญากรรมแยกออกจากกัน อีกทั้งไม่มี
การกาหนดปริ มาณของยาเสพติดไว้ ในการตั้งข้ อกล่ าวหาเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด ถือ
เป็ นความผิด อาญา แต่ เ ป็ นการลดทอนการเป็ นความผิ ด ทางอาญาเพื่ อ เสพส่ ว นตั ว 13 ส่ ง ผล
โดยตรงของการแก้ ไขกฎหมายนี้ ทาให้ การเสพยาเสพติดส่วนบุคคลเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
โดยพฤตินัยในประเทศเยอรมนี ผลที่ตามมาทาให้ ผ้ ูท่กี ระทาความผิดที่เป็ นผู้เสพยาเสพติดจะไม่
ถูกดาเนินคดีภายใต้ กฎหมายเยอรมนี อีกต่ อไป ผู้เสพยาเสพติดจะได้ รับการบาบัดรั กษาในทาง
การแพทย์ท่ถี ูกวิธแี ละเหมาะสมในแต่ละรายประกอบกับการใช้ มาตรการลดอันตรายจากการใช้ ยา
เสพติดควบคู่กับกรบาบัดรักษาเพราะเยอรมนียอมรับถึงการไม่สามารถหายขาดได้ จ ากโรคสมอง
ติดยาเสพติดเมื่อไม่สามารถหายขาดจากโรคได้ กต็ ้ องให้ สารทดแทนที่สามารถลดความต้ องการ
จากการใช้ ยาเสพติดได้ เช่ น ให้ สารเมธาโดนทดแทนสารบางประเภท,การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา
เพื่ อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เสพยาเสพติด เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ดี การลงโทษที่รุนแรงยังคงมี
อยู่สาหรับการกระทาความผิดที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นการลักลอบค้ ายาเสพติด หรือการผลิตยาเสพ
ติด รวมไปถึงการขายยาเสพติดให้ กับผู้เยาว์ กฎหมายยังคงมีบทลงโทษที่รุนแรงต่ออาชญากรใน
ความผิดยาเสพติดที่รุนแรงอยู่เช่นเดิม

4. วิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางกฎหมาย ในการยกเลิกความผิดต่อผูเ้ สพยา
เสพติด
4.1 สาเหตุของการเสพยาเสพติด ปั จจัยในการใช้ สารเสพติดมีอยู่หลากหลายปั จจัยไม่ว่าจะเป็ น
สาเหตุท่เี กิดจากสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ตัวผู้ใช้ สารเสพติด รวมไปถึงตัวสารเสพติดที่ใช้ เสพ
เมื่อใช้ สารเสพติดเป็ นประจา จะส่งผลให้ การทางานของระบบต่างๆในร่ างกายเกิดความผิดปกติ
ทาให้ เกิดการกระตุ้นไปยังสมองโดยหลั่งสารโดปามีน ซึ่งเป็ นสารที่ให้ ความสุขมากกว่าธรรมชาติท่ี
สารนี้จะหลั่งออกมา จึงทาให้ ผ้ ูใช้ สารเสพติดมีความสุขมากขึ้นกว่าปกติเมื่อได้ เสพสารเสพติด เมื่อ
ใช้ สารเสพติดไปช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดปฏิกิริยาที่ร่างการจาต้ องพึ่ งพาสารเสพติด หรือที่เรียกว่าติด
พระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา สานักงานปลัดกระทรวงยุตดิ ธรรม กระทรวงยุตธิ รรม ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ กรุงเทพฯ หน้ า (171 -172).
13
Klaus Malek. Betäubungsmittelstrafrecht.4 Auflage. C.H.BECK:Freiburg,2015.
280

7

ยาเสพติด จากการศึกษาข้ างต้ นเห็นได้ ว่าการที่ผ้ ูเสพยาเสพติดมีความผิดปกติเกิดขึ้นจากการที่ใช้
สารเสพติดเป็ นประจาและเกิดภาวะในการต้ องพึ่งพายาเสพติด มิได้ เกิดขึ้นจากการที่ผ้ ูเสพยาเสพ
ติดเป็ นอาชญากรโดยสันดานที่ไม่อาจแก้ ไขได้ การที่ได้ ศึกษาถึงสาเหตุของการใช้ สารเสพติดจึงทา
ให้ ทราบว่าเมื่อผู้เสพยาเสพติดมี่สถานะเป็ นผู้ป่วยต้ องได้ รับการบาบัดรักษาในทางการแพทย์ท่ถี ูก
วิธจี ึงอาจทาให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดบางรายหายขาดจากการใช้ สารเสพติดได้ อย่างถาวร
4.2 วิเคราะห์ความผิดอาญากับการเสพยาเสพติด ความผิดอาญานั้นเป็ นการลงโทษที่
กระทบต่ อสิทธิ เสรี ภ าพ และทรั พ ย์ สิน ของบุ คคล การลงโทษในทางอาญานั้ น จึ งต้ องเป็ นการ
ลงโทษต่อผู้กระทาความผิดที่ร้ายแรงเพื่ อให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบสุขโดยพิ จารณา
จากการกระทาอันเป็ นผลกระทบทางสังคม เช่ น เป็ นการกระทาที่กระทบกระเทือนต่อสังคมถึง
ขนาดมิอาจให้ อภัยได้ หรือไม่มีมาตรการควบคุมอื่นที่สมเหตุสมผลนอกเหนือจากการใช้ กฎหมาย
อาญา การใช้ โทษทางอาญาจะต้ องได้ สัดส่วนกับการกระทาความผิดด้ วย และต้ องพิจารณาจาก
โครงสร้ างความรับผิดทางอาญาเป็ นหลัก ซึ่งประกอบด้ วย 1.ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ ว่ า เป็ นความผิด 2.ความผิด กฎหมาย 3.ความชั่ ว หากพิ จ ารณาได้ ว่ า มี ก ารกระทาครบ
องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญั ติและมีความผิดตามกฎหมายแต่ส่ิงที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
การกระทานั้นมีความชั่วหรือไม่หากผู้กระทามีความชั่วก็ต้องได้ รับโทษ แต่กรณี ของผู้เสพยาเสพ
ติดดังที่ได้ กล่ าวถึงสาเหตุของการใช้ ยาเสพติดแล้ วนั้น เห็นได้ ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็ นผู้ท่ีกระทา
ความผิ ด โดยปราศจากความชั่ ว ร้ ายซึ่ ง ไม่ เ ป็ นการเหมาะสมที่ จ ะน าผู้ ที่ ไ ม่ มี ค วามชั่ ว เข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรม จึงก่อให้ เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมายอย่างเช่นในปั จ จุ บันนี้ เมื่อผู้เสพยา
เสพติดไม่ มีความชั่วกฎหมายก็ไม่ ควรที่ประสงค์ลงโทษและการบั ญญั ติกฎหมายอาญาที่สาคัญ
ประการหนึ่งคือสังคมต้ องได้ ผลกระทบจากการกระทบกระเทือนต่อความผิดนั้น และไม่สามารถ
ใช้ มาตรการอื่นได้ นอกจากกฎหมายอาญา การกาหนดความผิดอาญาต่อผู้เสพยาเสพติดจึงเป็ น
บทบัญญัติท่ขี ัดต่อหลักการกาหนดความผิดดังกล่าว
4.3 แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยเกือบ
ทุกฉบับได้ มีการบัญญัติความผิดและบทลงโทษในการกระทาในลักษณะของการเสพยาเสพติดให้
มีความผิดทาให้ ผ้ ูเสพจานวนมากได้ รับการปฏิบัติท่ไี ม่เหมาะสมกับสถานะของผู้ป่วยอีกทั้งยังนา
ผู้ ป่ วยเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเป็ นจ านวนมาก แต่ รั ฐ ได้ มี ก ารตรา พระราชบั ญ ญั ติ ฟ้ ื นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เพื่ อ ผ่ อ นปรนให้ ผู้ เ สพยาเสพติ ด เข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษาแต่ จ าก
การศึกษาพบว่าการปฏิบัติต่อผู้ป่วยยังคงให้ ความสาคัญกับการลงโทษในรูปแบบของอาชญากรไม่
ว่าจะเป็ นการให้ เข้ ารับการฝึ กฝนในค่ายทหาร,การรักษาแบบถอนพิ ษยาในทันที เมื่อผู้ป่วยได้ รับ
การปฏิบัติและวิธกี ารที่ไม่เหมาะสมจึงทาให้ ไม่สมารถผ่านเกณฑ์ท่วี างโปรแกรมไว้ ได้ และท้ ายที่สุด
ก็จะกลับเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมดังเดิม
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศโปรตุเกสและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ไี ม่นา
กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญามาบังคับใช้ กับผู้เสพยาเสพติด โดยมุ่ งเน้ นการบาบั ดรั กษาเป็ น
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สาคัญไม่ว่าจะเป็ นการวางโปรแกรมให้ สารเมธาโดน การลดอันตรายจากการใช้ ยาเข้ ามามีส่วนใน
การบาบัดควบคู่ไปด้ วย และได้ ใช้ มาตรการทางปกครองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกากับสาหรั บผู้ท่ี
ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ทาให้ การเข้ าถึงบริ การทางการแพทย์ของผู้เสพยาเสพติดเพิ่มเป็ นจานวนมากอีก
ทั้งการเข้ ารับการบาบัดในระบบสมัครใจของผู้เสพยาเสพติดมีแนวโน้ มสูงมากขึ้นในแต่ละปี อีกทั้ง
กระทบต่ อ สิท ธิมนุ ษยชนก็ลดน้ อ ยลง โดยเป็ นผลพวงจากการไม่ น ากระบวนการยุ ติ ธรรมมา
เกี่ยวข้ องและได้ ยกเลิกความผิดผู้เสพยาเสพติดส่งผลทาให้ ความต้ องการยาเสพติดลดน้ อยลงเป็ น
เพราะการใช้ วิธที ่รี ักษาอย่างถูกต้ องเหมาะสมจึงทาให้ เกิดประสิทธิภาพมากในการรักษาและทาให้
เกิดการลดอุปทานได้ อกี ทางหนึ่ง

5.ข้อเสนอแนะ
จากปั ญ หาที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ นผลอั น สืบ เนื่ อ งมาจากการที่รั ฐ บาลได้ ป ระกาศท า
สงครามในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเน้ นการลงโทษที่รุนแรง จึงมีการบัญญัติความผิด
อาญาต่ อ ผู้ เ สพยาเสพติ ด รวมไปด้ ว ยนั้ น แม้ จ ะมีก ารผ่ อ นปรนโดยตราพระราชบั ญ ญั ติ ฟ้ ื นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่ อให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดเข้ ารั บการบาบัดก็ตามแต่กย็ ังพบข้ อบกพร่ อง
บางประการที่ทาให้ เกิดปั ญหา ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอแนะให้ มีการยกเลิกกฎหมายยาเสพติดที่
เกี่ยวข้ องกับผู้เสพยาเสพติดในทุกฉบับ ประกอบไปด้ วย
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522. (ฉบับแก้ ไข พ.ศ. 2545) ในมาตรา
57 มาตรา 58,มาตรา 91 และมาตรา 92
2.พระราชบัญญั ติวัตถุ ท่อี อกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาท พ.ศ. 2518.ในมาตรา 62 ทวิ
,มาตรา 62 ตรี และมาตรา 106 ตรี
3.พระราชบัญญัติสารระเหย พ.ศ.2519.(ฉบับแก้ ไข พ.ศ. 2545) ในมาตรา 17 และ
มาตรา 24
ข้ อเสนอแนะในการยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ใ นบางมาตราใน พระราชบั ญ ญั ติ ฟ้ ื นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดรักษาที่ดีย่ิงขึ้น และรวมถึงการจู งใจ
ให้ ผ้ ูเสพยาเสพติดเข้ ารั บการบาบัดในระบบสมัครใจเพิ่ มขึ้นเพื่ อนามาซึ่งการลดอุปสงค์ในความ
ต้ องการการใช้ ยาเสพติดอย่างถาวร ดังนี้ ควรยกเลิกบทบัญญัติพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดในมาตรา 25 และมาตรา 33.
เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก ความผิ ด ในทางอาญาตามที่ ผ้ ู เขี ย นได้ เสนอแนะแล้ ว ผู้ เขี ย น
เห็นสมควรให้ นามาตรการทางปกครองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบังคับให้ ผ้ ูท่ฝี ่ าฝื นต้ องปฏิบัติตาม
ไม่ว่าจะเป็ นการห้ ามเข้ าไปในสถานที่ใดๆที่มีความเสี่ยงที่จะหวนกลับไปใช้ ยาเสพติด,การห้ ามคบ
ค้ า สมาคมกับ บุ ค คลบางกลุ่ มที่สุ่ มเสี่ยงต่ อ การกระทาความผิด ซ้า ,รวมไปถึ งการให้ ทาบริ ก าร
สาธารณะต่อสังคมการเพิกถอนใบอนุญาต เป็ นต้ น ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้ นคว้ าถึง
ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดดังที่ได้ นาเสนอมาแล้ วข้ างต้ นจะเป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขกฎหมาย
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เพื่อให้ นามาสู่การแก้ ไขปั ญหาที่ถูกต้ องรวมไปถึงให้ สถานะที่ถือว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยได้ รับ
การปฏิบัติอย่างแท้ จริงโดยมิใช่เป็ นเพียงแต่หลักการอีกต่อไป
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การกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา
นภสร เพชรพลอย1
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์2

บทคัดย่อ
จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามกฎหมายไทย จะเห็น
ได้ ว่า เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 คือ กระทาโดย มีหรื อใช้
อาวุ ธ ปื น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด หรื อ กระท าโดยร่ ว มกระท าความผิ ด ด้ ว ยกั น อัน มี ลั ก ษณะเป็ นการ
โทรมหญิง หรือกระทากับชายในลักษณะเดียวกัน และเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานกระทาชาเราเด็ก
ตามมาตรา 277 คือ เป็ นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี หรือโดยร่ วมกระทาความผิด
ด้ วยกันอันมีลักษณะเป็ นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือกระทา
โดยมีหรือใช้ อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ อาวุธหากพิจารณาจากเหตุฉกรรจ์ของกฎหมายที่
มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและครอบคลุมสาหรับการกาหนดเหตุฉกรรจ์เกี่ยวกับ “อาวุธ” และ
นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์การกระทาความผิดที่มีความร้ ายแรงแต่กฎหมายไทยไม่ได้ กาหนดเป็ น
เหตุฉกรรจ์ไว้ ทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดรับโทษ เพียงบทธรรมดา อาทิ การข่มขืนกระทาชาเราโดยมี
พฤติการณ์ท่มี ีลักษณะโหดร้ าย หรื อกระทาทารุณผู้เสียหาย กรณีการข่มขืนกระทาชาเราบุพการี
กรณีการข่มขืนกระทาชากลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ ไร้ ความสามารถในการ
ป้ องกันตนเองให้ พ้นจากภัยข่มขืนกระทาชาเราได้ เช่น ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิง
มีครรภ์ หรื อผู้สูงอายุ เป็ นต้ น หรื อกรณีการโฆษณาหรือประกาศข้ อความโดยใช้ อุบายหลอกลวง
ทางเครือข่ายออนไลน์ แต่กย็ ังไม่มีการบัญญัติพฤติการณ์ท่รี ้ ายแรงเหล่านี้ให้ ไว้ เป็ นเหตุฉกรรจ์
จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามกฎหมายต่างประเทศ
พบว่ ากฎหมายของต่างประเทศกาหนดถึงพฤติการณ์อันเป็ นเหตุทาให้ ต้องรั บโทษหนักขึ้น และ
กาหนดผู้ถูกกระทาที่ต้องได้ รับความคุ้มครองเป็ นพิเศษไว้ อย่างชัดเจน ด้ วยเหตุน้ ีกฎหมายไทยจึง
ควรมีการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราให้ มีความเหมาะสม ครอบคลุมกับ
พฤติการณ์และ กลุ่มบุคคลที่ควรได้ รับการคุ้มครองให้ มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาเหตุฉกรรจ์ท่เี หมาะสม
จากกฎหมายต่างประเทศ

1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพ
ี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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1. บทนา
ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา เป็ นความผิดเกี่ยวกับเพศที่สร้ างความเสียหายมาก
ที่สุดต่อผู้ถูกกระทา เป็ นความผิดต่อเสรีภาพ ต่อร่ างกาย และอาจนาไปสู่ความผิดต่อชีวิต ส่งผล
กระทบต่อร่ างกาย ชื่อเสียง เกียรติยศ และสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทาเป็ นอย่างมาก ผู้ถูกกระทา
จะรู้ สึกหวาดกลั ว วิ ตกกังวล อับอาย มีปมด้ อย หรื อเป็ นโรคซึมเศร้ า จนไม่สามารถใช้ ชีวิตใน
สังคมได้ ต ามปกติ ทั้งยั งมี ความเสี่ยงที่จ ะตั้ งครรภ์ และเสี่ยงที่จ ะติ ด เชื้ อโรคทางเพศสัมพั น ธ์
ความผิ ด ฐานข่ ม ขื น กระทาเราจึ งมี ความจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดเหตุ ฉกรรจ์ ท่ีเ หมาะสม
เพื่อให้ ผ้ ูกระทาต้ องรับโทษหนักขึ้น และจะเห็นได้ ว่าในปัจจุบัน เกิดการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น
เรื่ อยๆ เนื่ องจากสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปเป็ นยุ คเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสื่อสังคม
ออนไลน์ ทาให้ การเข้ าถึงสื่อลามก อนาจารต่างๆ ทาได้ ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเข้ าถึงได้ ทุกเพศ ทุก
วัย สิ่งยั่วยุเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จึงเห็นได้ ว่ามีข่าวข่มขืนเกิดขึ้นทุกวัน วัน
ละหลายๆ ราย และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีลักษณะการกระทาที่ช่ัวร้ าย ขาด
ศีลธรรม เช่น ข่มขืนและทาร้ ายร่ างกาย จนพิการ ข่มขืนโดยวิตฐาน ทรมานทารุณโหดร้ าย ข่มขืน
ผู้สงู อายุ ข่มขืนหญิงมีครรภ์ ข่มขืนเด็กทารก ข่มขืนคนพิการ หรือคนวิกลจริต ข่มขืนแล้ วฆ่าอย่าง
โหดร้ ายทารุ ณ จะเห็ น ได้ ว่ า เหยื่ อ อาชญากรรมเป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การก่ อ ให้ เกิ ด
อาชญากรรมในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็ นเหยื่อได้ ง่ายคือ เหยื่อที่มี
ความอ่อนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เหยื่อประเภทนี้อ่อนแอทั้งทางร่ าง
และจิตใจ ส่งผลให้ อาชญากรมีความคิดที่จะกระทาร้ ายต่อเขา เช่น คนแก่ เด็ก ผู้หญิง คนเจ็บป่ วย
ทางจิต ถือว่าเป็ นเหยื่อที่มีความอ่อนแอในทางชีวภาพ แม้ ว่าคนพวกนี้จะไม่เกี่ยวข้ องกับอาชญากร
ก็ตาม ก็นับว่าเป็ นเหยื่อของอาชญากร (อัจฉรียา ชูตินันทน์ : 2557,60) แม้ กฎหมายจะพยายาม
ขยายความรั บ ผิด และสร้ า งความคุ้ มครองให้ กับ ผู้ ถูก กระทามากขึ้ น แต่ จ ะเห็น ว่ าสังคมจะมุ่ ง
คุ้มครองเด็กเป็ นส่วนใหญ่ หากลองมองสภาพสังคมในปั จจุ บันยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่ตกอยู่ใน
สภาวะอ่อนแอ ด้ อยโอกาส ไร้ ความสามารถ ไม่ อาจช่ วยเหลื อหรื อป้ องกันตัวเองให้ พ้นจากภัย
ข่มขืนได้ คือ ผู้พิการทุพพลภาพ คนวิกลจริ ต หญิง มีครรภ์ หรื อแม้ แต่ผ้ ู สูงอายุ ซึ่งมีข่าวออกมา
ให้ เห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่ามีการข่มขืนบุคคลคนเหล่านี้ ซึ่งผู้กระทาความผิดควรได้ รับโทษที่หนักกว่า
การข่มขืนบุคคลธรรมดา เนื่องจากการข่มขืนบุคคลเหล่านี้ถือเป็ นการกระทาที่ร้ายแรง หรือกรณี
ข่มขืนในสถานที่ซ่ึงไม่สมควร เช่น ข่มขืนบนรถไฟ ท่าอากาศยาน เป็ นต้ น สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็ น
สถานที่ซ่ึงมีคนพลุกพล่าน การก่อเหตุในสถานที่เช่ นนี้ถือเป็ นการกระทาที่อุกอาจ และไม่สมควร
หรือกรณีท่ผี ้ ูกระทารู้ว่าตนเองเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้ วไปกระทาการข่มขืนกระทาชาเรา
ผู้อ่นื ทาให้ ผ้ ูถูกกระทาต้ องได้ รับความทุกข์ทรมานจากการติด เชื้อนั้นไปด้ วย จึงเห็นได้ ว่ายังมีเหตุ
หรือปั จจัยอื่นๆ ของผู้กระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราที่สมควรกาหนดเป็ นเหตุฉกรรจ์ให้
ผู้ กระทาได้ รับโทษหนั ก ขึ้น โดยพิ จารณาจากพฤติกรรมชั่ วร้ ายของผู้ ก ระทา ความสัมพั นธ์ของ

285

3
ผู้กระทากับผู้ถูกกระทา บุคคลที่ควรได้ รับความคุ้ มครอง พฤติการณ์ท่ีเป็ นภัยต่ อสังคม รวมถึง
พิ จ ารณาจาก ปั จจั ยอื่น ๆ ดั งนั้ น จึ งสมควรก าหนดเหตุฉกรรจ์ เ พิ่ มเติ มในความผิด ฐานข่ มขืน
กระทาชาเรา โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดเกี่ยวกับเพศของต่างประเทศที่มีการกาหนด
เหตุฉกรรจ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางเพศไว้ หลายกรณี เพื่อนามาปรับใช้ กับประเทศไทยให้ มี
ความเหมาะสมและครอบคลุม สอดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

2. แนวคิดเกีย่ วกับการกาหนดความผิดและกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดอาญา
เมื่อกฎหมายอาญาได้ กาหนดว่าพฤติกรรมใดควรบัญญัติเป็ นความผิดอาญาแล้ ว การ
ฝ่ าฝื นความผิดนั้นจะต้ องมีสภาพบังคับหรือเรี ยกว่ าบทกาหนดโทษนั่นเอง ในประมวลกฎหมาย
อาญาสมัยใหม่ แบบแผนของการลงโทษ เหตุฉกรรจ์ หรื อ คาขู่ ว่าจะลงโทษเปรี ยบเสมือนแรง
กระตุ้นให้ สมาชิกของสังคมนั้นๆ ประพฤติปฏิบัติต่อสังคมในวิถีทางที่กาหนดไว้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการกาหนดความผิดอาญา
แนวคิดในการบัญญัติความผิดอาญามีข้ นึ เพื่ออธิบายว่าการกระทาใดควรเป็ นความผิด
ทางอาญา การกาหนดความผิดทางอาญามีวิวัฒนาการ 3 ช่วง คือช่วงใช้ เกณฑ์ทางศีลธรรม ช่วงใช้
เกณฑ์ทางสังคม และช่วงใช้ เกณฑ์ทางกฎหมาย
การใช้ เกณฑ์ ท างศี ล ธรรม ในสั ง คมดั้ ง เดิ ม การก าหนดว่ า พฤติ ก รรมใดควรเป็ น
ความผิดทางอาญาจะใช้ มาตรวัดทางศีลธรรมกากับ กล่าวคือ การใดเป็ นการผิดศีลธรรม การนั้น
คือการกระทาที่ผิดกฎหมายอาญาและจะถูกลงโทษ การใช้ เกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ ได้ อย่างดีกับ
สังคมพื้ นฐานที่ยังไม่ มีผ้ ู คนอยู่ มากนั ก เพราะความจาเป็ นในการใช้ กฎหมายเทคนิ คเพื่ อรั กษา
ความสงบเรียบร้ อยยังไม่มีความจาเป็ น ดังนั้น ในยุคนี้การผิดศีลธรรมกับการผิดกฎหมายอาญาจึง
เป็ นเรื่องเดียวกัน แต่อย่างไร ก็ตามเมื่อสังคมพัฒนาขึ้น มีผ้ ูคนมากขึ้น ความจาเป็ นที่จะต้ องออก
กฎหมายอาญาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้ อยในสังคมจึงเกิดขึ้น กฎหมายจึงค่อยๆ เคลื่อนตัวออก
จากศีลธรรม แต่กไ็ ม่แยกออกจากกันเด็ดขาด
การใช้ เกณฑ์ทางสังคม มองว่ าการกระทาความผิดคือการกระทาที่กระทบกระเทือน
สังคม ซึ่งการพิจารณาว่าอะไรคืออาชญากรก็มองจากการกระทาที่นาให้ สังคมเสียหาย Durkheim
เสนอว่ า อาชญากรรม คื อ การกระท าที่ ท าลายสภาพสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ง ของการรั บ รู้ ร่ ว มกั น
อาชญากรรมจึงเป็ นสิ่งที่สงั คมรับรู้ร่วมกันว่าการกระทานั้นคืออาชญากรรม แต่อย่างไรก็ดี แนวคิด
นี้ยังสร้ างความไม่แน่ นอนให้ กับกฎหมายอาญา เพราะเวลาเกิดการกระทาใดเกิดขึ้นแล้ วยากที่จะ
หาตัวแทนสังคมมาชี้ว่าการกระทานั้นเป็ นอาชญากรรมและควรถูกลงโทษหรือไม่
การใช้ เกณฑ์ทางกฎหมาย แนวคิดเสรี นิยมประชาธิปไตยมองว่ า กฎหมายที่ลงโทษ
ผู้กระทาความผิดต้ องออกมาจากรัฐสภาซึ่งเป็ นผู้แทนประชาชน ดังนั้น เมื่อรัฐสภาออกกหมายที่
กาหนดความผิดต้ องออกมาแล้ ว กฎหมายนั้ นจะใช้ บังคับได้ ตามความประสงค์ของประชาชน
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แม้ ว่ากฎหมาย ที่กาหนดความผิดฐานใหม่ข้ ึนมานั้นจะไม่เกี่ยวข้ องกับศีลธรรมเลยก็ตาม การใช้
เกณฑ์ ทางกฎหมาย โดยยึ ด ถื อ ว่ า รั ฐสภาเห็น ว่ า การกระทาใดควรลงโทษ การกระท านั้ น เป็ น
ความผิดอาญาอาจทาให้ เกิดสภาวการณ์ท่เี รียกว่ากฎหมายอาญาเฟ้ อ ซึ่งในปั จจุ บันฝ่ ายนิติบัญญัติ
จะกาหนดให้ พ ฤติกรรมใด เป็ นความผิดอาญา โดยดู จากการกระทานั้ นต้ องขัดกับความสงบ
เรียบร้ อยของสังคม (ปกป้ อง ศรีสนิท : 2559,19-21)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับโทษหนักขึ้ นเนือ่ งจากเหตุฉกรรจ์
“เหตุ ฉ กรรจ์ ” เป็ นเหตุ ท่ีท าให้ ผ้ ู ก ระท าความผิ ด ต้ อ งรั บ โทษหนั ก ขึ้ นหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากมิใช่การกระทาอย่างธรรมดาสามัญ แต่เป็ นการกระทาความผิดที่มีความร้ ายแรงมากขึ้น
โดยประกอบด้ วยพฤติการณ์และข้ อเท็จจริงต่างๆ หรือลักษณะที่ร้ายแรง หรือฉกรรจ์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของการกระทา ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาความผิดโดยมีเจตนาร้ ายแรงเป็ นพิเศษ
หรื อมีความองอาจเก่งกล้ าอย่ างแรงกล้ าโดยขาดความเหลี ยวแลต่อประชาชนส่วนรวม หรื อได้
กระทาผิดโดยไม่คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ถ้ าพฤติการณ์หรื อลักษณะของการกระทาผิดมี
ผลกระทบต่อประชาชนเพียงใด การกาหนดโทษก็จะสูงตามไปด้ วย (ทวีพร คงแก้ ว : 2553, 20)
2.2.1 การกาหนดให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องรับโทษหนักขึ้ นเนือ่ งจากเหตุฉกรรจ์
การกาหนดให้ ผ้ ู กระทาความผิ ดต้ อ งรั บ โทษหนั กขึ้น เนื่ องจากเหตุ ฉกรรจ์ น้ั นมี ท่ีมา
จากแนวความคิดทางอาชญาวิทยาและแนวคิดในเรื่ องวัตถุ ประสงค์ของการ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการ
ลงโทษมีวิธีท่แี ตกต่างกันไปตามยุคสมัยของแต่ละสังคม อีกทั้งการกาหนดโทษจะต้ องได้ สัดส่วน
กับความผิด เพราะสภาพแห่งความผิด อาจมีความร้ ายแรงที่แตกต่างกัน หากมีการกาหนดโทษ
ตายตัวในความผิดกระทาการอุกฉกรรจ์ได้ โดยชะล่าใจ กฎหมายอาญาจึงได้ มีการกาหนดให้ มีการ
รับโทษหนักขึ้นเนื่องจากเหตุฉกรรจ์มานับแต่อดีตจนถึงปั จจุ บัน ทั้งนี้ความผิดอาญาได้ มีการแบ่ง
ความผิดออกเป็ นหลายระดับ ซึ่งมีท้งั ความผิดที่ร้ายแรงและความผิดที่ไม่ร้ายแรง ในความผิดที่
ร้ ายแรงนั้น อาจพิจารณาได้ จากความเสียหายหรือภยันตรายกับการถูกตาหนิหรือถูกประณามจาก
สังคม (สมหมาย จันทร์เรือง : 2525,72)
จะเห็นได้ ว่า ในปั จจุ บัน แม้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะส่งเสริมการลงโทษแบบ
ฟื้ นฟู ผ้ ู ก ระท าความผิ ด เพื่ อ ให้ ผ้ ู ก ระท าความผิ ด กลั บ ใจเป็ นคนดี แต่ ส่ิ ง ที่ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ คื อ
อาชญากรรมในปั จจุ บันนั บ วั นจะยิ่ งทวี ความรุ น แรงขึ้ นเรื่ องๆ การบั ญญั ติ เหตุให้ ผ้ ู กระทาต้ อ ง
รับโทษหนักขึ้นตามพฤติการณ์จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น อีกทั้งความรู้สึกของคนในสังคมก็ยังคงต้ องการให้
อาชญากรได้ รับผลร้ ายจากการกระทาความผิด โดยจะต้ องได้ รับโทษหนั กพอกับความร้ ายแรง
ที่ผ้ ูกระทาได้ ก่อ กฎหมายจึงมิอาจละทิ้งวัตถุประสงค์ในการแก้ แค้ นทดแทน หรือข่มขู่เพื่อป้ องกัน
อาชญากรรมได้ แต่ท้งั นี้จะต้ องใช้ มาตรการต่างๆ ควบคู่กนั ไปอย่างเหมาะสม
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2.2.2 ปั จจัยในการกาหนดเหตุฉกรรจ์
การกาหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายไทยในความผิดฐานต่างๆ มีปัจจัยหลาย
ประการที่นามาพิ จารณา ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้ล้วนเป็ นเหตุอันมีลักษณะพฤติการณ์ท่มี ีความร้ ายแรง
ของการกระทา โดยอาจแบ่งปัจจัยในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ได้ ดังนี้
(1) ความชั่วร้ ายของจิตใจ (Willenstrafrecht) เป็ นการกาหนดโทษโดยคานึงจิตใจ
ของผู้กระทา หากผู้กระทามีเจตนาที่ช่ัวร้ าย หรือมีจิตใจที่ช่ัวร้ ายมากกว่าปกติ
(2) ตัวผู้กระทาความผิด โดยดูจากบทบาทของผู้ กระทาความผิด ซึ่งหากผู้ กระทา
ความผิดนั้นมีบทบาทที่สาคัญ เช่ น เป็ นหัวหน้ า เป็ นผู้จัดการ ในการะกระทาความผิด ก็จะได้ รับ
โทษหนักขึ้น หรือพิจารณาจากการกระทา โดยดูจากลักษณะของการกระทาว่ามีความร้ ายแรงกว่า
ปกติหรื อมีลักษณะของการกระทาที่อุกอาจหรื อไม่ หรื อกระทาโดยโหดร้ ายทารุณ กระทาโดยมี
อาวุธหรือวัตถุระเบิด กระทาโดยไต่ตรองไว้ ก่อน ข่มขืนโดยมีลักษณะเป็ นการรุมโทรม เป็ นต้ น
(3) ตัวผู้ถูกกระทาความผิด หรื อตัวทรัพย์ท่ถี ูกกระทาความผิด โดยถ้ าผู้ถูกกระทา
ความผิดนั้ นเป็ นผู้ ท่ีอ่อนแอ หรื อไร้ ความสามารถที่จะป้ องกันหรื อต่อสู้กับผู้ กระทาความผิดได้
หรื อ ผู้ ก ระทาความผิ ด อาศั ยความอ่ อนแอของเหยื่อ ในความสะดวกที่จ ะกระทาความผิ ด หรื อ
พิจารณาจากความสาคัญของทรัพย์ท่ถี ูกกระทา
(4) ความสัมพันธ์ของผู้กระทาความผิดกับผู้ถูกกระทาความผิด ได้ แก่ ความสัมพันธ์
ในฐานะที่ผ้ ูถูกกระทาความผิดเป็ นบุพการี นายจ้ าง ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน
ความควบคุมตามหน้ าที่ราชการหรื อผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิ ทกั ษ์หรื อในความอนุ บาล
กระทาอาศัยความไว้ เนื้อเชื่อใจ โดยอาศัยความใกล้ ชิด สนิทสนม หรืออาศัยอานาจของผู้กระทาที่
มีต่อผู้ถูกกระทา
(5) เหตุจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการก่อให้ เกิดการกระทาความผิด เป็ นเรื่องทางจิตใจ
ของผู้กระทา เช่ น ในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ ืนโดยเจตนา ถ้ าการกระทาความผิดเป็ นการตระเตรี ยม
การ หรือเพื่อปกปิ ดความผิด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้ พ้นจากความผิด
(6) ลั กษณะของการกระทาความผิด ซึ่ งวิ ธีก ารหรื อลั กษณะการกระทาความผิด
บางอย่ า งอาจแสดงถึงความรุ นแรง เช่ น การกระทาความผิด โดยมีอ าวุ ธ หรื อโดยการใช้ ก าลั ง
ประทุษร้ าย หรื อโดยร่ วมกระทาความผิดกันหลายคน หรื อก่อให้ เกิดความสะดวกในการกระทา
ความผิด เช่น การกระทาความผิดโดยใช้ ความเป็ นมืออาชีพ หรือโดยการไตร่ตรองไว้ ก่อน
(7) สถานที่ เพราะบางสถานที่เป็ นสถานที่สาคัญ หรือเป็ นสาธารณสถาน เช่นความผิด
ฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ หรือสถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถ หรือเรือสาธารณะ
สถานที่ราชการ เป็ นต้ น
(8) โอกาสในการกระทาความผิด เพราะโอกาสนั้นถือว่ าเป็ นการเอื้อประโยชน์ต่อ
การกระท าความผิ ด อั น จะท าให้ เป็ นการกระท าความผิ ด สามารถท าได้ สะดวกขึ้ น หรื อ มี
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ความสาเร็จมากขึ้นเช่ นลั กทรั พย์ในเวลากลางคืน หรื อเนื่ องจากผู้ เสียหายขาดความระมัด หรื อ
อาศัยโอกาสที่ประชาชนกาลังตื่นกลัวภยันตรายทั้งยังเป็ นการซา้ เติมความทุกข์ผ้ ูถูกกระทา
นอกจากนี้ นั กกฎหมายไทยได้ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปั จจั ยในการก าหนดเหตุ
ฉกรรจ์ ได้ แก่ 1. แนวความคิดที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1) เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวเนื่องกับลักษณะของการกระทา
2) เหตุฉกรรจ์ท่เี ป็ นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม
เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวเนื่องกับลั กษณะของการกระทา เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ “ความยึดถือ
ในทางศีลธรรมของมนุ ษย์” จึงมีลักษณะเป็ นข้ อเท็จจริงภายในเกี่ยวกับผู้กระทาความผิด กรณีจึง
เป็ นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบภายใน เช่นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ นื โดยไตร่ ตรองไว้ ก่อน
ตามมาตรา 289 (4) เป็ นการฆ่าภายหลังที่ผ้ ูกระทาชั่งนา้ หนักผลได้ ผลเสียในการที่จะฆ่าบุคคล
อื่น และได้ ตัดสิน ใจไปในทางฆ่ าและได้ ฆ่าตามที่ได้ ตัดสินใจ หรื อเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่ า
ผู้อ่ นื โดยกระทาทารุณโหดร้ าย ตามมาตรา 289 (5) เป็ นการฆ่าโดยวิธีโหดร้ ายกว่าปกติ ทาให้ ผ้ ู
ถู กฆ่ าได้ รับความเจ็บปวด ทุ กข์ทรมาน จนถึงแก่ความตายด้ วยความยากลาบาก เป็ นต้ น เหตุ
ฉกรรจ์ท่เี ป็ นจุดมุ่งหมายของอาชญากรรม เช่น เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ นื เพื่อตระเตรียม
การ เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทาความผิดอย่างอื่น เพื่อปกปิ ดความผิดของตน เพื่อจะเอา
หรือเอาไว้ ซ่ึงประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้ กระทาความผิดอย่างอื่น หรือเพื่อหลีกเหลี่ยงให้ พ้น
อาญาในความผิดอื่นที่ตนได้ กระทาไว้ ตามมาตา 289 (6)(7) เป็ นต้ น (คณิต ณ นคร : 2553
,100)
2. แนวความคิดที่ 2 อาจารย์เสริม วินิจฉัยกุล ได้ แบ่งเหตุฉกรรจ์ออกไว้ เป็ น 4 ประเภท
คือ
1) เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวด้ วยลักษณะของผู้กระทา
2) เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวด้ วยเจตนาของผู้กระทา
3) เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวด้ วยวิธกี ระทา
4) เหตุฉกรรจ์ท่เี กี่ยวด้ วยมูลเหตุจูงใจ (เสริม วินิจฉัยกุล : 2482,100)
จึ งอาจสรุ ปได้ ว่า “เหตุ ฉกรรจ์ ” หมายถึ ง พฤติ การณ์ หรื อข้ อเท็จ จริ งประกอบ การ
กระทาความผิดอันเป็ นมูลเหตุทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดต้ องรั บโทษหนักขึ้น โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ
เช่น การกระทา ผู้กระทา ผู้ถูกกระทา เจตนา มูลเหตุจูงใจ เป็ นต้ น การที่กฎหมายกาหนดให้ เหตุ
ต่างๆ เช่นนี้เป็ นเหตุฉกรรจ์กเ็ พื่อแก้ แค้ นทดแทน และเพื่อเป็ นการขู่และยับยั้งอาชญากรรม
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3 การกาหนดเหตุ ฉกรรจ์ในความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่ มขื นกระทาชาเราตาม
กฎหมายต่างประเทศ
3.1 ประเทศอังกฤษ
ผู้ กระทาจะมีความผิดฐานข่ มขืนกระทาชาเราตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้ น
ผู้กระทาจะต้ องกระทาโดยเจตนาสอดใส่อวัยวะเพศของเขา (อวัยวะเพศชาย) เข้ าไปในอวัยวะเพศ
หญิง ทวารหนัก หรื อช่ องปากของผู้อ่ ืน โดยผู้ถูกกระทาไม่ยินยอม และไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่า
ผู้ถูกกระทายินยอม (The Sex Offence Act 2003 : Sec. 1) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าผู้กระทาความผิด
ฐานนี้ต้องเป็ นชายเท่านั้น ส่วนผู้ถูกกระทาอาจเป็ นหญิงหรื อชายก็ได้ หรื อคู่สมรสก็ได้ และแยก
ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราเด็กอายุต่ากว่ าสิบสามปี เป็ นความผิดอีกฐานหนึ่ง (The Sex
Offence Act 2003 : Sec. 5) และได้ กาหนดความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศโดยการสอดใส่ คือ
การที่ผ้ ูกระทาเจตนาสอดใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย หรือวัตถุอ่ นื ใดเข้ าไปในอวัยวะเพศหญิง
หรือทวารหนักผู้อ่ นื เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยผู้กระทาไม่ยินยอม (The Sex Offence Act
2003 :Sec. 2) ไว้ เทียบเท่ากับการข่มขืนกระทาชาเรา นอกจากนี้กฎหมายประเทศอังกฤษจะให้
ความคุ้มครองผู้พิการทางจิตเป็ นพิเศษ เพื่ อคุ้มครองบุคคลผู้มีความอ่อนแอซึ่งอาจ ถูกผู้ กระทา
อาศั ยความอ่อนแอของผู้ ถูกกระทาได้ เพราะเห็นว่ าผู้ ถูกกระทาไม่ สามารถปฏิเสธได้ เนื่ องจาก
ความเจ็บป่ วยทางจิต แต่ผ้ ูกระทาจะต้ องรู้หรือคาดหมายได้ ว่าผู้ถูกกระทามีความเจ็บป่ วยทางจิต
ซึ่งทาให้ ผ้ ูถูกกระทาไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะมีความบกพร่องทางจิต ไม่สามารถรับรู้ หรือเข้ าใจ
ความหมายของการมีเพศสัมพันธ์ ประเทศอังกฤษได้ บัญญัติหลักเกณฑ์ในการกาหนดบทลงโทษผู้
ที่กระทาความผิดอาญา ในเหตุฉกรรจ์ ฐานความผิดฐานข่ มขืนกระทาชาเรา และความผิดฐาน
ข่มขืนกระทาชาเราเด็กอายุ ไม่เกินสิบสามปี โดยผู้กระทาความผิดทั้งสองฐานต้ องรับโทษสูงสุดไม่
เกินโทษประหารชีวิต
ทั้งนี้ ผู้กระทาอาจต้ องรั บโทษหนักขึ้น หากมีเหตุฉกรรจ์ เช่ น การข่มขืนกระทาชาเรา
เหยื่อ คนเดิมซา้ หลายครั้ง หรือการข่มขืนกระทาชาเราเหยื่อหลายคน การข่มขืนกระทาชาเราโดยมี
การหน่ วงเหนี่ยวกักขัง โดยผู้ต้องหารู้ว่าตนเองอาจแพร่ โรคติดต่อได้ โดยการรุมโทรม โดยการ
ล่ อลวง หรื อโดยการทาร้ ายร่ างกาย และมีเหตุเพิ่ มโทษได้ หากผู้ ต้อ งหาหลั่ งน้าอสุจิ มีการขมขู่
คุกคาม มีการมอมยา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีการข่มขู่ไม่ให้ แจ้ งความ มีการหน่วงเหนี่ยว
หรือกักขัง ผู้ต้องหารู้ว่าตนเองเป็ นพาหะในการแพร่โรคติดต่อ หรือผู้เสียหายเกิดการตั้งครรภ์หรือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ ผู้ท่ี
ข่มขืนใจผู้ อ่ ืนให้ มีการกระทาชาเรานอกสมรสกับบุคคลนั้ นเองหรื อกับบุคคลที่สาม โดยใช้ กาลั ง
บังคับ ข่มขู่ว่าจะทาให้ เกิดอันตรายอันใกล้ จะถึงแก่ชีวิตหรือร่ างกาย หรื ออาศัยโอกาสที่ผ้ ูเสียหาย
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ไม่มีทางสู้และอยู่ในภาวะจายอมของผู้กระทา และจะต้ องรับโทษหนักขึ้นหากมีเหตุฉกรรจ์ ได้ แก่
เป็ นการกระทาโดยผู้ ก ระทาได้ ล่ว งประเวณี ผ้ ู เสียหายอย่ า งเสร็จสมบู ร ณ์ หรื อ เป็ นการร่ ว มกัน
กระทาความผิดในลักษณะโทรมหญิง โดยมีผ้ ูกระทาผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป และผู้กระทาจะต้ องรับ
โทษหนักขึ้นอีก หากกระทาโดยมีอาวุธ หรือเครื่ องมือที่เป็ นอันตรายอื่นๆ หรือมีเครื่ องมือหรื อ
ปั จจัยเพื่อป้ องกันหรื อเอาชนะการขัดขืนของอีกบุคคลหนึ่งผ่านการใช้ กาลังหรื อการข่มขู่ว่าจะใช้
กาลัง หรือการกระทาเป็ นเหตุให้ ผ้ ูเสียหาย ได้ รับอันตรายสาหัส และผู้กระทาจะต้ องรับโทษหนัก
ขึ้นอีก ถ้ าผู้ กระทาความผิดได้ ใช้ อาวุ ธหรื อเครื่ องมือที่เป็ นอัน ตรายระหว่ างก่อเหตุ หรื อ กระทา
ทารุณทางร่ างกายผู้เสียหายอย่างรุนแรงจากการกระทานั้น หรื อทาให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับอันตรายถึง
แก่ชีวิตจากการกระทานั้น (German Criminal Code : Sec. 177)
นอกจากนี้ยังกาหนดความผิดสาหรับผู้กระทาการล่วงละเมิดบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่
สามารถขัดขืนได้ เนื่ องจากความป่ วย หรื อพิ ก ารทางจิ ตใจหรื อ รวมถึงการติ ดยาเสพติด หรื อ
ความผิดปกติด้านสติสมั ปชัญญะ หรือพิการทางร่างกาย โดยการอาศัยประโยชน์จากความอ่อนแอ
ของผู้เสียหาย เพื่อกระทาการทางเพศต่อบุคคลนั้น หรือยินยอมให้ ตนเองถูกกระทาโดยบุคคลนั้น
หรือโน้ มน้ าวบุคคลนั้นให้ กระทาทางเพศต่อบุคคลที่สาม หรือยินยอมให้ บุคคลนั้นถูกกระทาโดย
บุคคลที่สาม และยังกาหนดว่า แม้ เป็ นการพยายามกระทาความผิดก็ต้องได้ รับโทษเช่ นเดียวกัน
และหากเป็ นการกระทาร่วมกันโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือการกระทาของผู้กระทาความผิดทา
ให้ ผ้ ูเสียหายอยู่ในความเสี่ยงต่อความเสียหายทางร่ างกายอย่างรุนแรงหรื อการสูญเสียสาคัญทาง
ร่ างกาย หรื อการพัฒนาทางอารมณ์ ผู้ กระทาจะต้ อง ถูกระวางโทษไม่น้อยกว่า 2 ปี (German
Criminal Code: Sec.179) อีก ทั้ง ยังได้ ก าหนดความผิดการกระทาชาเราผู้ สืบ สัน ดานซึ่ งมี
ความสัมพั นธ์ทางสายเลื อด หรื อผู้ซ่ึ งกระทาชาเราบุ พการี ตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีการล่ วง
ละเมิดทางเพศต่อผู้ซ่ึงอยู่ใต้ การปกครอง การดูแล หรือ ให้ การศึกษา ที่มีอายุไม่เกินสิบหกปี หรือ
สิบแปดปี หรือการกระทาต่อผู้ให้ การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่อผู้กระทาในหน้ าที่การงาน การจ้ าง
งาน (German Criminal Code: Sec.174) เป็ นต้ น
3.3 ประเทศฝรังเศส
่
สาหรั บ ประเทศฝรั่ งเศส จะเห็นได้ ว่ าความผิด ฐานข่ มขืนกระทาชาเราจะต้ อ งมีการ
ล่วงลา้ ทางเพศ กล่าวคือ การล่วงลา้ ทางเพศจะต้ องมีการสอดใส่ (Penal Code: Article 222-23)
อาจเป็ นการร่วมประเวณีโดยวิธธี รรมชาติ ได้ แก่ การใช้ อวัยวะเพศชายสอดใส่ หรือล่วงลา้ เข้ าไปใน
ช่องคลอดของหญิง หรือเป็ นการร่วมประเวณีโดยวิธผี ิดธรรมชาติ ได้ แก่ การใช้ ส่งิ อื่นใดล่วงลา้ เข้ า
ไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้เสียหาย
ทั้งนี้ ได้ กาหนดเหตุท่ที าให้ ผ้ ูกระทาต้ องรับโทษหนักขึ้น หากการข่มขืนกระทาชาเรานั้น
เป็ นเหตุให้ ผ้ ูถูกกระทาพิ การหรื อทุ พพลภาพถาวร หรื อกระทาต่ อผู้ เยาว์ ท่ีมีอายุ ต่ากว่ าสิบห้ าปี
หรือกระทาต่อบุคคลที่มีความอ่อนแอเนื่องจากอายุ ความเจ็บป่ วย ความทุพพลภาพ ความพิการ
ทางร่ างกาย หรื อจิตใจ หรือการตั้งครรภ์ เป็ นที่ปรากฏหรื อเป็ นที่รับรู้ต่อผู้กระทาความผิด หรื อ
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กระทาต่อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการี ตามความเป็ นจริ ง หรื อเป็ นการกระทาต่อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการี โดยการรั บ
เป็ นบุตรบุญธรรม หรือ โดยบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีอานาจเหนือผู้ถูกกระทา หรือกระทาต่อบุคคล
ใดๆ โดยใช้ อานาจในตาแหน่งโดยไม่ชอบ หรือกระทาโดยบุคคลสองคนหรือมากกว่า ไม่ว่าจะโดย
การเป็ นตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือกระทาโดยใช้ อาวุธ หรือขู่เข็ญโดยใช้ อาวุธ หรือกระทาโดยการ
โฆษณาหรือประกาศข้ อความซึ่งไม่เจาะจงตัวผู้รับสารเพื่อชักนาให้ เหยื่อได้ ติ ดต่อกับผู้กระทา หรือ
กระทาอันเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศของเหยื่อ (Penal Code : Article 222-24)

4. ข้อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ถึงความเหมาะสม และครอบคลุ มของเหตุฉกรรจ์ ในความผิดฐาน
ข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 และความผิดฐานกระทาชาเราเด็กตามมาตรา 277 ของ
ประเทศไทยแล้ วนั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
4.1 แก้ไขเพิม่ เติมเหตุฉกรรจ์ที่กาหนดไว้แล้วแต่ ยงั มีความไม่เหมาะสม คือการ
กระทาโดยมีหรือใช้ อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา 276 และการกระทาโดยมีหรือใช้ อาวุธ
ปื น หรือวัตถุระเบิด หรือใช้ อาวุธ ตามมาตรา 277 โดยแก้ ไขเป็ น “การกระทาโดยมี หรือใช้ อาวุธ
หรือวัตถุระเบิด” เพื่อขยายขอบเขตความรับผิดของผู้กระทาให้ ต้องรับโทษหนักขึ้นหากได้ กระทา
ความผิดฐานข่ มขืนกระทาชาเรา โดยมีหรื อใช้ อาวุ ธ ซึ่ งไม่ ได้ จากัดเฉพาะการมีหรื อใช้ อาวุ ธปื น
เท่านั้น โดยให้ รวมถึงอาวุธอื่นๆ ที่สามารถใช้ ทาอันตรายผู้ถูกกระทาได้
4.2 กาหนดเหตุฉกรรจ์เพิม่ เติมในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ดังนี้
4.2.1 กาหนดให้ การกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราซึ่งได้ กระทาต่อบุพการี
เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 ทั้งนี้ไม่ต้องคานึงถึงความชอบ
ด้ วยกฎหมาย เนื่องจากบุพการีเป็ นบุคคลที่ให้ กาเนิด อุปการะเลี้ยงดูผ้ ูกระทา ความกตัญญู การรู้
บุญคุณคน หรือรู้อุปการคุณที่ผ้ ูอ่นื ทาให้ ตน เป็ นคุณธรรมที่เป็ นพื้นฐานของมนุ ษย์ บุพการีจึงควร
ค่าแก่ความเคารพ
4.2.2 กาหนดให้ การกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราซึ่งได้ กระทาต่อบุคคลซึ่งมี
สภาพความอ่อนแอทางร่ างกายหรือจิตใจ เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตาม
มาตรา 276 กรณีกระทาต่อผู้พิการ หรือผู้ทุพ พลภาพ บุคคลวิกลจริต หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็ นที่ปรากฏหรือเป็ นที่รับรู้ หรือควรจะรับรู้ต่อผู้กระทาความผิด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความ
บกพร่ อง ทางร่ างกาย หรื อจิ ตใจ ไม่สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติ การข่มขืนกระทาชาเราบุ คคล
เหล่านี้ ยังเป็ นการซา้ เติมความเลวร้ ายให้ ผ้ ูถูกกระทามากยิ่งขึ้น การที่ผ้ ูกระทาลงมือกระทาผิดโดย
อาศั ยสภาพความอ่อนแอของผู้ กระทา แสดงให้ เห็นถึงจิ ตใจที่มีความชั่วร้ าย ไม่ มีความเมตตา
ปราณี ทั้งนี้ สภาพความอ่อนแอจะต้ องเป็ นที่ปรากฏหรื อเป็ นที่รับรู้ หรื อควรจะรั บรู้ต่อผู้กระทา
ความผิด
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4.2.3 กาหนดให้ การกระความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราที่มีพฤติการณ์หรือลักษณะ
การกระทาที่มีก ารทารุ ณ หรื อ ทรมานโหดร้ ายร่ วมด้ ว ย เป็ นเหตุ ฉกรรจ์ ใ นความผิด ฐานข่ มขื น
กระทาชาเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เนื่องจากพฤติการณ์ดังกล่ าวเป็ นพฤติการณ์ท่ี
ร้ ายแรงแสดง ให้ เห็นถึงความชั่วร้ ายของผู้กระทา ทั้งยังเป็ นการก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานกับ
ผู้ถูกกระทาเป็ นอย่างมาก
4.2.4 กาหนดให้ การกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราในสถานที่สาธารณะ หรือ
สถานที่ท่ไี ม่ สมควร ได้ แก่ กรณีกระทาในสถานที่บูชาสาธารณ สถานี รถไฟ ท่าอากาศยาน หรื อ
ในยวดยานสาธารณะ เป็ นเหตุฉกรรจ์ ในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 และ
มาตรา 277 เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็ นสถานที่สาธารณะ ประชาชนพลุกพล่าน เป็ นสถานที่
ที่ควรมีความปลอดภัยและได้ รับการดูแลจากเจ้ าหน้ าที่ การก่ออาชญากรรมทางเพศในสถานที่
เหล่านี้ย่อมเป็ นการไม่สมควร ทั้งเป็ นการกระทาที่อุกอาจ
4.2.5 กาหนดให้ การกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราซึ่งได้ กระทาโดยรู้ว่าตน
เป็ นโรคติด ต่ อที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ชี วิต ซึ่ งสามารถติ ด ต่ อ ได้ ทางเพศสัมพั นธ์เ ป็ นเหตุฉกรรจ์ ใน
ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เนื่องจากผู้กระทาซึ่งรู้อยู่แล้ วว่า
ตนเป็ นโรคร้ ายแรงที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต และสามารถติดต่อไปสู่ผ้ ูอ่ นื ได้ ทางเพศสัมพันธ์ แต่
ยังลงมือก่อเหตุข่มขืนกระทาชาเราผู้อ่ ืน แสดงให้ เห็นว่ าผู้กระทามีเจตนาจะให้ ผ้ ูถูกกระทาได้ รับ
เชื้อโรคเช่ นตน หรื อเพื่ อสนองความใคร่ ของตนโดยไม่คานึงว่ าผู้ถูกกระทาจะได้ รับเชื้อโรค ล้ วน
ส่งผลเลวร้ ายให้ แก่ผ้ ูถูกกระทาเป็ นอย่างมาก
4.2.6 ก าหนดให้ ก ารกระทาความผิด ฐานข่ มขื น กระทาช าเราซึ่ ง ได้ ก ระท าโดย
ผู้ถูกกระทาได้ มาพบผู้กระทาเพราะเหตุแห่ งการโฆษณา ประกาศหรื อกระทาด้ วยประการใดให้
แพร่ หลายซึ่งข้ อความแก่บุคคลทั่วไปทางเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐาน
ข่ ม ขืน กระท าช าเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277 เนื่ อ งจากสัง คมไทยในปั จ จุ บั น การใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจ าวั น ของประชาชน ท าให้ การ
ติดต่อสื่อสาร รั บส่งข้ อความต่างๆ ทาได้ รวดเร็ว และง่ายขึ้น จึงเป็ นช่ องทางให้ อาชญากรอาศั ย
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยจะใช้ การประกาศ หรื อโฆษณาข้ อความหลอกล่ อ หรือชักจู ง
เหยื่อผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มากยิ่งขึ้น พฤติการณ์ท่ลี ่อลวงเด็ก เยาวชนมาเพื่ อจะกระทา
อนาจาร หรือข่มขืนกระทาชาเราเป็ นพฤติการณ์ท่มี ีลักษณะเป็ นภัยต่อสังคม
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
(Legal Measures Concerning on The Micro Enterprises’Promotion)
นัฐพล สุขบรรจง1
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ2

1. บทนา
นับแต่อดีตจนถึงปั จจุ บันนั้นประเทศไทยได้ พยายามส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “เอสเอ็มอี : (SMES)”เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการ SMES มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสินค้ า/บริการ/กระบวนการผลิต มีความเข้ มแข็งและมีความคิดในเชิง
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม เมื่อธุรกิจดังกล่ าวเข้ มแข็ง ก็จะสามารถสร้ างคน สร้ างงาน สร้ างอาชีพ
สร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับสินค้ า /บริ การ สร้ างทักษะฝี มือ สร้ างเงินตราเข้ าประเทศและสามารถสร้ าง
ความยั่งยืนให้ กบั ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้ เป็ นไปในแนวทางที่
ดีข้ ึน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมีบทบาทสาคัญที่ก่อให้ เกิดการจ้ างงานเป็ น
จานวนมากและสร้ างมูลค่าการส่งออกป็ นจานวนมาก แต่กย็ ังมีกลุ่ม SMES ที่ไม่ได้ จดทะเบียน
การค้ า หรื อ ทะเบี ยนพาณิ ช ย์ เ ป็ นจ านวนมากที่ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยความเป็ น SMES ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เนื่องจากวิสาหกิจใดก็ตามที่จะเป็ น SMES ได้ จะต้ องมีหลักฐานแสดงการจ้ างงาน
และ/หรื อ หลั ก ฐานแสดงมู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ถ าวร ซึ่ ง ในทางปฎิ บั ติ ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มั ก ขาด
หลักฐานดังกล่าว เพราะกลุ่ม SMES เหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องจึงไม่ดาเนินการจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัท เพราะกลัวว่ าหากจดทะเบียนไปจะทาให้ ต้องเสียภาษี จึงทา
ให้ ธุรกิจเหล่านั้นมักไม่ค่อยมาขอความช่วยเหลือหรือรับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางหรื อขนาดย่ อ ม
พ.ศ.2543 แล้ วจะเห็นว่ามีเพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น ไทยยังไม่ได้ แยกย่อย
ไปถึงวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise : ME) ทั้งนี้วิสาหกิจส่วนใหญ่ ในประเทศไทยเป็ น
วิสาหกิจรายย่ อย ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการสร้ างความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
วิสาหกิจรายย่อยเป็ นวิสาหกิจที่ใช้ เงินลงทุนต่า ใช้ วัตถุดิบที่หาได้ ในท้ องถิ่น ใช้ เทคโนโลยีและการ
จัดการขั้นพื้ นฐาน ซึ่งจากการประชุ มหารื อร่ วมกันจากหลายๆหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง สานั กงาน
ส่งเสริ มวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมจึ งได้ ให้ ความหมายของวิ สาหกิจรายย่ อย (Micro
Enterprise : ME) คือ วิสาหกิจรายย่อยที่มีการจ้ างงานน้ อยกว่า 5 คน และไม่ได้ มีการจดทะเบียน
พาณิชย์ ซึ่งทาให้ วิสาหกิจรายย่อย ไม่ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุ นจากภาครั ฐและจากแหล่ ง
1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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เงินทุนต่างๆ อย่างเหมาะสม เนื่องจากวิสาหกิจรายย่อยไม่เข้ าข่ายความเป็ น SMES ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้ วิสาหกิจรายย่อยของไทยดารงอยู่ต่อไปได้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องสร้ าง
ความแข็งแกร่ งให้ กับวิ สาหกิจรายย่ อยให้ มีภูมิ ค้ ุมกันต่ อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้ วยการให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนด้ านต่างๆอย่างเป็ นระบบเป็ นรูปธรรมและให้ เกิดความต่อเนื่อง โดยการ
ที่ภ าครั ฐ ต้ อ งหาหนทางให้ วิ สาหกิ จ รายย่ อ ยเหล่ า นี้ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ งเงิ น ทุ น และได้ รั บ การ
ช่วยเหลือด้ านต่างๆจากภาครัฐได้ โดยง่ายกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อให้ วิสาหกิจรายย่อยนี้สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ อย่างยั่งยืนและช่วยให้ เศรษฐกิจของประเทศเป็ นไปในทางที่ดีข้ นึ ต่อไป

2. ความหมาย/แนวคิดและวิวฒ
ั นาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย
1) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยของต่างประเทศ
ประเทศต่างๆทั่วโลกนั้น มีแนวคิดเกี่ยวกับคานิยามและการแบ่งประเภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยที่แตกต่างกัน โดยจะเน้ นแนวคิดเกี่ยวกับคา
นิยามในเชิงสถิติเพื่ อใช้ ในการเปรี ยบเทียบระหว่ างประเทศ เพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาและปรั บปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ปั ญหาเกี่ยวกับคานิ ยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิ สาหกิจราย
ย่ อ ย ในปั จ จุ บั น เป็ นประเด็น ที่ไ ด้ รั บ ความสาคั ญ ทั้งในระดั บ รั ฐ และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
เนื่องจากคานิยามของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งในรายสาขาและครอบคลุมทุกขนาดขององค์กร อันเป็ นสิ่ง
สาคัญในการวัดความแข็งแกร่ งของระบบเศรษฐกิจ มหภาค และวัดผลความสาเร็จในการดาเนิน
นโยบายด้ าน SMEs ของประเทศ อีกทั้งความจาเป็ นในการ เปรี ยบเทียบข้ อมูลสถิติของ SMEs
ระหว่างประเทศเพื่อความร่ วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามด้ วยปั ญหา
อุปสรรคด้ านความแตกต่างของการกาหนดนิยามเกี่ยวกับขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ความหลากหลายของการกาหนดประเภทอุตสาหกรรม ทาให้ เกิด
ปัญหาในการเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายในการส่งเสริม SMEs และปั ญหาในการนาข้ อมูลด้ านสถิติไปใช้
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการเปรี ยบเทียบระหว่ างประเทศประสบกับปั ญหา อีกทั้งข้ อจากัด
ของศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ SMEs เอง ซึ่งทาให้ การจัดเก็บและรายงาน
ข้ อมูลถือเป็ นภาระหนึ่งในด้ านการบริ หารจัดการขององค์กร (Administrative Burden) ทาให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับ SMEs อาจไม่ชัดเจนและขาดความครอบคลุมเท่าที่ควร จากสภาพปั ญหาดังกล่าว
จึงทาให้ องค์การระหว่ างประเทศ และหน่ วยงานภายในประเทศหลายแห่ งที่เล็งเห็นความสาคัญ
เกี่ยวกับคานิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย และการพัฒนา
ระบบการรายงานด้ า นสถิ ติ ข้อ มู ลให้ มีความสอดคล้ อ งเป็ นระบบมาตรฐานเดี ยวกันเพื่ อความ
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สะดวกในการเปรี ยบเทียบ ติดตามวัดผล โดยมีการเชื่อมโยงของข้ อมูลต่างๆ เพื่ อให้ ข้อมูลสถิติ
ของ SMEs มีความครอบคลุม และสามารถวัดผลสาเร็จของนโยบายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ดั ง ที่ ไ ด้ กล่ า วมา จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ ส าคั ญ ต่ า งๆเล็ ง เห็ น
ความสาคัญ ของการกาหนดคานิ ยามของ SMEs และการพั ฒ นาระบบการเก็บ สถิ ติ ข้อ มู ลของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ที่มีค วามสอดคล้ อ งสามารถเปรี ยบเทีย บกัน ได้
ระหว่างประเทศ มีการดาเนินความร่ วมมื อในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ (SMEs)ในประเด็นต่างๆ
ร่ ว มกัน ทั้งภายใน และระหว่ า งประเทศเพื่ อให้ ข้อ มู ลสถิติ ของ SMEs สามารถน าไปวิ เ คราะห์
ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการ หรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การตัดสินใจเชิงนโยบาย
สามารถกระทาได้ บนพื้ นฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ อันสามารถนาไปสู่การพั ฒนานโยบายทาง
เศรษฐกิจ และสังคมทีเกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการกาหนดหลักเกณฑ์คานิยามและวิธีการกาหนดประเภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่ามีความแตกต่างกันมากในระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นด้ านนิยามของ SMEs เนื่องจาก นิยามของ SMEs ในแต่ละประเทศมักสะท้ อน
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรมที่เป็ นเอกลั กษณ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้ นจึงพบว่ า
ปั จจัยที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดนิยามของ SMEs และระดับเกณฑ์ต่าสุด และระดับเกณฑ์
สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญในการเปรียบเทียบข้ อมูล
สถิติท่เี กี่ยวข้ องกับ ในระดับระหว่างประเทศ
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็ นนิยามทางด้ านกฎหมาย (Legal
Definition) และนิยามทางด้ านสถิติ (Statistical Definition) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในขณะที่บางประเทศซึ่งไม่มีความแตกต่าง ระหว่างนิยามทางด้ านกฎหมาย และ
นิ ยามทางด้ า นสถิ ติ แต่ พ บว่ า หลายประเทศยั ง มีความแตกต่ า งระหว่ า งนิ ยามทั้งสองประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศซึ่ งเป็ นสมาชิ กของสหภาพยุโรป (EU) ส่วนใหญ่ นอกจากนั้นบาง
ประเทศยังไม่มีการกาหนดนิยามด้ านกฎหมาย (Legal Definition) ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมาทาให้
เกิดปัญหาในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
สาหรับในสหภาพยุโรปการกาหนดหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ใช้ เกณฑ์ท้ังสิ้น 4 ประการ ตามกฎหมายของสหภาพยุ โรปเกี่ยวกับนิ ยามของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Commission Recommendation concerning
the definition of micro,small and medium-sized enterprises – EU recommendation number
2003/361/EC) ได้ แก่ จานวนพนักงาน (number of employees) ผลประกอบการหรือยอดขาย
ต่อปี (Annual Turn Over) และมูลค่างบดุลต่อปี (Annual Balance Sheet) โดยเกณฑ์ท้งั หมดที่
กล่าวมาต้ องใช้ ร่วมกันกับเกณฑ์ความเป็ นอิสระในการบริการจัดการ (Autonomous)
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นอกจากปั ญหาด้ านการกาหนดเกณฑ์ช้ ีวัดซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่ างประเทศแล้ ว
ระดับเกณฑ์ต่าสุด และระดับเกณฑ์สูงสุด (Minimum and Maximum Thresholds) ที่แต่ละ
ประเทศใช้ ในการก าหนดความเป็ นวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ยั งมีความ
แตกต่างกันระหว่างประเทศอีกด้ วย จากการศึกษาของ Ayyagari, Beck และ Asli DemirgucKunt โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ด้านจานวนพนักงาน (Number of Employees) ภายใน
องค์กร พบว่ าประเทศต่างๆ มีการกาหนดนิยามของการเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) โดยใช้ จานวนพนักงานซึ่งมีการจ้ างงานภายในองค์กรที่มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งพบว่า
มีเกณฑ์สงู สุดตั้งแต่ 100 รายไปจนถึง 500
จากปั ญหาอุปสรรคดังกล่ าว Organisation for Economic Co-Operation and
Development (OECD) จึ งได้ ออกมาเรี ยกร้ องให้ มีการกาหนดหลั กเกณฑ์และวิ ธีการกาหนด
ประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ มีความสอดคล้ องกันมากยิ่งขึ้น โดยคานึ งถึง
สภาพความแตกต่ างทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และความต้ องการเชิ งนโยบาย และ
การเมืองซึ่งอาจทาให้ ความเป็ นไปได้ ในการกาหนดนิย ามของ SMEs ให้ เป็ นแบบเดียวกันทั่วโลก
ไม่สามารถดาเนินการได้ ในเชิงปฏิบัติ แต่ความพยายาม ในการสร้ างเกณฑ์ และกาหนดนิยามให้
สอดคล้ องกันมากยิ่งขึ้นจะสามารถเป็ นประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบสถานการณ์ของ SMEs และ
การวัดผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อ SMEs สามารถดาเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
2) ความหมาย/แนวคิดและวิวัฒนาการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยของประเทศไทย
พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้ กาหนด
เกณฑ์การพิ จารณาขนาดของ SMEs จากจานวนการจ้ างงาน มูลค่าสินทรั พย์ถาวร หรื อทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้ ว จะเป็ นวิสาหกิจขนาดใดให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงกาหนด
จานวนการจ้ างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ไว้
คือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึง วิสาหกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในกิจการ
ไม่เกิน 200 ล้ านบาท หรือมีการจ้ างงานไม่เกิน 200 คน
ความหมายของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
“ SMEs ” ย่อมาจากคาว่า “ Small and Midium Enterprises ” ในภาษาอังกฤษ
และเรียกอย่างเป็ นทางการในภาษาไทยว่า “ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ”
สาเหตุท่ีใช้ คาว่ า วิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม เพราะ SMEs นั้นครอบคลุ ม
กิจการทั้งภาคผลิต ภาคธุรกิจการค้ า และธุรกิจบริการ คาว่า “ วิสาหกิจ ” จึงเป็ นคากลางที่แทน
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ความหมายโดยรวมของกิจการทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว ซึ่งสามารถขยายความและแสดงตัวอย่างเพื่อให้
เกิดความเข้ าใจมากขึ้น ดังนี้
1) กิจการผลิต ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอาจรวมถึง การ
ผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะกิจการแปรรูปการเกษตร
2) กิจการบริ การ เป็ นกิจการที่สนับสนุ นธุรกรรมการผลิต การค้ า และการอานวย
ความสะดวกต่อการผลิต การค้ า และการบริ โภค เช่ น การโรงแรม การท่องเที่ยว การซ่ อมบารุง
การเก็บรักษา การขนส่ง บริการเสริมสวย เป็ นต้ น
3) กิจการการค้ า ประกอบด้ วย การค้ าส่งและค้ าปลีก ซึ่งรวมถึงการนาเข้ าและส่งออก
อนึ่ ง ตั วชี้ วั ด ทุ นจดทะเบี ยนที่ช าระแล้ วนี้ เป็ นตั วชี้ วั ด ที่เปิ ดโอกาสให้ กิจการที่กาลั ง
ก่อตั้งหรือจัดตั้งใหม่ๆ ซึ่งได้ จดทะเบียนจัดตั้งกิจการในรูปนิติบุคคลและมีการชาระค่าหุ้นจานวน
หนึ่งแล้ ว แต่ยังไม่มีการลงทุนหรือยังไม่มีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเป็ นของกิจการ และยังไม่มีการ
จ้ างแรงงาน ให้ ได้ มีอกาสเป็ นเจ้ าของกิจการ SMEs ตามนิยาม และสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ีได้
ในกรณีท่จี านวนการจ้ างงานของกิจการใดเข้ าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่า
สิน ทรั พ ย์ ถ าวร เข้ า ลั ก ษณะของวิ ส าหกิจ ขนาดกลาง หรื อ จ านวนการจ้ า งงานเข้ า ลั ก ษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้ าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ ถือจานวนกาน
จ้ างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็ นเกณฑ์พิจารณา

3. มาตการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
วิสาหกิจรายย่อย
1) มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
วิสาหกิจรายย่อยของต่างประเทศ
จากการศึกษา พบว่ า แนวทางที่ประเทศต่ างๆ ได้ ดาเนินการต่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ที่สาคัญมีดังนี้
1. ประเทศญี่ปุ่น นั้นมี พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพื้นฐานของ
ญี่ปุ่น ค.ศ. 1999 (Small and Midium-sized Enterprise Basic Act 1999) เป็ นกฎหมายหลัก
ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยการ
สร้ างหลักการ พื้นฐาน นโยบายพื้นฐาน และพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการส่งเสริม SMEs
และเพื่อรัฐและหน่วยงาน ของภาครัฐในระดับท้ องถิ่น (Local Public Entities) นาไปใช้ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีนโยบายต่างๆ เช่น
การพั ฒนาและการเจริ ญเติบโตของความเป็ นอิสระของ SMEs ในวงกว้ างเพื่ อความเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีชีวิตชีวา (Greater Economic Vitality) การส่งเสริม SMEs ให้ มีการแข่งขัน
กันในตลาด สนับสนุ นความพยายามให้ มีการช่วยตัวเองสาหรับนวัตกรรมธุรกิจและยืนขึ้นโดยเร็ว
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(Start-up) ส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) สนับสนุ น เทคโนโลยี เครื่องมือ การ
จัดการทรั พยากรที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Management Resources) การส่งเสริ มให้ ยืนขึ้น
โดยเร็ว (การบริการข้ อมูล การฝึ กอบรม โครงการจัดหาอานวยความสะดวกด้ านการลงทุน) มีการ
วิจัยและพั ฒนา สนับสนุ นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การเพิ่มเงินทุนให้ สูงขึ้น ผ่านกลไกของหุ้ น
และพันธบัตร (Fund Raisingthrough Stocks,Bonds) การเสริมสร้ างพื้นฐานการบริหารจัดการให้
เข้ มแข็ง (Strengthening of Management Base) การยกระดับทรัพยากรการบริหารจัดการให้
สูงขึ้น (Enhancement of Management Resources) เหล่านี้ เป็ นต้ น
2. สาธารณรั ฐอินเดีย นโยบายส่งเสริ ม SMEs ในอินเดีย เป็ นแรงจู งใจในการเพิ่ ม
ปริ ม าณการผลิ ต ของหน่ ว ยผลิ ต ขนาดเล็ก (Small-scale Enterprises) ทั้งมี ก ารลดภาษี
สรรพสามิต และการเพิ่มสารอง (Reservation) ของสินค้ าให้ เป็ นรูปแบบ License กับรัฐบาล แต่
ปัญหาที่ตามมาคือ สินค้ าที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทาให้ ผลผลิตเกินความต้ องการของผู้บริโภค อีกทั้ง
ไม่ สามารถควบคุ มคุ ณ ภาพของสินค้ าได้ นอกจากนี้ แล้ วผู้ ผลิ ตขนาดเล็กต้ องจั ดการกับ ปั ญหา
licensing policy ต้ นทุนด้ านแรงงานเพิ่มสูงขึ้นและที่สาคัญมีการเพิ่มภาษีสรรพสามิต เมื่อผู้ผลิตมี
ขนาดใหญ่ ข้ ึน จากปั ญ หาดังกล่ าวจึ งเป็ นการยากที่ผ้ ู ผลิ ตขนาดเล็ก จะประสบความสาเร็จ เป็ น
ผู้ผลิ ตขนาดใหญ่ ฉะนั้ นเพื่ อเป็ นการช่ วยเหลื อวิสาหกิจรายย่ อยให้ สามารถดารงต่ อไปได้ อย่ าง
ยั่งยืน รัฐจึงได้ พยายามหาหนทางช่วยเหลือในด้ านต่างๆแก่วิสาหกิจรายย่อย โดยมีกฎหมายหลัก
คือ The Micro,Small and Midium Enterprises Development Act,2006
กฎหมายนี้เป็ นกฎหมายหลักในการคุ้มครองวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง
โดยในกฎหมายได้ มีการระบุถึงวิธีการต่างที่เกี่ยวกับการคุ้มครองช่ วยเหลือและรายละเอียดไว้ ใน
ด้ านต่างๆไว้ ดังต่อไปนี้ รัฐบาลจะมีมาตรการสาหรับโปรโมชั่นและการพัฒนาในการทาให้ วิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย สามารถยกระดับในการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่
ได้ โดยเฉพาะวิ สาหกิจรายย่ อยจะได้ รับการช่ วยเหลื อด้ านต่ างๆ คือ การพั ฒนาทักษะฝี มือของ
แรงงาน การช่วยเหลือจัดการวิธีบริหารงาน การช่วยยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนการต่างๆ ให้
การสนับสนุนด้ านการตลาด อานวยความสะดวกในโครงสร้ างพื้นฐานต่างๆ ให้ สามารถเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุ นเพื่ อนามากู้ ยืมได้ สะดวกยิ่งขึ้น มีการจั ดตั้งกองทุ นเพื่ อช่ วยเหลื อวิ สาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย มีการได้ รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล วิธีการบริหารกองทุน เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ การสนับสนุ นพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย หรือที่เรียกว่ากระทรวง MSMEs ที่ได้ ต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 2006 โดย
มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ การสนั บสนุ นด้ านเงินทุ น เทคโนโลยี การตลาด เพื่ อการพั ฒนาธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการจ้ างงาน มีนโยบายในการอุดหนุนด้ านภาษี เช่น ยกเว้ นการเก็บภาษีเงินได้
รวมทั้ง มี โ ครงการต่ า งๆที่ค อยช่ ว ยเหลื อ อี ก มากมาย เช่ น โครงการเครดิ ต การั น ตี
(Credit Guarantee Scheme) โดย The Credit Guarantee Fund Trust ทาหน้ าที่เป็ นผู้การันตีเงินกู้
ให้ กับสถาบันการเงินโครงการพั ฒนาความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตแห่ งชาติ อีกทั้งมี

300

7

แผนการส่งเสริมการส่งออกให้ กับ MSMEs โดยตั้งเป้ าไว้ ว่าจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้ แก่สินค้ า
ที่มาจาก MSMEs โดยรั ฐจะเน้ นเรื่องการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อการส่งออก เช่น เรื่ องการ
สนับสนุ นด้ านเงินทุนแก่ผ้ ูประกอบการ การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ าทั้งทางบกและทางทะเล การ
พัฒนาทางรถไฟ ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงการพั ฒนาศูนย์เทคโนโลยีก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยวเป็ นต้ น
3. สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ มีกฎหมายหลักคือ RA 9501: Magna Carta for
Micro,Small and Medium Enterprises of 2008 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ดังนี้
- ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 4-8 ปี หลังจากนั้นจัดเก็บภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้
- ยกเว้ นภาษีนาเข้ าในสินค้ าทุน ชิ้นส่วนอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ
- ยกเว้ นภาษีเงินได้ ของประเทศและของท้ องถิ่น
- ได้ รับคืนภาษีหากซื้อสิ้นค้ าทุนภายในประเทศ
- ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการใช้ ทา่ เทียบเรือ ภาษีส่งออก ภาษีนาเข้ าและค่าธรรมเนียม
- ค่าลดหย่อนทางภาษีสาหรับรายจ่ายค่าจ้ างแรงงาน
- ค่าลดหย่อนสาหรับงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
4. สหพั นธรัฐมาเลเซีย มีกฎหมายหลักคือ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และมาตรการ
ทางภาษีเพื่ อช่ วยเหลือและส่งเสริ มธุรกิจ SMEs ด้ วยการไม่ต้องส่งงบประมาณการเพื่ อชาระภาษี
ล่ วงหน้ าสาหรั บสองปี แรก โดยให้ ชาระตอนสิ้นปี ได้ เลย และกาหนดอัตราอากร แสตมป์ ไว้ เป็ น
พิ เศษสาหรั บเงินกู้ยืมของ SMEs และกาหนดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรั บบริ ษัทที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายมาเลเซียที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วไม่เกิน 2.5 ล้ านริงกิต ดังนี้ รายได้ 5 แสนริงกิ
ตแรกจัดเก็บใน อัตราร้ อยละ 20 รายได้ ส่วนที่เกิน 5 แสนริงกิต จัดเก็บในอัตราร้ อยละ 25
2)
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย
โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิต การค้ า และบริการ นั้นเป็ น
กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แต่ยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านเทคโนโลยี การผลิต การ
จัดการ การตลาด และการเงิน ทาให้ ไม่สามารถแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยต้ อ งเปิ ดเสรี ด้านการลงทุ น การบริ ก าร และการค้ า จึ งทาให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบภาวะที่ ต้ องแข่งขันกับกิจการค้ าทานองเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งระดับภายในประเทศและระดับต่างประเทศทดังนั้นเพื่อให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อมสามารถพั ฒนากิจการให้ เกิดความเข้ มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็ นตั วจั ก รสาคัญในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศจึ งสมควรจั ด ให้ มีก ระบวนการช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น
รวมทั้งมาตรการด้ านสิทธิประโยชน์ ท่ีเหมาะสม ซึ่ งกฎหมายหลักที่สาคัญคือ พระราชบัญญั ติ
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ส่งเสริ มวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ ความ
ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้
มีสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คอยทาหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือ
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ดาเนิ นการในการกู้ ยืม ให้ ก้ ู ยืมเงิน อุ ด หนุ น ร่ วมทุ น ร่ ว มกิจการในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับการ ส่งเสริม SMEs ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการส่งเสริม SMEs กาหนด ช่วยเหลือ
อุดหนุ น ร่ วมทุนในกิจการ SMEs หรือกลุ่ม SMEs เพื่อการก่อตั้ง การขยาย กิจการ การวิจัยและ
พั ฒ นา และการส่ ง เสริ มประสิทธิภ าพโดยรวมตามที่ค ณะกรรมการบริ หารสานั ก งานส่ งเสริ ม
SMEs และคณะกรรมการส่งเสริม SMEs เห็นชอบ การพัฒนาจัดตั้งตลาดทุนสาหรับ SMEs การ
พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร การส่งเสริ มด้ านการตลาด การส่งเสริ มด้ านการวิจัยและการ
พั ฒนาเทคโนโลยี การจัดสิ่งอานวยความสะดวกพื้ นฐาน เรื่ องอื่นๆ เพื่ อส่งเสริ มการก่อตั้ง การ
ขยายกิจการ SMEs ให้ สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ เป็ นต้ น
4. ปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย
จากสถิติข้อมูลของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แล้ วจะเห็นได้
ว่า วิสาหกิจรายย่อยเป็ นวิสาหกิจที่มีจานวนมากสุดในประเทศไทย โดยมีจานวนประมาณร้ อยละ
96 ของจานวน วิสาหกิจทั้งประเทศ แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 กลับแบ่งวิสาหกิจออกเป็ น 2 ประเภทคือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
วิ สาหกิจขนาดย่ อ ม ซึ่ งในกฎกระทรวงฯได้ แบ่ งประเภทวิ สาหกิจ จากจ านวนการจ้ า งงานและ
สินทรั พย์ถาวร โดยวิสาหกิจขนาดย่อมนั้น ถ้ าเป็ นภาคการผลิต หรื อการให้ บริ การ จะมีการจ้ าง
งานไม่เกิน 50 คน ถ้ าเป็ นการค้ าส่งจะไม่เกิน 25 คน และค้ าปลีกจะไม่เกิน 15 คน แต่ไม่ได้
กาหนดจ านวนการจ้ า งงานขั้ น ต่ า ไว้ ในขณะที่วิสาหกิจ รายย่ อ ยตามความหมายของสานั ก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีได้ ประชุมหารือกับหน่วยงานหลายๆฝ่ ายคือ วิสาหกิจ
ที่มีการจ้ างงานไม่เกิน 5 คน จึงทาให้ เห็นได้ ว่าวิสาหกิจรายย่อยยังมีระยะห่ างกับวิสาหกิจขนาด
ย่อมอยู่พอสมควร ฉะนั้นการที่กฎหมายของประเทศไทยไม่ ได้ แบ่ งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีก
ประเภทหนึ่ง ย่อมทาให้ วิสาหกิจรายย่อยไม่สามารถ ประกอบกิจการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดย่อม
ได้ เนื่ อ งจากได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆตามกฎหมายในระดั บ เดี ย วกั น ทั้ ง ที่ ค วามเป็ นจริ ง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้ าอยู่คนละระดับกัน
ในขณะที่ต่ า งประเทศได้ แ บ่ ง วิ ส าหกิ จ รายย่ อ ยออกมาอี ก ประเภทหนึ่ ง เนื่ อ งจาก
วิสาหกิจรายย่อยเป็ นวิสาหกิจที่มีจานวนมากที่สุดในแต่ละประเทศเหล่ านั้น ฉะนั้นเพื่ อที่รัฐจะได้
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ วิ สาหกิ จ รายย่ อ ยได้ อ ย่ า งเต็ม ซึ่ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แก่
วิสาหกิจแต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกันแล้ วแต่ประเภทของวิสาหกิจ โดยวิสาหกิจรายย่อย
มักจะได้ รับสิทธิประโยชน์ในด้ านต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะวิสาหกิจ
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รายย่อยเป็ นกิจการขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้ อมในด้ านต่างๆเป็ นอย่างมากจึงสมควรได้ รับการ
ช่วยเหลือต่างๆ เช่น
- สาธารณรัฐอินเดีย มีการแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจรายย่อย
(MSME) ออกมาตามจานวนการจ้ างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 2-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม
10-49 คน วิสาหกิจขนาดกลาง 50-249 คน43 ซึ่งรัฐก็จะให้ สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่วิสาหกิจราย
ย่ อ ย เช่ น การพั ฒ นาทัก ษะฝี มื อ ของ แรงงาน ช่ ว ยเหลื อ วิ ธีบ ริ ห ารจั ด การงาน ช่ ว ยยกระดั บ
เทคโนโลยีในด้ านต่ างๆ สนั บสนุ นด้ านการตลาด มีนโยบาย และวิ ธีปฏิบัติท่ีทาให้ เข้ าถึงแหล่ ง
เงินทุนได้ โยง่าย นโยบายสิทธิพิเศษต่างๆทีเป็ นประโยชน์และทาให้ เกิดการ พัฒนามากยิ่งขึ้น เป็ น
ต้ น
- สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ มีการแบ่ งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม วิสาหกิจราย
ย่อย ออกมาตามจานวนการจ้ างงาน คือ วิสาหกิจรายย่อย 1-9 คน วิสาหกิจขนาดย่อม 10-99
คน วิสาหกิจขนาดกลาง 100-199 คน44 โดยรัฐจะให้ สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล 4-8 ปี หลังจากนั้นจัดเก็บภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ ยกเว้ นภาษีนาเข้ าในสินค้ าทุน ชิ้นส่วน
อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ได้ รับคืนภาษีหากซื้อสิ้นค้ าทุนภายในประเทศ ค่ าลดหย่ อนทางภาษี
สาหรับรายจ่ายค่าจ้ างแรงงาน ค่าลดหย่อนสาหรับงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็ นต้ น
จากตัวอย่างของสาธารณรั ฐอินเดีย สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ สหพั นธรั ฐมาเลเซีย แล้ วจะ
เห็นว่ าประเทศเหล่ านี้ให้ ความสาคัญกับวิสาหกิจ รายย่อย เนื่องจากเป็ นวิสาหกิจจานวนมากที่สุด
ของประเทศและก่อให้ เกิดการจ้ างงานเป็ นจานวนมาก หากรัฐสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ น
ให้ วิสาหกิจรายย่อยสามารถเติบโตได้ อย่างเข้ มแข็งและยั่งยืนสามารถยืนหยัดแข่งขันกับวิสาหกิจอื่น
ได้ เศรษฐกิ จ ของประเทศก็จ ะเจริ ญ เติ บ โตไปได้ ด้ ว ยดี ประเทศเหล่ า นี้ จึ ง ให้ ความ สาคัญ กั บ
วิสาหกิจรายย่อยเป็ นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยนั้นวิสาหกิจรายย่อยก็เป็ นวิสาหกิจที่มีจานวน
มากที่สุดในประเทศ แต่ วิสาหกิจรายย่อยของไทยนั้ นกฎหมายกลับไม่ได้ แบ่ งออกมาอีกประเภท
หนึ่งและไม่ได้ รับการ ช่ วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุ นอย่างเพี ยงพอ เนื่องจากวิสาหกิจรายย่อยของ
ไทยเกือบทั้งหมดไม่ได้ จดทะเบียน พาณิชย์ ทะเบียนการค้ า เนื่องจากกลัวว่าจะต้ องเสียภาษี จึงทา
ให้ ไม่สามารถได้ รับการช่วยเหลือจากรัฐในด้ านต่างๆได้
ฉะนั้ น หากประเทศไทยต้ อ งการให้ วิ สาหกิจ รายย่ อ ยมาเข้ า สู่ร ะบบโดยจดทะเบี ย น
พาณิชย์ ผู้เขียนเห็นว่ าควรดาเนินการปรั บปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 โดยแบ่งวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหนึ่ง และออก
กฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้ างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจรายย่อย และภาครัฐ
ก็อ อกมาตรการช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า งๆแก่ วิ ส าหกิจ รายย่ อ ย โดยให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างเช่ น ได้ รับยกเว้ นภาษีนิติบุคคล
5-7 ปี สาหรั บวิสาหกิจที่มาจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลลดลงให้ สามารถ
เข้ าถึงแหล่ งเงินทุนได้ ง่ ายขึ้น ดังเช่ นประเทศต่างๆที่กล่ าวมาข้ างต้ น ก็จะทาให้ วิสาหกิจรายย่อย
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ของไทยเข้ ามาสู่ระบบมากยิ่งขึ้น รั ฐก็จะสามารถให้ ความช่ วยเหลือในด้ านต่างๆได้ วิสาหกิจราย
ย่อยก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีข้ ึนและเข้ มแข็งจนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี
เศรษฐกิจของไทยก็จะดีข้ นึ เป็ นลาดับต่อไป

5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริ มวิสาหกิจรายย่อยของไทยนั้น ผู้เขียนเห็นว่ า
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกาหนด
จานวนการจ้ างงานและมูลค่าสินทรั พย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545
นั้นยังไม่ได้ มีการแบ่งแยกวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหนึ่ง จึงทาให้ มาตรการต่างๆที่รัฐได้
ดาเนินการออกมานั้น ไม่สามารถนามาใช้ แก้ ปัญหาให้ แก่วิสาหกิจรายย่อยได้
ด้ วยข้ อสรุ ปดั งกล่ าว ผู้ เ ขียนจึ งขอเสนอแนะแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิสาหกิจรายย่อยดังนี้
(1) ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยเพิ่มคาว่า รวมทั้งวิสาหกิจ รายย่อยไปในมาตรา 4 จากเดิมที่ว่า “
วิสาหกิจขนาดกลางหรื อขนาดย่อม ได้ แก่วิสาหกิจที่มีจานวนการจ้ างงาน มู ลค่าสินทรั พย์ถาวร
หรื อทุ นจดทะเบี ยนที่ชาระแล้ วตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวง” โดยเพิ่ มเป็ น “ วิ สาหกิจ
ขนาดกลางหรื อขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย ได้ แก่วิสาหกิจ ที่มีจานวนการจ้ างงาน มูลค่า
สินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวง” เพื่อเป็ นการ
เพิ่ มเติมให้ วิสาหกิจรายย่อยนั้นแยกออกมาเป็ นอีกประเภทหนึ่ง เช่ นเดียวกับประเทศตัวอย่างที่
ผู้เขียนได้ กล่าวมาข้ างต้ น ซึ่งจะช่วยแก้ ปัญหาวิสาหกิจรายย่อยในประเทศไทยได้
(2) ดาเนินการแก้ ไขปรั บปรุงเพิ่ มเติมกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้ างงานและ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 เดิมนั้นข้ อ 1 วิสาหกิจ
ขนาดย่อม ได้ แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ฯลฯ และข้ อ 2 วิสาหกิจขนาดกลาง ได้ แก่ กิจการ
ที่มีลักษณะ ดังต่ อไปนี้ ฯลฯ โดยออกกฎกระทรวงเพิ่ มเติมลั กษณะของวิ สาหกิจรายย่ อย ว่ า “
วิสาหกิจรายย่อย ได้ แก่ วิสาหกิจที่มีจานวนการจ้ างงาน ไม่เกิน 5 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน 20 ล้ านบาท” ซึ่งจะเป็ นการช่ วยแก้ ปัญหากับวิสาหกิจรายย่อยที่ยังไม่มีกฎหมายรองรั บ
และสามารถแบ่ งแยกประเภทและลั ก ษณะของวิ สาหกิจรายย่ อยให้ ออกมาอย่ างชั ดเจน เพื่ อ ที่
ภาครัฐจะได้ หามาตรการมาส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยให้ ดีข้ นึ เป็ นลาดับต่อไป
หากภาครั ฐดาเนินการแก้ ไขปรั บปรุงเพิ่ มกฎหมายได้ ตามที่กล่ าวมาข้ างต้ น รั ฐก็ควร
ออกมาตรการมาส่งเสริม ช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยในด้ านต่างๆ เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ สหพั นธรั ฐมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็ นการให้ สิทธิพิเศษทางด้ านภาษี ท่ี
ดีกว่ าวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนบริ ษั ท การ
ยกเว้ นการเสียภาษีนิติบุคคลในช่วงแรกๆ การให้ ความช่วยเหลือให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้
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โดยง่ า ย ให้ ความช่ วยเหลื อ ในด้ า นกู้ ยืมเงิ น โดยคิด ดอกเบี้ ยในอัต ราพิ เ ศษ เป็ นต้ น ก็จ ะทาให้
วิ สาหกิจรายย่ อยของไทยที่มีจานวนมากที่สุดของประเทศนั้ น เข้ ามาด าเนิ นการจดทะเบี ยนให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายมากขึ้ นเป็ นลาดั บ และจะท าให้ วิ สาหกิจ รายย่ อ ยนั้ น สามารถได้ รั บ การ
ส่งเสริม สนับสนุ น และได้ รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ อย่างเต็มที่ ตรงตามเจตนารมย์ของรัฐ
ที่ต้องการจะส่งเสริม SMEs ให้ เจริญเติบโตเข้ มแข็งและก้ าวต่อไปข้ างหน้ าด้ วยความยั่งยืน ซึ่งจะ
ทาให้ เศรษฐกิจของประเทศดีข้ นึ เป็ นลาดับต่อไปด้ วย
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การเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะการจ่ ายเงินค่าปรับ
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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็ นกฎหมายที่บัญญัติให้ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็ น
ความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ในทางแพ่ งกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
บัญญัติถึงการเยียวยาผู้เสียหายไว้ กว้ างๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 แต่
มิได้ บั ญญั ติ หลั กเกณฑ์การเยียวยาผู้ เ สียหายไว้ จึ งต้ องพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ในเรื่ องละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ในการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผ้ ูเสียหาย และในทางอาญา
เป็ นเรื่องการลงโทษผู้กระทาความผิดตามที่กฎหมายได้ บัญญัติไว้ โดยวัตถุประสงค์การลงโทษทั้ง
ในทางแพ่ งและทางอาญามีความแตกต่างกัน แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76
ได้ บัญญัติถึงการเยียวยาผู้เสียหายในผลแห่งละเมิด โดยให้ จาเลยมีสทิ ธิได้ รับเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งใน
คดีอาญา ซึ่งเป็ นการนาเอาความเสียหายในทางแพ่ งมาใช้ ปะปนกับการลงโทษผู้กระทาความผิด
ในทางอาญา ซึ่งมีผลให้ เกิดปั ญหาในด้ านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่ น การที่ทาให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับเงิน
ค่าปรั บมากกว่ าความเสียหายที่แท้ จริ ง การส่งเสริ มให้ มุ่งคดีอาญามากกว่ าการดาเนินคดีในทาง
แพ่ง และมีผลให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าว เป็ นต้ น
วิ ทยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการจ่ า ยเงิ น ค่ า ปรั บ กึ่งหนึ่ งแก่
ผู้เสียหายในคดีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 กล่าวคือ ประการแรก
ปั ญหาการลงโทษปรั บในปั จจุ บัน ไม่ สอดคล้ องกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ การลงโทษ และประการที่สอง
ปัญหาการเยียวยาผู้เสียหาย โดยนาโทษปรับในทางอาญามากาหนดเป็ นค่าสินไหมทดแทนในการ
กาหนดความเสียหายทางแพ่งจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็ นการนาเอากฎหมายแพ่ งและกฎหมาย
อาญามาใช้ ปะปนกัน ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษในทางอาญาและการเยียวยาความเสียหาย
ในทางแพ่ง
จากการศึกษาพบว่า คดีละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายได้ บัญญัติบทลงโทษผู้กระทาความผิด
ไว้ ค่อนข้ างรุนแรงเมื่อเทียบกับกฎหมายลักษณะที่ใกล้ เคียงกัน เช่น พระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้ า พระราชบัญญั ติสิทธิบัตร แต่ มีเฉพาะพระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์เท่านั้ นที่มีหลักการเยียวยา
ผู้เสียหาย ที่ให้ มีสิทธิได้ รับเงินค่าปรับกึ่งหนึ่ง โดยกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกันล้ วนมี
1
2

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดพ
ี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ความยากในการพิ สูจ น์ ถึ งความเสียหายเช่ น เดี ยวกับ คดี ละเมิ ด ลิ ข สิทธิ์ แต่ ก ลั บ มี ก ารเยี ยวยา
ผู้เสียหายแตกต่างกัน
กรณีดังกล่าวมีผลทาให้ การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
คดี ละเมิ ดลิ ขสิทธิ์ในทางอาญา รั ฐเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายทั้งหมดและผู้ เสียหายไม่ ต้อ งเสีย
ค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้ อง ผู้เสียหายเพียงแต่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้น จึงมีผลทาให้
ผู้เสียหายมุ่งที่จะดาเนินคดีอาญาเป็ นหลักมากกว่าดาเนินคดีในทางแพ่ ง เพราะยิ่งดาเนินคดีอาญา
มากก็จะได้ รับเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งเป็ นจานวนมากเช่นกัน ทั้งที่ความเสียหายที่แท้ จริงจะมีเพียงใดก็
ตาม มีผลทาให้ ผ้ ูเสียหายมุ่งดาเนินคดีแก่ผ้ ูละเมิดลิขสิทธิ์รายย่อยมากกว่ารายใหญ่เพราะสามารถ
ดาเนิ นคดีได้ โดยง่ าย ส่วนใหญ่ จะให้ การรั บสารภาพ ทาให้ คดีเสร็จอย่ างรวดเร็ว ส่วนผู้ ละเมิด
ลิขสิทธิ์รายใหญ่ เช่ น โรงงานผลิตสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ จะตามจับกุมได้ ยาก และหากจับได้ กจ็ ะสู้
คดี จึงทาให้ การละเมิดลิขสิทธิ์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังพบว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็ นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ เพราะ
เจ้ าของลิขสิทธิ์สามารถมอบสิทธิในตัวผลงานให้ แก่ผ้ ูอ่นื หรือมอบอานาจในการดาเนินคดีแก่ผ้ ูอ่ นื
ได้ จึงทาให้ มีกลุ่มบุคคลที่ซ้ ือสิทธิจากเจ้ าของลิขสิทธิ์หรือเข้ ารับสิทธิในการดาเนินคดี โดยได้ รับ
ผลประโยชน์ จ ากค่ า ปรั บ กึ่ง หนึ่ ง เป็ นค่ า ตอบแทนในการด าเนิ น คดี ซึ่ งคดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์เ ป็ น
ความผิดอันยอมความได้ หากผู้กระทาความผิดยอมจ่ายเงินก็จะไม่ถูกดาเนินคดี โดยเงินจานวน
ดังกล่ าวก็มิได้ ตกอยู่แก่ผ้ ูเสียหายที่แท้ จริง และมีผลให้ เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา เช่ น การใช้ กาลัง
ข่มขู่ผ้ ูกระทาความผิดให้ เกิดความเกรงกลัว เพื่อยอมจ่ายเงิน การเข้ าค้ นโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
เป็ นต้ น ถึงแม้ การละเมิดลิขสิทธิ์จะมีความผิดตามกฎหมาย แต่การดาเนินคดีจะต้ องเป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
จากการศึ กษาเปรี ยบเทียบกับ หลั กกฎหมายลิ ขสิทธิ์ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ
ประเทศญี่ปุ่น พบว่ า กฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ ได้ แยกคดีแพ่ งและคดีอาญาออกจาก
กันโดยชัดเจน มิได้ มีกฎหมายให้ สิทธิแก่ผ้ ูเสียหายในการรั บเงินค่าปรั บกึ่งหนึ่งในคดีอาญา การ
ด าเนิ น คดี อ าญาในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าเกิ ด ขึ้ นน้ อ ยมากและการฟ้ องผู้ ก ระทาความผิ ด ใน
คดีอาญากระทาได้ โดยหน่วยงานของรัฐเท่านั้น เอกชนไม่สามารถฟ้ องร้ องดาเนินคดีอาญาได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ ว ส่วนในทางแพ่ งจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่
กว้ างกว่ าโดยการชดใช้ ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู้ เสี ย หายสามารถเรี ยกร้ องค่ า เสี ย หาย
(Damages) ตามที่เกิดขึ้นจริง และเรียกร้ องผลกาไร (Profits) ได้ ซึ่งภาระการพิสูจน์ของโจทก์จะ
ทาได้ ยาก ดั งนั้ น ศาลจะสั่งให้ จ าเลยนาสมุ ด บั ญ ชี หรื อเอกสารต่ า งๆ มาให้ ต รวจสอบ หรื อ จะ
อนุ ญาตให้ โจทก์ตรวจตราคัดลอกสมุดบัญชีกไ็ ด้ และประเทศญี่ปุ่นสามารถเรี ยกร้ องผลกาไรได้
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้ น จึ งควรเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาดังกล่ าว โดยให้ ยกเลิ กการจ่ า ยเงิ น
ค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่ผ้ ูเสียหายในคดีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 และ
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เสนอว่าควรมีมาตรการอื่นเพื่อมาเสริม คือ มาตรการในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ มา
ปรั บใช้ ในคดีแพ่ ง เนื่ องจากประเทศไทยจะกาหนดค่ าเสียหายคดีละเมิดลิ ขสิทธิ์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ในเรื่ องละเมิด ซึ่งจะต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นอย่างแท้ จริ ง
และคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การละเมิดลิขสิทธิ์ทาให้ เสียหายในทรัพย์สิน การ
นาสืบถึงความเสียหายกระทาได้ โดยยาก การใช้ มาตรการดังกล่าวจะเป็ นการเยียวยาที่ดีท่สี ุด และ
อีกมาตรการคือ การปรับตามจานวนเท่าผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการประทาความผิด เพื่ อนามา
ปรับใช้ กบั การกาหนดอัตราโทษที่ได้ สดั ส่วนกับความร้ ายแรงของความผิด เป็ นอัตราโทษที่สะท้ อน
มูลค่าความเสียหายของปริ มาณการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่ อให้ ศาลสามารถกาหนดโทษให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้ จริ ง

1. บทนา
การลงโทษทางอาญานั้นมีแนวคิดแตกต่างจากการลงโทษในทางแพ่ ง โดยการลงโทษ
ทางแพ่งนั้นเป็ นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายลักษณะละเมิด ที่มีมาจากหลักศีลธรรม พัฒนาจาก
การลงโทษมาสู่การเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งการกระทาให้ ผ้ ูอ่ ืนเสียหายนั้นมีความทับซ้ อนกัน
ระหว่างความรับผิดทางอาญาโดยรัฐลงโทษผู้กระทาความผิดโดยคานึงถึงส่วนรวมกับความรับผิด
ทางแพ่ งที่เยียวยาความเสียหายโดยคานึงถึงปั จเจกบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแพ่ ง เพื่ อ
เยียวยาความเสียหายที่แท้ จริ ง ส่วนในทางอาญาการลงโทษเป็ นไปเพื่อป้ องปรามมิให้ ประชาชน
ประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็ นอันตรายต่อความสงบเรียบร้ อย ศีลธรรมของประชาชน ในด้ าน
การตีความหรือปรับใช้ จะต้ องตีความตามเจตนารมณ์กฎหมาย ในทางอาญาตีความอย่างเคร่ งครัด
เนื่องจากบทลงโทษนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิข้นั พื้นฐาน นอกจากนั้นการลงโทษทางแพ่ งจะต้ อง
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากการถูกทาละเมิด แต่ทางอาญาการกาหนดโทษเป็ นไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จาคุ ก กักขัง ปรั บ และริ บทรั พย์สิน ซึ่งการลงโทษ
ปรั บ เป็ นโทษอย่ า งหนึ่ งในทางอาญา ซึ่ งการก าหนดโทษปรั บ จะต้ อ งใช้ ทฤษฎี ท่ีเ หมาะสมเพื่ อ
กาหนดโทษปรั บตามฐานความผิดเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ และเมื่ อศาลมี
คาพิพากษาปรับ เงินค่าปรับจากจาเลยต้ องตกแก่รัฐทั้งหมดเพื่อนามาพัฒนาประเทศ
กฎหมายลิขสิทธิ์เป็ นบทบัญญัติท่มี ีโทษทางอาญา ทั้งที่ความจริงแล้ วเป็ นเรื่องพิพาท
ระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งเป็ นความผิดทางเศรษฐกิจ แต่กฎหมายให้ อานาจผู้เสียหายในการ
ดาเนินคดีโดยใช้ ทรั พยากรของรัฐในการดาเนินคดีแก่ผ้ ูเสียหายที่เป็ นเอกชนด้ วยกัน ซึ่งมีผลทา
ให้ เกิดปั ญหาในด้ านต่างๆ ทั้งในทางอาญาและทางแพ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกาหนด
ค่าเสียหายตามกฎหมายแพ่ง แต่นาเอาผลจากคดีในทางอาญามากาหนดค่าเสียหาย ซึ่งเป็ นการนา
กฎหมายแพ่ งและกฎหมายอาญามาบั งคับใช้ ปะปนกัน ทาให้ เจ้ าของลิ ขสิทธิ์ได้ รับเงินทดแทน
ความเสียหายไม่ตรงตามความเสียหายจริง เป็ นได้ ท้งั มากเกินจริง หรือน้ อยเกินจริง และปั ญหาว่า
เงินค่ าปรั บกึ่งหนึ่ งควรตกแก่ใคร เนื่ องจากผู้ เสียหายสามารถให้ ผ้ ู อ่ ืนใช้ สิทธิได้ หลายทอดและ
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ผู้ ไ ด้ รั บ สิทธิใ นลิ ข สิทธิ์ล้ว นเป็ นผู้ เ สียหายทั้งสิ้น กรณี หากมี ก ารละเมิ ดลิ ข สิทธิ์เ กิด ขึ้ นแล้ ว การ
เยียวยาในทางอาญาจะให้ สทิ ธิแก่ใคร ซึ่งยังเป็ นปัญหาในทางปฏิบัติ
การละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ ใ นประเทศไทยเกิด ขึ้ นมาอย่ า งแพร่ ห ลาย ถึ งแม้ ว่ า รั ฐ บาลและ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องจะได้ พยายามวางมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ ไขปัญหา แต่กด็ ูเหมือนว่าปั ญหาการ
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องไทยยั ง คงเกิ ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หากพิ จ ารณาจากการด าเนิ น คดี ผ้ ู ก ระท า
ความผิดในคดีลิขสิทธิ์ท่ขี ้ ึนสู่ศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางจะพบว่ า
จานวนคดีอาญาสูงกว่าคดีแพ่ งมากในแต่ละปี สัดส่วนในการฟ้ องคดีแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทย
มุ่งเน้ นการดาเนินคดีอาญาเป็ นหลัก ในขณะที่หลักเกณฑ์ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศในประเทศ
ต่างๆ ล้ วนเน้ นการบังคับสิทธิในทรั พย์สินทางปั ญญาโดยการฟ้ องคดีแพ่ งเป็ นสาคัญ ส่วนการ
ดาเนินคดีอาญาเป็ นเพียงมาตรการเสริมเฉพาะผู้กระทาละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่เท่านั้น ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวเกิดจาก การที่รูปแบบและขอบเขตการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ
ไทยยังกว้ างกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ในเรื่องการดาเนินคดีอาญาที่กฎหมายเยียวยาผู้เสียหายโดยให้
จ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่ง แก่ผ้ ูเสียหายแทนการใช้ สทิ ธิในทางแพ่ง ทาให้ ให้ ผ้ ูเสียหายมุ่งดาเนินคดีอาญา
แก่ผ้ ูกระทาความผิดรายย่อยที่เป็ นความผิดเพี ยงเล็กน้ อยแทนที่จะมุ่งเน้ นดาเนินคดีแก่ผ้ ูกระทา
ความผิด รายใหญ่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการก าหนดค่ า เสี ยหาย กล่ า วคือ ค่ า ปรั บ กึ่ง หนึ่ งนี้ เป็ น
ค่ า เสี ย หายในทางแพ่ ง แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็เ ป็ นโทษในทางอาญามี ผ ลท าให้ จ าเลยต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายทางแพ่ งด้ วยโทษทางอาญา การบัญญัติดังกล่าวได้ มีผลทางกฎหมายเป็ นการกาหนด
ค่าเสียหายเชิงลงโทษในบางกรณีด้วย โดยมีสภาพบังคับทางอาญาอันเป็ นการชักจู งให้ ผ้ ูเสียหาย
ด าเนิ น คดี อ าญาแก่ จ าเลยจนเกิ น ความจ าเป็ น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ผลในด้ า นต่ า งๆ
ยกตัวอย่างเช่ น กรณีท่มี ีผ้ ูร่วมกระทาผิดหลายคน กรณีดังกล่าวเจ้ าของลิขสิทธิ์จะได้ รับค่าปรับกึ่ง
หนึ่ งที่ผ้ ูกระทาผิดแต่ ละคนชาระตามคาพิ พากษา ผู้ กระทาผิดมีมากคนเท่าใด จานวนค่าปรั บที่
เจ้ าของลิขสิทธิ์จะได้ รับก็จะมีจานวนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งย่อมได้ รับค่าเสียหายเกินกว่าความเป็ นจริง
จึ งเป็ นจานวนที่ท่วมค่ าเสียหายที่แท้ จริ งของโจทก์ นอกจากนี้ บทบั ญญั ติดังกล่ าว ยังก่อให้ เกิด
ปั ญหาในการจู งใจให้ ฟ้องคดีอาญามากกว่าการดาเนินคดีแพ่ งเพราะถ้ าไม่เริ่ มด้ วยคดีอาญาย่อม
ไม่ ได้ รับค่าปรั บกึ่งหนึ่ งตามคาพิ พากษา มีผลทาให้ ศาลรั บภาระในฟ้ องคดีอาญามากเกินความ
จาเป็ น และปั ญหาการทาให้ รัฐสูญเสียรายได้ จากค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งการ
ก่อให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคลที่รับซื้อสิทธิมาจากผู้เสียหายเพื่อรับมอบอานาจ
มาดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และรั บเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งเป็ นผลประโยชน์ตอบแทน โดยเน้ น
การด าเนิ น คดี อ าญาให้ ไ ด้ ป ริ มาณมากๆ เพื่ อ จะได้ รับ เงิ น ค่ า ปรั บ ที่สูง มีผลทาให้ มีก ารใช้
กระบวนการยุติธรรมเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ มีผลทาให้ ก่อให้ เกิดความไม่เป็ น
ธรรมแก่กระบวนการยุติธรรม
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2. แนวคิดและทฤษฎีว่าเกีย่ วกับการลงโทษ
2.1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษในคดีอาญา
หากพิ จารณาจากโทษ กฎหมายอาญาย่อมมีวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการจะทาให้ บรรลุ ซึ่ง
วัตถุประสงค์อย่างน้ อย 6 ประการ คือ
1. การแก้ ไขฟื้ นฟู (Rehabilitation) คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพื่ อแก้ ไข
ฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิดเป็ น แนวคิดของสานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเชื่อ
ในเรื่ องเกี่ยวกับเจตจานงกาหนด (Determinism) เพราะถู กกดดันจากปั จจัยต่า งๆ การที่มนุ ษย์
กระทาผิดไม่ ได้ เกิดขึ้นจากเจตนจานงอิสระ ซึ่ง ปั จจั ยที่มากดดันให้ มนุ ษย์กระทาผิดอาจมาจาก
ปั จจัยภายในตัวมนุ ษย์เอง เช่ น ปั จจัยทางด้ านร่ างกาย ทางด้ านจิตใจ หรื อมาจากปั จจัยภายนอก
เช่ น สภาพแวดล้ อ ม สภาพครอบครั ว เศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ต่ า งก็มี ส่ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด
อาชญากรรมขึ้น การลงโทษตามแนวความคิดนี้จึงไม่ได้ เน้ นลงโทษผู้กระทาผิดเพียงอย่างเดียว แต่
เห็นว่าการลงโทษควรหาสาเหตุของการก่ออาชญากรรม เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ วก็พยายามแก้ ไข
สาเหตุของอาชญากรรมนั้ นเสีย เพื่ อให้ ผ้ ู กระทาผิดไม่ กลั บไปกระทาผิดอีก ซึ่ งการที่จะแก้ ไข
ผู้ ก ระทาผิ ด ได้ น้ั น จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเกี่ยวกับ ตั ว ผู้ ก ระทาผิด เป็ นรายบุ คคลหรื อ มีก ารจ าแนก
ผู้ ก ระท าผิ ด เพื่ อ ที่จ ะได้ ห าวิ ธี ก ารที่เ หมาะสมมาใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขฟื้ นฟู ผ้ ู ก ระท าผิ ด แต่ ล ะรายให้
เหมาะสม มุ่งหมาย เพื่อแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด และไม่กระทาความผิดอีกเพื่อปรับปรุงความ
ประพฤติ ของผู้กระทาความผิดก็จะทาให้ บุคคลนั้นสามารถกลับตัวเป็ นคนดีได้
2. การเหนี่ยวรั้ง (Restraint) คือ กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายที่จะเหนี่ยวรั้ง บุคคล
มิให้ ฝ่าฝื นกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ในข้ อนี้ไม่จาเป็ นที่จะต้ องเป็ นการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด
และไม่จาเป็ นที่จะต้ องลงโทษผู้กระทาความผิดแต่มีความมุ่งหมายที่จะควบคุมผู้กระทาความผิด
มากกว่า
3. การข่มขู่หรื อยับยั้ง (Deterrence) การลงโทษตามแนวความคิดนี้เป็ นแนวความคิด
ของสานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ซึ่งเชื่อว่า การที่คนกระทาผิดเพราะไม่เกรงกลัว
ตัวกฎหมายหรือมีการบังคับใช้ กฎหมายอ่อนแอเพราะผู้ท่จี ะกระทาความผิดมีการเจตจานงอิสระ
ในการกระทาความผิด (Free Will) ที่จะเลื อกกระทาผิดหรื อไม่กไ็ ด้ การที่เขาเลือกกระทาผิด
เพราะเห็นว่าเขาได้ รับประโยชน์จากการกระทาผิดมากกว่าผลร้ ายที่เขาจะได้ รับ ดังนั้นการลงโทษ
ตามแนวความคิดนี้จึงเห็นว่ า ต้ องลงโทษผู้กระทาผิดอย่างหนักให้ เข็ดหลาบไม่กล้ ากระทาผิดซา้
และเป็ นเยี่ยงอย่างให้ กับผู้ท่คี ิดจะกระทาผิดได้ เห็นว่ าการกระทาความผิดนั้นไม่ค้ ุมค่ากับการถูก
ลงโทษ3 เพราะการถูกลงโทษก่อให้ เกิดความเจ็บปวดและไม่ก่อผลดีหรือประโยชน์ต่อผู้กระทาผิด
เลย และเมื่อผู้กระทาผิดเห็นว่าการกระทาความผิดของเขานั้นจะนามาแต่ ผลร้ ายเขาจะหลีกหนีไม่
กระทาผิด
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4. การเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolism) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอาญาเป็ นการยื น ยั น ที่
สังคมยอมรั บและสิ่งที่สังคมคัดค้ าน บุคคลปกติยอมทราบว่ ากฎหมายเป็ นสัญลั กษณ์ของสังคม
และทราบว่าจะได้ รับผลร้ ายหรือถูกลงโทษหากฝ่ าฝื นกฎหมาย
5. การลงโทษเพื่ อตัด โอกาสกระทาผิด (incapacity) การลงโทษตามแนวความคิดนี้
เชื่ อ ว่ า การที่ อ าชญากรกระท าความผิ ด ได้ เ พราะมี โ อกาสในการกระท าความผิ ด ถ้ า ไม่ ไ ห้
โอกาส อาชญากรจะไม่ กระทาผิด การลงโทษเป็ นการตัดโอกาสของอาชญากรในการกระทา
ความผิดซา้ ในอนาคต โดยวิธีการลงโทษเพื่ อตัดโอกาสในการกระทาความผิดนั้นมีหลายวิธี เช่ น
การลงโทษจาคุกเป็ นเวลานานๆ เมื่ออาชญากรอยู่ในเรื อนจาแล้ ว ย่อมไม่มีโอกาสที่จะกระทาผิด
ซา้ ได้ อีก หรื อการลงโทษโดยวิธีตัดความสามารถของการประกอบอาชญากรรม เช่ น การตัดมือ
ตัดเท้ า เพื่อไม่ให้ อาชญากรเหล่านี้สามารถประกอบอาชญากรรมที่เคยทาได้ อกี หรือแม้ กระทั้งการ
ตัดอาญากรที่มีความอันตรายที่ได้ ก่ออาชญากรรมร้ ายแรงออกจากสังคมไปอย่างถาวร โดยการ
เนรเทศ การจาคุกตลอดชีวิตหรือการประหารชีวิต
6. การแก้ แค้ นทดแทน (Retribution) เป็ นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่มีมาแต่ในยุค
สังคมดั้งเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นเมื่อมีการกระทาความผิดขึ้นมาแล้ ว จะมีการแก้ แค้ นกันไปมาระหว่าง
คนในสังคม แม้ การแก้ แค้ นนั้นจะเป็ นสิ่งที่ไม่สมควรก็ตาม4 ซึ่งการแก้ แคนทดแทนความผิดที่
ได้ ก่อขึ้นนี้กพ็ ิจารณาจากความร้ ายแรงของความผิดที่ได้ ก่อขึ้นว่าร้ ายแรงเพียงใด เช่น หากฆ่าคน
ตายก็ต้องถูกฆ่าให้ ตายตกไปตามกัน แต่เมื่อมีการสถาปนารัฐขึ้นมาแล้ ว เมื่อมีการกระทาความผิด
จะปล่อยให้ คนในสังคมแก้ แค้ นทดแทนกันเอง ก็จะนามาซึ่งความแค้ นเคืองต่อกันที่ไม่อาจจะหาที่
สิ้นสุดได้ และเพื่ อให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูท่อี ่อนแอไม่สามารถแก้ แค้ นได้ รั ฐจึงเข้ าไปจัดการกับ
การกระทาความผิด โดยการกาหนดให้ ก ารกระทาใดการกระทาหนึ่ งเป็ นความผิดและต้ องถู ก
ลงโทษ ซึ่งการลงโทษนั้นถือเป็ นการแก้ แค้ นทดแทนผู้เสียหาย การลงโทษในยุคนี้จึงมักเป็ นการ
ลงโทษที่ร้ายแรงให้ สาสมกับความผิดที่ได้ ก่อขึ้นมาแล้ วเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ พิจารณาถึงผลที่จะได้ รับ
จากการลงโทษในอนาคต5 เช่น การประหารชีวิต ตัดมือ ตัดขา ซึ่งการลงโทษเพื่อแก้ แค้ นทดแทน
นี้สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของผู้เสียหายและคนในสังคมมากที่สดุ เพราะการที่รัฐลงโทษผู้กระทาผิด
อย่างสาสมกับความผิดถือเป็ นการชดเชยความรู้สกึ เครียดแค้ นของผู้เสียหายและสังคม
2.2 วัตถุประสงค์การลงโทษปรับ
การก าหนดโทษปรั บ ไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย แต่ เ ดิ ม ก็เ พื่ อ ให้ มีก าร
ลงโทษผู้กระทาความผิดอาญาสาหรับคดีความผิดเล็กน้ อย ต่อมาแนวความคิดในเรื่องการลงโทษ
ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐจะลงโทษผู้กระทาความผิดเพื่ อปิ ดกั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสังคมซึ่ง
เป็ นอันตรายที่ไม่รุนแรงมากนัก และเพื่ อเป็ นการทดแทนโทษที่ได้ กระทาต่อเสรี ภาพ ชี วิตหรื อ
ร่ างกาย โดยกฎหมายเห็นว่ าขนาดของความผิดที่ผ้ ูกระทาได้ รับเมื่อเทียบกับบทลงโทษแล้ วไม่มี
ความจ าเป็ นถึ งกับ ต้ อ งจ ากัด เสรี ภ าพด้ ว ย นอกจากนี้ การลงโทษจ าคุ ก หรื อ กัก ขั งมีข้ ึ นเพื่ อ ให้
ผู้กระทาความผิดเกิดความหลาบจา อย่ างไรก็ตาม การลงโทษจาคุกในระยะเวลาอันสั้นอาจไม่
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เพียงพอที่จะทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดเกิดความหลาบจาเพราะเมื่อผู้กระทาความผิดถูกตราหน้ าจาก
สังคมทาให้ เกิดปมด้ อยและเมื่อออกจากคุกบุคคลนั้นก็อาจทาให้ สังคมได้ รับความเดือดร้ อน6 โดย
การกระทาความผิดซา้ อีกได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่เกิดความหลาบจาในการได้ รับโทษจาคุก
ระยะสั้นดังที่กล่ าวมาแล้ ว ในทางตรงกันข้ ามการจาคุกระยะสั้นอาจทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดเรียนรู้
วิธีการก่ออาชญากรรมใหม่ ๆ ในคุกก็เป็ นได้ และนาสิ่งที่เรี ยนรู้ดังกล่ าวกลับมาทาร้ ายสังคมโดย
การกระทาความผิดซา้
ดังนั้น ในการกระทาความผิดอาญาในคดีเล็กน้ อย จาเลยหรือผู้ต้องหาจึงไม่ควรได้ รับ
โทษจาคุก จึงมีการเสนอโทษปรับ ซึ่งเป็ นการลงโทษในทางทรัพย์สินและเป็ นทางออกที่ดีท่สี ุดใน
การหลีกเลี่ยงโทษจาคุกระยะสั้นและที่สาคัญยังเป็ นการป้ องปราม (Deterrence) มิให้ ผ้ ูถูกลงโทษ
กระทาผิดขึ้นอีกและทาให้ บุคคลอื่นเกิดความยาเกรงด้ วย7

3. แนวทางการเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีลิขสิทธิ์และหลักกฎหมาย
3.1 ค่าสินไหมทดแทนตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 64
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 648 สามารถแยกประเภทของความ
เสียหายออกเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ค่ า เสียหายตามจ านวนที่ศ าลเห็น สมควร โดยคานึ งถึ งความร้ ายแรงของความ
เสียหาย
(2) ค่าเสียหายจากการสูญเสียประโยชน์และ
(3) ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นในการบังคับตามสิทธิ
คาว่า “ค่าเสียหายตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร”นี้ กฎหมายให้ เป็ นอานาจของศาลใน
การที่จะใช้ ดุลพินิจกาหนดให้ ใช้ เพียงใดก็ได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่แม้ กฎหมายจะได้ กาหนดให้
เป็ นอานาจของศาลก็ตาม ก็มิใช่ ว่าศาลจะกาหนดตามความพอใจโดยไม่ มีหลั กเกณฑ์ ศาลต้ อง
กาหนดไปตามความเสียหายที่แท้ จริ งที่เป็ นผลโดยตรงมาจากการละเมิดของจาเลย ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายใช้ คาว่ า “ตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคานึงถึงความร้ ายแรงของความเสียหาย”
ดังนั้น ถ้ าความเสียหายที่เกิดขึ้นไกลกว่าเหตุและไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทาละเมิดของจาเลย
ศาลจะพิ พากษาให้ จาเลยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่ อความเสียหายนั้ นไม่ ได้ เช่ น โจทก์จั ดทา
กล่ องพิ เศษบรรจุ ปากกา ทาให้ ต้องเพิ่ มทุนการผลิ ตอีกด้ ามละ 21 สตางค์ เพื่ อป้ องกันมิให้ เสีย
ลู ก ค้ า ไปเป็ นเรื่ อ งที่โ จทก์ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ นการจู ง ใจผู้ บ ริ โ ภคและให้ สิน ค้ า ของโจทก์
จาหน่ ายได้ ดีข้ ึน เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของการค้ าขาย ไม่ แน่ ชัดว่ าเป็ นความเสียหายที่เป็ นผล
โดยตรงจากการทาละเมิดลิขสิทธิ์ของจาเลย โจทก์จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้
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3.2 ค่ า ปรับ ที่ไ ด้ช าระตามค าพิ พ ากษาจ านวนกึ่ง หนึ่ง ตามพระราชบัญ ญัติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.
2537 มาตรา 76
พระราชบั ญญั ติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 มีเจตนารมณ์จะให้ ค่าปรั บที่ได้ ชาระ
ตามคาพิพากษาจานวนกึ่งหนึ่งเป็ นค่าเสียหายแก่เจ้ าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเพื่ อแก้ ไข
ปั ญหาความยากในการพิสูจน์ความเสียหาย เนื่องจากการฟ้ องคดีละมิดลิขสิทธิ์น้ัน โจทก์จะต้ อง
พิสจู น์ถึงการกระทาอันเป็ นการละเมิด รวมทั้งจานวนความเสียหายที่โจทก์ได้ รับว่าเป็ นจานวนมาก
น้ อยเพี ยงไร และมีความเสียหายเพี ยงใด ซึ่ งการกาหนดค่ าเสียหายเป็ นเรื่ องยากที่จะพิ สูจน์ ว่า
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจการค้ าได้ รับการกระทบกระเทือนอย่างไร และมีความเสียหายเพี ยงไร
อีกทั้งค่ าใช้ จ่ายในการดาเนิ นคดีแพ่ งก็สูงมาก กฎหมายจึงบั ญญั ติ มาตรา 76 เพื่ อแก้ ไขปั ญหา
ต่ างๆ เหล่ านี้ ค่ าปรั บ นี้ จึ งมีลักษณะ 2 ประการ คือ เป็ นทั้งโทษทางอาญาและเป็ นค่ า เสียหาย
ในทางแพ่งด้ วย ซึ่งค่าปรับนี้อาจจะน้ อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าความเสียหายที่โจทก์ได้ รับจริง
ก็ได้ หากจานวนค่าปรับที่โจทก์ได้ รับนั้นเท่ากับหรือมากกว่าจานวนความเสียหายที่โจทก์ได้ รับจริง
ผลทางกฎหมายคื อ เป็ นการตั ด สิ ทธิมิ ให้ โ จทก์ น าคดี ไปฟ้ องร้ อ งเรี ยกค่ า เสี ยหายในทางแพ่ ง
อีก
แต่ ถ้ า จ านวนค่ า ปรั บ ที่ไ ด้ รั บ นั้ น น้ อ ยกว่ า จ านวนความเสี ย หายที่แ ท้ จ ริ ง โดยผลของ
มาตรา 76 โจทก์มีสทิ ธิท่จี ะฟ้ องเรียกค่าเสียหายสาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าปรับนี้ได้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มิได้ บัญญัติหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฟ้ องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ คงบัญญัติไว้ เพียงกว้ างๆ ซึ่งมีบัญญัติไว้ ใน
มาตรา 64 ซึ่งศาลจะใช้ หลักในเรื่ องการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ส่วนในทางอาญา
กฎหมายได้ บัญญัติไว้ ให้ ได้ รับค่าปรั บกึ่งหนึ่งตามมาตรา 76 ซึ่งผู้ร่างได้ ให้ เหตุผลในการบัญญัติ
กฎหมายมาตรานี้ว่า
“เพราะการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีแพ่ งหลายกรณีกระทาได้ ยากมาก ทาให้ ทางปฏิบัติ
โจทก์ได้ รับค่าเสียหายน้ อยมาก จึงกาหนดโทษปรั บในความผิดต่างๆไว้ ให้ สูงเพื่ ออาจแบ่ งให้ แก่
เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ แต่ท้งั นี้ไม่ตัดสิทธิทางแพ่งที่เจ้ าของลิขสิทธิ์จะไปฟ้ องเพิ่มเติมภายหลังอีก”
จากเหตุผลในการร่ างและถ้ อยคาในตัวบทมาตรา 76 นี้ เห็นได้ ว่าค่ าปรั บที่ได้ ชาระ
ตามค าพิ พ ากษาจ านวนกึ่ ง หนึ่ ง ที่ ใ ห้ จ่ า ยแก่ เ จ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ น้ั น กฎหมายประสงค์ จ ะให้ เ ป็ น
ค่าเสียหายในทางแพ่ งแก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงอาจแยกได้ ว่า ค่าเสียหายที่เจ้ าของลิขสิทธิ์จะ
ได้ รับในกรณีถูกละเมิดลิขสิทธิ์น้ัน มีได้ 2 กรณี คือ
(1) การได้ รับ ค่ า เสียหายในรู ปส่ วนแบ่ งค่ า ปรั บโดยผลแห่ งการดาเนิ นคดีอ าญา
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 76 ที่เจ้ าของลิขสิทธิ์จะได้ รับค่าเสียหายใน
รูปส่วนแบ่งค่าปรับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในการดาเนินคดีอาญา ไม่ว่าด้ วยการฟ้ องเองหรือร้ องทุกข์
ให้ พนักงานสอบสวนดาเนินคดีและพนักงานอัยการเป็ นผู้ฟ้อง กฎหมายบัญญัติบังคับไว้ ให้ ศาล
ต้ องจ่ายค่าปรับที่ได้ ชาระตามคาพิพากษาจานวนกึ่งหนึ่งให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์เสมอ จะใช้ ดุลพินิจ
เป็ นอย่ า งอื่น มิ ไ ด้ โดยค่ า ปรั บ กึ่งหนึ่ งที่ก าหนดให้ จ่ า ยแก่ เ จ้ า ของลิ ข สิทธิ์ น้ ี หมายถึ ง เฉพาะแต่
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ค่าปรับที่จาเลยได้ ชาระตามคาพิพากษาแล้ วเท่านั้น หากคดีดังกล่าวจาเลยชาระค่าปรับไม่ครบถ้ วน
เช่ น ศาลพิ พากษาให้ ลงโทษปรั บจาเลย 20,000 บาท จาเลยมีเงินชาระค่ าปรั บเพี ยง 10,000
บาท ส่วนอีก 10,000 บาท จาเลยไม่ มีเงินชาระจึงต้ องถูกบั งคับตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29 และมาตรา 30 กล่ าวคือ อาจถูกยึดทรั พย์สินใช้ ค่าปรั บ หรื อมิฉะนั้นจะต้ องถูกกักขัง
แทนค่าปรั บในอัตรา 500 บาทต่อหนึ่งวัน (และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรื อหลาย
กระทงห้ ามกักขังเกินกาหนด 1 ปี เว้ นแต่ในกรณีท่ศี าลพิพากษาให้ ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้น
ไป ศาลจะสั่งให้ กักขังแทนค่าปรับเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก็ได้ ) เช่นนี้ เจ้ าของ
ลิขสิทธิ์จะได้ รับส่วนแบ่งค่าปรั บเพียง 5,000 บาทเท่านั้น แม้ ว่าจะยึดทรัพย์สินของจาเลยมาใช้
ค่าปรับได้ ครบถ้ วนก็ตาม ทั้งนี้เพราะถ้ อยคาตามตัวบทกาหนดไว้ ชัดแจ้ งให้ ศาลจ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่ง
เฉพาะจากค่าปรับที่ได้ ชาระตามคาพิพากษาแล้ วเท่านั้น
(2) การได้ รับค่าเสียหายโดยการดาเนินคดีแพ่ งเรียกค่าเสียหายส่ วนที่เกินจากค่าปรับ
กึ่ง หนึ่ ง ที่ไ ด้ รั บ โดยผลแห่ ง การด าเนิ น คดี อ าญา นอกจากบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค่ า ปรั บ ที่ไ ด้ ช าระตามค า
พิพากษาจานวนกึ่งหนึ่งตกได้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ มาตรา 76 ยังบัญญัติเอาไว้ ด้วยว่า
“.................แต่ท้งั นี้ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้ าของลิขสิท ธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงที่จะฟ้ องเรี ยกค่ าเสียหายในทางแพ่ งสาหรั บส่วนที่เกินจานวนเงินค่าปรั บที่เจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ได้ รับแล้ วนั้น” ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้หมายความว่า เมื่อเจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับค่าปรับที่
ได้ ชาระตามคาพิพากษาจานวนกึ่งหนึ่งแล้ ว หากความเสียหายเนื่องจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์หมด
สิ้นไปแล้ ว เจ้ าของลิขสิทธิ์กไ็ ม่อาจจะฟ้ องคดีส่วนแพ่ งเรียกค่าเสียหายได้ อีกต่อไป แต่หากความ
เสียหายที่เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับมีมากกว่าค่าปรับกึ่งหนึ่งที่ได้ รับนั้น เจ้ าของลิขสิทธิ์กม็ ีสิทธิท่จี ะฟ้ อง
คดี ส่ ว นแพ่ ง เรี ย กค่ า เสี ย หายส่ ว นที่ เ กิ น จากค่ า ปรั บ กึ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มานั้ น ได้ อี ก บทบั ญ ญั ติ
มาตรา 76 ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ในเรื่ อ งค่ า เสียหายกรณี ละเมิ ด ลิ ข สิทธิ์ดั งกล่ า วขึ้น เพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญหาความยากในการพิสูจน์ค่าเสียหายให้ ศาลเห็น โดยให้ เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับค่าเสียหายในรูป
ส่วนแบ่งค่าปรับในคดีอาญาไปเลย ไม่ต้ องฟ้ องเรียกร้ องทางแพ่ งอีกคดีหนึ่ง และเพื่อให้ ค่าปรับมี
จานวนมากพอที่จะแบ่ งให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ผ้ ูร่างกฎหมายจึงได้ บัญญัติเพิ่ มอัตราค่าปรั บในบท
กาหนดโทษแต่ ละมาตราให้ สูงขึ้ น และก าหนดโทษปรั บ ขั้ นต่ า เอาไว้ ด้วย อย่ างไรก็ดี แม้ ว่า จะ
กาหนดมาตรการดังกล่าวเอาไว้ กต็ าม แต่แท้ ท่จี ริงแล้ วในทางปฏิบัติ ปรากฏว่าการจ่ายเงินค่าปรับ
กึ่งหนึ่ งแก่เจ้ าของลิขสิทธิ์กลับก่อให้ เกิดปั ญหาในด้ านอื่นๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 มิไ ด้ บัญ ญั ติหลั ก เกณฑ์แ ละรายละเอียดเกี่ยวกับ การเรี ยกร้ องค่ าเสียหายเอาไว้ เ ป็ นการ
เฉพาะ คงบัญญัติไว้ เพียงกว้ างๆดังกล่าวแล้ ว จึงทาให้ เกิดปั ญหาขึ้นว่าการเรียกร้ องค่าเสียหายว่ า
จะอาศัยหลักเกณฑ์ใดมาใช้ บังคับ
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
การจ่ ายค่าปรั บกึ่งหนึ่งให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ เป็ นหลักเกณฑ์พิเศษที่กฎหมายให้ ศาล
จ่ายเงินค่าปรับที่จาเลยต้ องชาระตามคาพิพากษาอันเป็ นโทษทางอาญา หลักดังกล่าวเท่ากับว่าเมื่อ
ศาลจะลงโทษปรั บแก่จาเลยครึ่ งหนึ่งของค่าปรั บตกเป็ นของแผ่ นดิน และอีกครึ่ งหนึ่ งจะตกแก่
เจ้ าของ กรณีปัญหาจึงมีว่า ที่ศาลจะกาหนดค่ าปรั บให้ จาเลยชาระนั้ น จะต้ องสัมพั นธ์กับความ
เสียหายของเจ้ าของลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่ เพราะถ้ าถือว่าค่าปรับกึ่งหนึ่งที่ศาลต้ องจ่ ายให้ แก่เจ้ าของ
ลิขสิทธิ์นับเป็ นส่วนหนึ่งของความเสียหายแล้ ว จานวนค่าปรับกึ่งหนึ่งที่เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับก็ไม่
ควรเกินกว่ าความเสียหายที่ตนได้ รับตามความเป็ นจริ ง เพราะถ้ าเจ้ าของลิ ขสิทธิ์มีโอกาสได้ รับ
ค่ า ปรั บ กึ่งหนึ่ งที่ศ าลจ่ า ยให้ เ กิน กว่ า ความเสียหายที่ต นได้ รั บ ตามความเป็ นจริ งแล้ ว น่ า จะไม่
ถูกต้ อง และอาจจะทาให้ เจ้ าของลิขสิทธิ์ใช้ ตัวบทกฎหมายในเรื่องการที่ศาลต้ องจ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่ง
ให้ แก่ตนไปในทางที่มิช อบได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติลิขสิทธิ์ กาหนดให้ จ่ ายค่ าปรั บที่ได้ รับชาระ
ให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์เป็ นจานวนกึ่งหนึ่ง ซึ่งได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา 76 ดังนี้ ค่าปรั บที่ได้ ชาระตาม
คาพิพากษา ให้ จ่ายแก่เจ้ าของลิขสิทธิ์เป็ นจานวนกึ่งหนึ่ง แต่ท้งั นี้ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนถึง
สิทธิของเจ้ าของลิขสิทธิ์ท่จี ะฟ้ องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ งสาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าปรับที่
เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับแล้ วนั้น กรณีศาลจ่ ายค่าปรับกึ่งหนึ่งให้ เจ้ าของลิขสิทธิ์น้ัน มีปัญหาว่ากรณีท่ี
ศาลจะกาหนดค่าปรับให้ จาเลยชาระนั้น จะต้ องสัมพั นธ์กับความเสียหายของเจ้ าของลิขสิทธิ์ด้วย
หรื อไม่ เพราะถ้ าถือว่ าค่ าปรั บกึ่งหนึ่ งที่ศาลต้ องจ่ ายให้ แก่เจ้ าของลิ ขสิทธิ์นับเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ความเสียหายแล้ ว จานวนค่าปรับกึ่งหนึ่งที่เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ รับก็ไม่ควรเกินกว่าความเสียหายที่ตน
ได้ รับตามความเป็ นจริง เพราะถ้ าเจ้ าของลิขสิทธิ์มีโอกาสได้ รับค่าปรับกึ่งหนึ่งที่ศาลจ่ายให้ เกินกว่า
ความเสียหายที่ตนได้ รับตามความเป็ นจริงแล้ ว น่าจะไม่ถูกต้ องและอาจจะทาให้ เจ้ าของลิขสิทธิ์ใช้
บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการที่ศาลต้ องจ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่งให้ แก่ตนไปในทางที่มิชอบได้
ในส่วนที่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76 บั ญญั ติให้ ศาลสั่งจ่ าย
ค่าปรับกึ่งหนึ่งชาระให้ แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ท่จี ะฟ้ องเรี ยกค่าเสียหาย
ในทางแพ่ งสาหรั บ ส่ ว นเกิน จ านวนค่ า ปรั บ ที่ไ ด้ รั บแล้ ว นั้ น เห็น ว่ า บทบั ญ ญั ติ น้ ี มีผลดี คือ การ
เยียวยาความเสียหายกาหนดได้ ง่ายและเป็ นจานวนที่แน่นอน และไม่ตัดสิทธิโจทก์ท่สี ามารถเรียก
ค่าเสียหายได้ ในคดีแพ่ ง การเยียวยาสามารถกระทาได้ รวดเร็ว ส่วนใหญ่คดีอาญาจาเลยจะให้ การ
รับสารภาพ การดาเนินกระบวนพิจารณาสามารถพิพากษาได้ ในวันฟ้ อง อีกทั้งผู้เสียหายได้ รับการ
เยียวยาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เพราะคดีอาญารัฐจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินคดี ซ่ึงต่างจาก
คดีแพ่ งที่ต้องสู้กันในศาลและมีการนาสืบถึงความเสียหายแม้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูเสียหายที่จะ
ได้ รับค่ าเสียหายจากคดีอาญาโดยไม่ ต้องฟ้ องเป็ นคดีแพ่ งให้ ต้องเสียค่ าธรรมเนี ยมและไม่ ต้อง
พิสูจน์ความเสียหายจริงก็ตาม แต่หลักในการลงโทษในทางอาญากับหลักในการชดใช้ ค่าเสียหาย
ในทางแพ่ งควรจะต้ อ งแยกจากกัน โดยเด็ด ขาด เพราะการที่จ ะบั ญ ญั ติใ ห้ รวมกัน อยู่ น้ ี อาจเกิด
ปั ญหา เช่น ในการใช้ ดุลพินิจของศาลหากศาลลงโทษจาคุกอย่างเดียวผู้เสียหายก็ไม่ได้ ค่าปรับซึ่ง
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เป็ นส่วนหนึ่งของผู้เสียหาย ต้ องไปฟ้ องคดีแพ่งเอง ครั้นจะลงโทษปรับก็อาจไม่เหมาะสมกับโทษที่
จาเลยควรได้ รับ ดังนั้น การลงโทษผู้กระทาความผิดในทางอาญาโดยให้ ค่าปรับเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่าเสียหายในทางแพ่ งนั้น อาจถู กมองไปได้ ว่าเหมาะสมกับโทษที่จาเลยควรได้ รับในทางอาญา
หรือไม่ นอกจากนี้โทษปรับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์น้ันในปั จจุ บันได้ กาหนดโทษขั้นต่าและโทษขั้นสูง
ไว้ ด้วย ดังนั้นถ้ าศาลลงโทษปรับและจ่ ายค่าปรับกึ่งหนึ่งโดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย
อย่างคดีละเมิดธรรมดา หากค่าปรับนั้นน้ อยกว่าความเสียหายที่แท้ จริง ก็นับว่ าถูกต้ อง เพราะ
ผู้เสียหายสามารถไปฟ้ องเป้ นคดีแพ่งเพิ่มเติมได้ แต่ถ้า ค่าปรับกึ่งหนึ่งนั้นมากกว่าความเสียหายที่
แท้ จ ริ งแล้ ว น่ า จะไม่ ต้ อ งตามหลั ก เรื่ อ งละเมิ ด ที่ผ้ ู เ สียหายไม่ ควรได้ ค่า เสี ยหายเกิน กว่ า ความ
เสียหายที่แท้ จริ ง ความแตกต่างของกฎหมายอาญา และกฎหมายละเมิดในประเด็นสาคัญก็คือ
คดี อ าญาเป็ นเรื่ อ งที่เ ป็ นความผิ ด ต่ อ สั ง คมกระทบกระเทื อ นต่ อ รั ฐ ส่ ว นคดี ล ะเมิ ด เป็ นเรื่ อ ง
ผู้เสียหายคือ เอกชนสามารถเรี ยกร้ องให้ มีการชดใช้ เยียวยาเพื่ อให้ ความเสียหายนั้นหมดสิ้นไป
และโทษทางอาญานั้นเป็ นการปราบปรามให้ เข็ดหลาบเพื่อมิให้ มีผ้ ูกระทาเช่นนั้นอีก
แต่การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดนั้น โดยทั่วไปมิใช่โทษแต่เป็ นการเยียวยา
เพื่อให้ ผ้ ูเสียหายกลับคืนใกล้ เคียงกับ สภาพเดิมมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
อย่างไรก็ตาม การกระทาอันเดียวกันอาจเป็ นทั้งความผิดอาญา และละเมิดพร้ อมกันก็
ได้ ถ้ าเข้ าลักษณะที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ และขณะเดียวกันก็เป็ นความผิดในทางละเมิดด้ วย
ซึ่งผู้ เสียหายจะฟ้ องคดีอาญา และฟ้ องเรี ยกค่ าเสีย หายเป็ นคดีแพ่ งไปพร้ อมๆ กันก็ได้ แต่ ท้งั นี้
ต้ อ งด าเนิ น การตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญามาตรา 46, 47 และภายใต้
บทบั ญ ญั ติ มาตรา 519 ส่ ว นการชดใช้ ค่า เสียหายในทางแพ่ ง เช่ น กรณี ละเมิด มีวั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ คู่กรณีท่ไี ด้ รับความเสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการละเมิดให้ มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้
การลงโทษทางอาญามิได้ มุ่งเฉพาะแต่ชีวิต และร่ างกายของผู้กระทาผิดเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงทรั พย์สินของผู้กระทาผิด เช่ น โทษปรั บ และริ บทรั พย์สิน ดังเช่ น กรณีชดใช้ ค่าเสียหาย
ในทางแพ่ งด้ วย แต่ท้งั สองกรณีแตกต่างกันตรงที่ว่า ในทางอาญานั้น ทรั พย์สินของผู้กระทาผิดที่
ถูกริ บ หรื อปรั บนั้นตกเป็ นของรั ฐ ส่วนในทางละเมิดค่าเสียหายซึ่งมาจากทรั พย์สินของผู้กระทา
ละเมิดนั้นตกเป็ นของผู้เสียหายมิได้ ตกเป็ นของรั ฐและหากเป็ นกรณีจาเลยเคยกระทาความผิดใน
คดีละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อนและอยู่ในเกณฑ์ท่ศี าลจะต้ องระวางโทษเป็ นสองเท่าตามพระราชบัญญัติ
ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 73 ด้ ว ยแล้ ว จะเห็น ว่ า หากศาลลงโทษปรั บ ค่ า ปรั บ กึ่ ง หนึ่ ง ที่
ผู้เสียหายได้ รับจากการที่ศาลระวางโทษเป็ นสองเท่านี้ไม่น่าจะสัมพั นธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ อาจเป็ นช่ อ งทางให้ ผู้ เสี ย หายอาศั ย คดี อ าญาเป็ นข้ อต่ อ รองเรี ย ก
ผลประโยชน์จากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่คานึงถึงความเสียหายที่ตนได้ รับโดยแท้ จริ ง จึงควรแยก
เรื่ องค่าเสียหายในทางแพ่ งออกจากดุลพิ นิจในการลงโทษผู้กระทาความผิดในทางอาญา โดยแก้
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กฎหมายให้ ค่ า ปรั บ ในคดี อ าญาตกเป็ นของแผ่ น ดิ น ทั้ ง หมด โดยให้ ผู้ เ สี ย หายไปฟ้ องเรี ย ก
ค่าเสียหายเป็ นคดีแพ่งแยกออกจากคดีอาญา
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ บ ท ก า ห น ด โ ท ษ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ท ย กั บ
ต่ า งประเทศ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องประเทศประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศญี่ ปุ่ น พบว่ า
กฎหมายลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ ได้ แยกคดีแพ่ งและคดีอาญาออกจากกันโดยชัดเจน มิได้ มี
กฎหมายให้ สิทธิแก่ผ้ ู เสียหายในการรั บเงินค่ า ปรั บกึ่งหนึ่ งในคดีอาญา การดาเนิ นคดีอาญาใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเกิดขึ้นน้ อยมากและการฟ้ องผู้ กระทาความผิดในคดีอาญากระทาได้ โดย
หน่ วยงานของรั ฐเท่านั้น เอกชนไม่สามารถฟ้ องร้ องดาเนินคดีอาญาได้ ซึ่งสอดคล้ องกับประเทศ
ต่างๆที่พัฒนาแล้ ว ส่วนในทางแพ่ งจะมีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กว้ างกว่ าโดยการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ เสียหายสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย (Damages) ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และ
เรี ยกร้ อ งผลก าไร (Profits) ได้ ซึ่ งภาระการพิ สูจ น์ ของโจทก์จ ะทาได้ ยาก ดั งนั้ น ศาลจะสั่งให้
จาเลยนาสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ มาให้ ตรวจสอบ หรือจะอนุ ญาตให้ โจทก์ตรวจตราคัดลอก
สมุดบัญชีกไ็ ด้ และประเทศญี่ปุ่นสามารถเรียกร้ องผลกาไรได้ เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก รณี ปั ญ หาข้ า งต้ น การที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น
ค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่ผ้ ูเสียหายในคดีลิขสิทธิ์น้ัน ก่อให้ เกิดผลเสียในหลายๆ ด้ านมากกว่าผลดี จึงควร
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว เพราะแม้ ต้นร่ างในการบัญญัติมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ ไขปั ญหาความยาก
ในการพิสูจน์ความเสียหายจากการฟ้ องคดีละเมิดลิขสิท ธิ์ ที่โจทก์จะต้ องพิ สูจน์ถึงการกระทาอัน
เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งจานวนความเสียหายที่โจทก์ได้ รับว่าเป็ นจานวนหรือความเสียหาย
เพี ยงใด เป็ นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่ามีการกระทบกระเทือนผลประโยชน์ในทางธุรกิจการค้ าได้ รับ
อย่างไร อีกทั้งค่ าใช้ จ่ายในการดาเนิ นคดีแพ่ ง ก็สูงมาก ซึ่ งเป็ นผลดีแก่ตัวผู้ เสียหายในการได้ รับ
ความคุ้ มครอง แต่ ก ารที่มีบ ทบั ญ ญั ติ ดังกล่ า วกลั บ ก่ อ ให้ เ กิด ปั ญ หาในด้ า นอื่น ๆ และเป็ นการ
คุ้ ม ครองผู้ เ สีย หายเกิน สมควรโดยไม่ คานึ ง ถึ ง ความเสี ยหายที่แ ท้ จ ริ ง ในอดี ต นั้ น การบั ญ ญั ติ
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเกิ ด จากการกดดั น จากประเทศมหาอ านาจเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองซึ่ งส่วนใหญ่ ล้วนเป็ นเจ้ าของลิ ขสิทธิ์ท่ีเป็ นรายใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น ซึ่ งจะเอื้อประโยชน์ต่อตัว
ผู้เสียหายเป็ นอย่างมาก และทาให้ เกิดปั ญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็ นช่องว่าง
ของกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลผู้ท่ไี ปซื้อสิทธิ์จากเจ้ าของลิขสิทธิ์หรือผู้ซ่ึงมิใช่
เจ้ าของลิขสิทธิ์เลย แต่กระทาการรีดไถเรียกเงินจากผู้ประกอบการ โดยกล่าวอ้ างว่าเป็ นบริษัท
ดูแลลิขสิทธิ์เพลง เรียกค่าปรับแลกกับการที่จะไม่ดาเนินคดีกับผู้ประกอบการ หรือแอบอ้ างเสนอ
ให้ สมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมหนึ่ง ซึ่งดาเนินการคุ้มครองสมาชิก โดยมีเงื่อนไขว่าจะดาเนินการ
ทุกขั้นตอนเพื่อให้ สมาชิกพ้ นจากข้ อกล่าวหา ซึ่งต้ องเสียค่าสมัครสมาชิก และสมาคมดังกล่าวจะมี
การดาเนินการหลายระดับ ตั้งแต่จัดกลุ่มบุคคลเข้ าไปก่อกวน ส่งนักเลงมาไล่ตี ส่งทนายความเข้ า
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มาช่วยเหลือเจรจาต่อรองค่าปรับกับบริ ษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์ หรือวิ่งเต้ นกับตารวจเจ้ าของพื้นที่ ซึ่ง
ในความเป็ นจริ งแล้ ว ผู้ ประกอบการที่เป็ นสมาชิ ก มิได้ รับการช่ วยเหลื อหรื อพ้ นข้ อกล่ าวหาแต่
อย่างใด ซึ่ งประเด็นต่างๆล้ วนเป็ นปั ญหาที่สาคัญ ดังนั้น นอกจากการยกเลิกมาตรการดังกล่ าว
แล้ ว และเสนอว่าควรมีมาตรการอื่นเพื่อมาเสริมดังต่อไปนี้
1. ควรใช้ มาตรการในการเรี ยกค่าเสียหายเชิ งลงโทษมาปรั บใช้ แทนในคดีแพ่ ง ด้ วย
เหตุท่ีว่าการกาหนดค่ าปรั บครึ่ งหนึ่ งมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อการลงโทษผู้ละเมิดลิ ขสิทธิ์ โดยจั ดเป็ น
มาตรการเยี ยวยาความเสีย หายในทางอาญา ในขณะที่ก ารก าหนดค่ า เสี ย หายเชิ ง ลงโทษก็มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลงโทษเช่ นกัน ซึ่งถือเป็ นมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่ งอย่างหนึ่ง
อีกทั้งค่าเสียหายเชิงลงโทษยังมีความเหมาะสมยิ่งกว่าค่าปรับด้ วยเหตุท่วี ่า การกาหนดค่าเสียหาย
เชิงลงโทษ ศาลต้ องคานึงถึงความประพฤติของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เป็ นสาคัญ แต่การกาหนดค่าปรับ
ศาลสามารถกาหนดให้ ได้ ทุกกรณีท่เี ป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงความผิดของ
ผู้กระทาแต่อย่างใด ดังนั้น การนาค่าเสียหายเชิงลงโทษมาปรั บใช้ แทนค่าปรั บ ยังสามารถสร้ าง
ความเป็ นธรรมให้ แก่ทุกฝ่ ายได้ อย่างลงตัวที่สดุ
2. ควรนาวิธีการลงโทษโดยเรี ยกค่าเสียหายตามจานวนเท่าของผลประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
จากการกระทาความผิ ด มาใช้ เ พื่ อ เป็ นการเยี ยวยาผู้ เ สีย หายในคดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ ให้ มีค วาม
เหมาะสมและสามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
เช่น ประเทศสหรั ฐอเมริกา ในกรณีท่มี ีผ้ ูก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ ผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหาย
จากการกระทาดังกล่ าวสามารถเรี ยกให้ ชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 2 จานวนด้ วยกัน คือ โดยการ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย (Damages) ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และการเรี ยกร้ องผลกาไร (Profits) ตามที่ผ้ ู
ก่อละเมิดได้ รับประโยชน์จากการกระทาละเมิด เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลในการคุ้มครอง
ผู้เสียหายมากยิ่งขึ้น ซึ่งศาลจะเป็ นผู้ใช้ ดุลยพินิจในการกาหนดค่าเสียหายในจานวนที่เป็ นผลกาไร
จากการนาสืบของคู่ความ เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในคราวหนึ่งอาจถูกจับเพียงเล็กน้ อยแต่จาก
พฤติการณ์นอกจากนี้ จาเลยอาจกระทาละเมิดลิขสิทธิ์หลายครั้ งจนมีกาไรจานวนมาก การเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเสียหายได้ พิสูจน์ถึงกาไรที่ผ้ ูกระทาความผิดได้ รับโดยศาลเป็ นผู้กลั่นกรองจะยิ่งเป็ น
การอานวยความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์ให้ ประชาชนทุ กภาคส่วนมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายลิ ข สิ ทธิ์มากขึ้ น และควรมี ก ารจั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ การด าเนิ น การตาม
กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา ให้ ปฏิบัติหน้ าที่อย่างถูกต้ องเหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมาย
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กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณี
สิทธิการได้รบั การเยีย่ มของผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด
ปกป้อง มะลิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

บทคัดย่อ
การบังคับโทษเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้ องมีความเป็ นเสรีนิยม มีความ
เป็ นประชาธิปไตย และต้ องกระทาเพื่อสังคม กล่าวคือ ความเป็ นเสรีนิยมนั้นจะต้ องยกระดับผู้ต้องขังให้
เป็ นประธานของการบังคับโทษ มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง 1 สิทธิธรรมชาติท่ี
บุ ค คลทุ ก คนพึ ง มี เ ช่ น เดี ย วกั น คื อ สิ ท ธิพ้ ื นฐานของพลเมื อ ง ซึ่ ง ต่ อ มาเรี ย กสิ ท ธิ ป ระเภทนี้ ว่ า “สิ ท ธิ
มนุ ษยชน” (Human rights) อันครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังซึ่งเป็ นมนุ ษย์และพลเมืองของ
ประเทศผู้หนึ่งจึ งควรได้ รับสิทธิต่างๆ เช่ นเดียวกับประชาชนทุกคนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เนื่องจาก
สภาวะแห่ งความศั กดิ์ศรี ของมนุ ษย์เช่ นนี้ ย่อมถือว่ าดารงอยู่ในมนุ ษย์ทุกคนและไม่อาจถูกลิดรอนหรื อ
ทาลายลงได้ ไม่ว่าจะโดยรั ฐหรื อตัวเขาเองหมายความว่า แม้ มนุ ษย์จะมีพฤติกรรมที่ดูไร้ ศักดิ์ศรีไร้ คุณค่า
(Undignified Behavior) ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของเขายังคงมีอยู่มิได้ ถูกลิดรอนลงด้ วย ดังนั้นจึงต้ อง
เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่เป็ นผู้ต้องขังด้ วยเช่นเดียวกัน2
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจานั้นคือการกระทาหรือการดาเนินงานทุกอย่างแก่ผ้ ูต้องขัง ซึ่ง
มิ ได้ มุ่งแต่ เ พี ย งการลงโทษอย่ า งเดี ยวแต่ ร วมถึ งการฟื้ นฟู แก้ ไข ให้ โอกาสทางสังคมทุ ก ประเภทที่จ ะ
ส่งเสริมให้ ผ้ ูต้องขังกลับคืนสู่สังคมใช้ ชีวิตเช่นพลเมืองผู้เคารพกฎหมาย และทามาหาเลี้ยงชีพได้ ไม่เป็ น
ภาระของสังคมอีก โดยใช้ เรือนจาเป็ นสถานที่คุมยังในทางการจากัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ซึ่งตามแผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน3
จากการศึกษาปั ญหาสิทธิได้ รับการเยี่ยมของผู้ ต้องเด็ดขาดเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะการ
ได้ รั บ การเยี่ ยมของผู้ ต้อ งขั ง เป็ นสิ ท ธิข้ั น พื้ นฐานที่ผ้ ู ต้ อ งขั ง พึ ง ได้ รั บ ตามหลั ก สิทธิม นุ ษ ยชนและหลั ก
กฎหมายบั งคับ โทษ สิทธิได้ รั บ การเยี่ ยมของผู้ ต้อ งขั งเด็ดขาดที่บั ญญั ติไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติร าชทัณ ฑ์


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1
ธานี วรภัทร์. (2552). กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย:การบังคับโทษจาคุก. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานิตศิ าสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
กุลพล พลวัน. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย. หน้ า 50.
3
แผนปฏิบตั ริ าชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2551-2554.
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2
พุ ท ธศั ก ราช 2479 มาตรา 334 และข้ อ บั ง คั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ว่ า ด้ ว ยการเยี่ ย มและการติ ด ต่ อ กั บ
บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้ าดูกจิ การหรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 25555 กาหนดให้ สิทธิ
ได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วไปเป็ นการเยี่ยมแบบผ่านสิ่งกีดขวาง ซึ่งการเยี่ยมที่เป็ นสิ่งปกติของ
เรือนจาโดยทั่วไป และเป็ นรูปแบบการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังแบบดั้งเดิมที่จะจัดให้ มีห้องเยี่ยม แต่มีส่งิ กีด
ขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติท่มี าเยี่ยม สิ่งกีดขวางดังกล่าวอาจเป็ นลูกกรงทั้งสองด้ านห่างกันเวลาพูด
ต้ องตะโกนคุยกัน หรือผ่านตาข่ ายชั้นเดียว หรือผ่านกระจกโดยเจาะรูให้ พูดถึงกันได้ นอกจากนี้ยังมีการ
เยี่ยมโดยนั่งคุยคนละด้ านของกระจกแล้ วพูดผ่านโทรศัพท์ผ้ ูได้ รับให้ เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้ องพูด
ภาษาไทยและออกเสียงให้ ดังพอที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ และในกรณีเรือนจาจัดให้ เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุย
ผ่านเครื่ องมือสื่อสาร ผู้ได้ รับอนุ ญาตให้ เยี่ยมติดต่ อจะต้ องยินยอมให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ฟังการสนทนา
บันทึกเสียง และตัดการสื่อสาร หากเห็นว่าข้ อความที่สนทนาเป็ นไปโดยไม่เหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว
ไม่สามารถให้ ความคุ้มครองสิทธิ ข้ันพื้ นฐานแก่ ผ้ ูต้องขัง ไม่เป็ นมาตรฐานสากลที่ได้ รับการยอมรั บและ
สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุ ษยชนและไม่เป็ นการคุ้มครองสิท ธิและเสรี ภาพในสิทธิข้ันพื้ นฐานที่ผ้ ู ต้องขัง
สมควรในการดาเนินการส่วนบุคคล
ส าหรั บ สิ ท ธิ ก ารได้ รั บ การเยี่ ย มของผู้ ต้ อ งขั ง เด็ด ขาดในต่ า งประเทศ กล่ า วคื อ สหพั น ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนีการเยี่ยมโดยไม่มีส่ิงกีดกั้นเป็ นการเยี่ยมของนักโทษทั่วไปซึ่งเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายการบังคับโทษทางอาญา ส่วนในการเฝ้ าควบคุมนั้น เป็ นการควบคุมโดยเฝ้ ามองทางสายตา
หากมีการควบคุมการสนทนาต้ องมีเหตุจาเป็ นและพิจารณาเป็ นรายกรณีไปเท่านั้น ส่วนสหรัฐอเมริกาการ
เยี่ยมโดยไม่มีส่งิ กีดกั้นเป็ นการเยี่ยมของนักโทษทั่วไป สามารถสัมผัสตัวกันได้ แต่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ใน
การเฝ้ าควบคุมนั้ นใช้ กล้ องวงจรปิ ดและการเฝ้ าควบคุ มทางสายตาของเจ้ า หน้ า ที่ การเฝ้ าควบคุ มการ
สนทนาต้ องเป็ นเหตุจาเป็ นเท่านั้น อันแสดงให้ เห็นว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ได้ ให้
ความสาคัญ สิทธิข้ันพื้นฐานแก่ผ้ ูต้องขังในการดาเนินการส่วนบุคคลและต่อหลักสิทธิมนุ ษยชนและหลัก
กฎหมายบังคับโทษ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการเยี่ยมและการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้ าดูกจิ การหรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2555
ในส่วนสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วไป ให้ ได้ รับการเยี่ยมโดยไม่มีส่งิ กีดกั้น
และการเฝ้ าควบคุมโดยการเฝ้ าระวังทางสายตา ส่วนการควบคุมการสนทนานั้นให้ ใช้ เมื่อจาเป็ นเท่านั้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลด้ วย

4

พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มาตรา33
ข้ อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการเยี่ยมและการติดต่อกับบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้ าดูกจิ การ
หรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2555
5
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1.บทนา
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการดาเนินการบังคับโทษจาคุก6ตามคาพิพากษาของศาลมิได้ เป็ นเพียง
การควบคุมผู้ต้องถูกบังคับโทษไม่ให้ โอกาสกระทาความผิด หรือสร้ างความเดือดร้ อนต่อสังคมได้ อีกเท่านั้น
แต่ภารกิจที่สาคัญที่สดุ คือการปรับปรุงแก้ ไขลักษณะนิสัยของผู้กระทาผิดให้ ได้ อย่างถาวร เพราะการบังคับโทษ
จาคุกเป็ นมาตรการเพี ยงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่สังคมเรี ยกร้ องและคาดหวังความรั บผิดชอบของกรม
ราชทัณฑ์ท่จี ะคืนสมาชิกของสังคม ผู้นาครอบครัว บิดา มารดา หรือบุตร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบ
และไม่ เป็ นภาระสังคมส่ วนรวมอี กต่ อไปในอนาคต ภายใต้ ภาระหน้ าที่ดังกล่ าวพระราชบั ญญั ติ ราชทัณฑ์
พุทธศักราช 2479 เป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกในส่วนการบังคับโทษจาคุกของไทยที่ได้ กาหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ ท่ี
ต้ องถูกบังคับโทษจาคุกตั้งแต่แรกรับตัวผู้ต้องขังเข้ าในเรือนจาและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการบังคับโทษจาคุกจนถึงกระบวนการปฏิบัติในการปล่อยตัวผู้ซ่ึงต้ องถูกบังคับโทษจาคุกพ้ นจากการถูก
บั งคั บโทษไปจากเรื อนจา ภายใต้ ข้อสันนิ ษฐานว่ าถ้ าสังคมน ากฎหมายไปใช้ เพื่ อปรั บปรุ งพฤติกรรมของ
ผู้กระทาความผิดตามกระบวนการขั้นตอนเป็ นที่เชื่อได้ ว่าบุคคลนั้นสมควรจะแก้ ไขหรือสามารถกลับตนเป็ นคน
ดีท่ีเคารพกฎหมายได้ เนื่องจากความผิดเป็ นปรากฏการณ์อย่ างหนึ่งของสังคม 7 กล่ าวคือ ต้ องไม่ทาลาย
บุคลิกภาพของคนปกติและต้ องสอดคล้ องกับหลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ตามมาตรฐานสากลอยู่บนพื้ นฐาน
ของการบังคับโทษ
สิทธิการได้ รับการเยี่ยมจากบุคคลภายนอกหรือจากญาติพ่ีน้องถือเป็ นหลักสาคัญประการหนึ่ง
ที่ค้ ุ มครองศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของผู้ต้องขังเด็ดขาดเมื่อบุ คคลอยู่ในระหว่ างคุ มขังของเจ้ าหน้ าที่รัฐ
เพราะญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครั วของผู้ต้องขังเด็ดขาดนับเป็ นส่วนสาคัญในการที่จะช่วยอบรมแก้ ไข
ตลอดจนให้ กาลังใจแก่ผ้ ูต้องขังเด็ดขาด เพื่อให้ สามารถกลับเข้ าสู่สังคมโดยปกติสุข หากผู้ต้องขังเด็ดขาด
มีญาติหรือครอบครัวให้ ความสนใจหรือห่วงใยมาเยี่ยมจะสามารถทาให้ ผ้ ูต้องขังเด็ดขาดมีท่ยี ึดเหนี่ยวและ
ช่วยประคับประครองจิตใจทั้งยังช่ วยคลายความเครี ยด ความกังวลที่เกิดขึ้นระหว่ างถูกคุมขังเด็ดขาดใน
เรือนจา8
สิทธิได้ รับการเยี่ยมของผู้ ต้องเด็ดขาดทั่วไปที่ผ้ ู ต้องขังได้ รับยังไม่เปิ ดโอกาสแก่ผ้ ูต้องขังหรื อให้
การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานที่ผ้ ูต้องขังสมควรในการดาเนินการส่วนบุคคลเท่าที่ควร เนื่องจากวิธีปฏิบัติใน
การได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องเด็ดขาดทั่วไปเป็ นไปโดยผ่านสิ่งกีดกั้นและการสื่อสารระหว่างผู้เยี่ยมกับผู้รับเยี่ยม
เป็ นไปอย่างยากลาบาก อีกทั้งระหว่างการสนทนาต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่รับฟั งการสนทนาและตัดการสื่อสาร
ได้ หากเห็นว่าการสนทนานั้นไม่เหมาะสม โดยดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งหากใช้ ไปในทางกลั่นแกล้ ง ถือว่าสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังถูกละเมิดอย่างร้ ายแรง ในขณะเดียวกันเนื้อหาของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้ อบังคับ

6

ธานี วรภัทร์.(2558). กฎหมายราชทัณฑ์. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.หน้ า 54.
จิตติ ติงศภัทย์. (2515). คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1. หน้ า 6.
8
นัทธี จิตสว่าง. (2540). หลักทัณฑปฎิบตั ิ. หน้ า 89.
7
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ยังขาดสิทธิการได้ รับการเยี่ยมที่ชัดเจน ซึ่งเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานที่ผ้ ูต้องขังสมควรในการดาเนินการส่วนบุคคล
ตามหลักสากลที่ผ้ ูต้องขังควรจะได้ รับในเรื่องสิทธิได้ รับการเยี่ยม

2.หลักการแนวคิดการบังคับโทษจาคุก สิทธิได้รบั การเยีย่ มของผูต้ อ้ งขังเด็ดขาด
การบังคับโทษจาคุกหรื อจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษเป็ นการพัฒนาแนวคิดในอดีตในการ
ลงโทษเข้ ามาสู่ยุคใหม่ท่มี ีแนวคิดเป็ นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุ ษย์มาก มุ่งที่จะปรั บเปลี่ ยนบาบัดฟื้ นฟู หรื อแก้ ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่ องในเรื่ องต่ างๆ เป็ น
เหตุให้ กระทาผิดกฎหมายอาญาอันเป็ นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคม
ปกติได้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาคนลักษณะดังกล่ าวนี้ไปปรั บปรุงแก้ ไข ยกระดับความเจริ ญทางจิ ต
และพฤติกรรม ให้ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคมนั้นๆได้ 9 เพื่อให้ ผ้ ูต้องขังมีการดารงชีวิตใน
อนาคตโดยปราศจากการกระทาผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นการคุ้มครองสังคม10
ในส่วนของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาด ได้ มีการ
บัญญัติเอาไว้ ใน ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948:
UDHR) 11 ข้ อ 12.บุ ค คลใดๆ จะถู ก แทรกสอดโดยพลการในความเป็ นอยู่ ส่ ว นตั ว ในครอบครั ว ใน
เคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิท่จี ะได้ รับความ
คุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น ข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง(The Mandela rules)12ข้ อ 1. ผู้
มี
ธรรม
ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของผู้ต้องขังและ
เป็ น
จุดประสงค์หลักเสมอ ข้ อ 3. การจาคุก หรือบทลงโทษอื่นที่ใกล้ เคียงกัน เป็ นการตัดขาดผู้ต้องขังจากโลก
ภายนอก ซึ่ งรวมถึงความเป็ นความจริ งที่ผ้ ู ต้องขังนั้นถูกดึงออกมาจากโลกที่เคยอาศั ยอยู่ ทางเรื อนจา
จะต้ องไม่ทาการแทรกแซง หรือ กระทาซึ่งเป็ นการซา้ เติมผู้ต้องขังในกรณีดังกล่าว ข้ อ 58 (1)ผู้ต้องขังควร
ที่จะได้ รับอนุ ญาตให้ ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวภายใต้ การควบคุม a)ควรสื่อสารด้ วยการเขียน พูดคุย
และทางอื่นๆ b)การเข้ าเยี่ยม (2)การเยี่ยม สิทธิน้ ีควรได้ รับและผู้ ต้องขังหญิ งควรได้ รับสิทธิเท่ากับ
ผู้ ต้อ งขั งชาย ทัณ ฑสถานและสถานที่ควรเตรี ยมพร้ อ มเรื่ องความปลอดภั ย หลักการเพื่ อการคุ้ มครอง
บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจาคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or
9

ธานี วรภัทร์. (2553). กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษจาคุก. (พิมพ์ครั้งที่ 1)
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. หน้ า37.
10
กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษและบังคับวิธเี พื่อความปลอดภัยที่จากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันณี 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.
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Imprisonment 1988)13 ข้ อ 19 ผู้ท่ถี ูกคุมขังหรือจาคุกพึงมีสทิ ธิได้ รับการติดต่อเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะจาก
คนในครอบครัวของตนและพึงได้ รับโอกาสอย่างพอเพียงในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกตามเงื่อนไข
และข้ อบังคับที่เหมาะสมโดยเป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้ อบังคับที่ชอบด้ วยกฎหมายกาหนดไว้ เมื่อ
พิจารณาสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดของไทยยังไม่สอดคล้ องกับหลักสากลดังกล่าว ปฏิญญา
สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948:UDHR) ข้ อกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าสาหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (the mandela rules) และหลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูก
คุมขังหรือจาคุก (Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment
1988) จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง หากประเทศไทยนาหลักสากลดังกล่าวมาเป็ นแนวหลักในการปฏิบัติใน
เรื่องสิทธิได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องเด็ดขาด

3.สิ ท ธิ ก ารได้ร ับ การเยี่ ย มของผู ้ต ้อ งขัง เด็ ด ขาด ในประเทศไทยเปรี ย บเที ย บกับ
ต่างประเทศ
สิทธิได้ รั บการเยี่ยมของผู้ ต้องขั งเด็ดขาด ตามพระราชบัญญั ติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
มาตรา 33 ได้ กาหนดว่าให้ ผ้ ูต้องขังได้ รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากทนาย ตามที่บทบัญญัติไว้ ในมาตรา 8 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ภายใต้
ข้ อบั ง คั บ ที่ อ ธิ บ ดี ว างไว้ และภายใต้ ข้ อบั ง คั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ว่ า ด้ วยการเยี่ ย มและการติ ด ต่ อ กั บ
บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้ าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2555 การเยี่ยมแบบ
ผ่านสิ่งกีดขวางการเยี่ยมแบบนี้เป็ นการเยี่ยมที่เป็ นสิ่งปกติของเรือนจาโดยทั่วไป และเป็ นรูปแบบการเยี่ยม
โดยจัดให้ มีห้องเยี่ยม แต่มีส่ิงกีดขวางกั้นระหว่ างผู้ต้องขังกับญาติท่มี าเยี่ยม ต้ องพูดภาษาไทยและออก
เสียงให้ ดังพอที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูควบคุมอยู่ ณ ที่น้ันได้ ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจาก
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ และในกรณีเรื อนจาจั ดให้ เยี่ยมหรื อติดต่ อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุ ยผ่ านเครื่ องมือ
สื่อสาร ผู้ได้ รับอนุญาตให้ เยี่ยมติดต่อจะต้ องยินยอมให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ฟังการสนทนา บันทึกเสียง และ
ตัดการสื่อสาร หากเห็นว่าข้ อความที่สนทนาเป็ นไปโดยไม่เหมาะสม ในส่วนของการเยี่ยมโดยไม่มีส่งิ กีดกั้น
หรือการเยี่ยมแบบสัมผัสเป็ นไปตามนโยบายและข้ อกาหนดของกรมราชทัณฑ์ เป็ นไปในโอกาสพิเศษ ใน
การเยี่ยมโดยไม่มีส่งิ กีดกั้นนั้นจะจัดเป็ นเพียงในรูปแบบงานวันพบญาติแบบใกล้ ชิดขึ้น ซึ่งหนึ่งปี จะเกิดขึ้น
ไม่ก่ีครั้ งและกาหนดคุณสมบัติของผู้ ต้องขังที่จะได้ รับการเยี่ยมแบบไม่มีส่งกีดกั้นไว้ ด้วย การเยี่ยมแบบ
สุดท้ ายคือการเยี่ยมโดยครอบครั วและมีเพศสัมพั นธ์เป็ นเพี ยงโครงการหรือข้ อบังคับ สามารถใช้ ได้ กับ
เรือนจา หรือ ทัณฑสถานที่มีความพร้ อมในทุกองค์ประกอบที่ทาการเยี่ยมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์
เมื่อเทียบอัตราส่วนกับเรื อนจาทั่วประเทศซึ่ งถือว่ าน้ อยมากกับการได้ รับการเยี่ยมโดยครอบครั วและมี

13

Body of Principles for the Protection of All Form Detention or Imprisonment 1988
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เพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าปัญหาในเรื่องสิทธิได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดนั้นยังไม่สอดคล้ องกับ
หลักมาตรฐานสากล
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยมโดยไม่มีส่งิ กีดกั้นเป็ นการเยี่ยมของนักโทษทั่วไปซึ่งเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 23 กฎหมายการบังคับโทษทางอาญาควรที่จะ “ผู้ต้องขังจะได้ รับการการันตี
สิทธิพ้ ืนฐานในการติดต่อ ในขณะเดียวกันเจ้ าหน้ าที่เรือนจามีอานาจที่จะควบคุมข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบังคับโทษภายใต้ เหตุผลที่จาเป็ น นอกจากนี้ เจ้ าหน้ าที่มีหน้ าที่ท่จี ะสนับสนุ นผู้ต้องขังในการรักษา
ความสัมพั นธ์ท่เี ป็ นการสนับสนุ นความมุ่งหมายในการบังคับโทษ”14 ในส่วนของการเฝ้ าควบคุมระหว่าง
การเยี่ยม ใช้ การควบคุมทางสายตา จะใช้ การควบคุมฟั งการสนทนาก็ต่อเมื่อมีความจาเป็ นอย่างยิ่งยวด
และต้ องพิจารณาเป็ นรายกรณีไป ส่วนการเยี่ยมแบบผ่านสิ่งกีดกั้นก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่ชัดแจ้ งว่าการจะเกิด
ผลเสียต่อกระบวนการพั ฒนาปรับ ปรุงผู้ต้องขังหรื ออาจมีผลเสียต่อความมั่นคงหรื อความเป็ นระเบียบ
เรียบร้ อยภายในเรือนจา ในทางกฎหมายอานาจในการตัดสินใจเป็ นของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ในการประเมิน
เหตุผลความจาเป็ นในการใช้ มาตรการดังกล่าวเป็ นรายกรณี ด้วยความระมัดระวัง15 การเยี่ยมแบบสุดท้ าย
คือการเยี่ยมแบบครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์ มีสองประเภท ประเภทแรกการบังคับโทษแบบเปิ ด ใช้ การ
พั ก โทษ หรื อ การปล่ อยตัว ชั่ ว คราว ซึ่ งเป็ นการกระทาผิด เล็ก น้ อ ยตามกฎหมายอาญาของผู้ ต้ องขั ง
ประเภทที่สองคือการบังคับโทษแบบปิ ด ใช้ การเยี่ยมระยะยาว สาหรับผู้ต้องขังที่กระทาผิดกฎหมายอาญา
ที่มีอัตราโทษสูง ซึ่ ง ไม่ สามารถการบั งคั บ โทษแบบเปิ ดได้ ผู้ ต้อ งขั งได้ รั บ อนุ ญ าตให้ รั บ การเยี่ ยมจาก
ครอบครัว การเยี่ยมจึงจัดให้ มีห้องพิ เศษที่มีทางเข้ าเฉพาะและผู้มาเยี่ยมจะไม่ถูกพบเห็นโดยผู้ต้องขังอื่น
มุมมองของการเปิ ดโอกาสให้ มีความสัมพั นธ์ทางเพศในพื้ นที่เรือนจามีผลที่อ่อนไหวต่อผู้ท่เี กี่ยวข้ องและ
สถานการณ์ ดังนั้น การเยี่ยมระยะยาวควรจะถูกกาจัดสาหรับผู้ต้องขังภายในการบังคับโทษแบบปิ ด ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ันเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์16เป็ นอย่างมาก ในเรื่องสิทธิ
ได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดโดยให้ ตัวผู้ต้องขังเป็ นประธานในการบังคับโทษนั่นเองเป็ นไปตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ผ้ ูต้องขังสมควรในการดาเนินการส่วนบุคคล17ตามหลักสากลที่ผ้ ูต้องขังควรจะได้ รับในเรื่ อง
สิทธิได้ รับการเยี่ยม
ในสหรัฐอเมริกา การเยี่ยมโดยไม่มีส่ิงกีดกั้นเป็ นการเยี่ยมของนักโทษทั่วไปส่วนใหญ่ ท่ไี ด้ รับ
การเยี่ยม การเข้ าเยี่ยมอนุ ญาตให้ นักโทษที่จะนั่งร่ วมกับผู้เข้ าเยี่ยมได้ แต่มีการจากัดการสัมผัส การเยี่ยม
เหล่านี้เกิดขึ้นในห้ องเยี่ยมขนาดใหญ่ใช้ ร่วมกันกับผู้ต้องขังอื่นๆอีกมากมาย และผู้เข้ าเยี่ยมคนอื่นๆด้ วย มี
การเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง ห้ องเยี่ยมจะมีกล้ องเฝ้ าระวังโดยมีเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาให้ บริ การ โดยปกติกาย
ควบคุมอย่างน้ อยเจ้ าหน้ าที่หนึ่งคนจะนั่ง ส่วนเจ้ าหน้ าที่คนอื่นๆ จะเดินไปทั่วห้ อง ซึ่งมักจัดให้ แก่ผ้ ูต้องขัง
14

BT-Drs. 7/918, S .57.
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
15
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ได้ เข้ าเยี่ยมเป็ นส่วนตัวและมีการตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่เรือนจาน้ อยที่สุด18โดยสมาคมการราชทัณฑ์แห่ง
สหรัฐอเมริกา กาหนดมาตรฐานสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังไว้ ว่าข้ อจากัดในการติดต่อสื่อสาร
ของผู้ต้องขังควรถูกจากัดเท่าที่จาเป็ นเพื่ อรั กษาประโยชน์ท่ชี อบด้ วยกฎหมายของคาสั่งของเรื อนจาและ
ความปลอดภัยหรื อเพื่ อปกป้ องสาธารณะ 19 ส่วนรู ปแบบการเยี่ ยมผ่ า นสิ่งกีดกั้น หรื อ ผ่ า นกระจกกั้น
ระหว่างผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษที่สูงและผู้เข้ าเยี่ยมในเรื อนจาความมั่นคงสูงเพื่ อควบคุมความปลอดภัยใน
เรือนจาและควบคุมผู้ต้องขังในส่วนของการฟังการสนทนากาหนดมาตรฐานสิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังไว้ ว่า
เจ้ าหน้ าที่เรือนจาอาจมีอานาจในการฟังการสนทนาเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการสนทนาที่
อาจเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือความมั่นคงและปลอดภัยของเรือนจา ส่วนการเยี่ยม
โดยครอบครั วและมีเพศสัมพันธ์ จะเกิดขึ้นในเรื อนจาเอกชน ซึ่งผู้ต้องขังได้ ผ่านเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับ
โทษทางกฎหมายอาญา และมีความสมัครใจที่จะใช้ เรือนจาเอกชน เพราะเรือนจาดังกล่าวต้ องเสียค่าใช่จ่าย
ซึ่งจะมีส่งิ อานวยความสะดวกเหมือนอพาร์ทเมนต์แต่อยู่ในบริเวณเรือนจา เห็นได้ ชัดว่าสหรัฐอเมริกานั้น
ให้ ความสาคัญกับเรื่ องสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องเด็ดขาดเป็ นอย่างมาก ซึ่งเป็ นสิทธิข้ันพื้ นฐานที่
ผู้ต้องขังสมควรจะได้ รับเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเยี่ ย มของผู้ ต้ อ งขั ง เด็ด ขาด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทัณ ฑ์
พุ ท ธศั ก ราช 2479 มาตรา 33 และข้ อบั ง คั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ว่ า ด้ วยการเยี่ ย มและการติ ด ต่ อ กั บ
บุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้ าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจา พ.ศ. 2555 จะเห็นปัญหา
ในทางปฏิบัติในเรื่ องสิทธิได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างชัดเจน ผ่านการเยี่ยมแบบมีส่งิ กีดกั้น
การเยี่ยมโดยไม่มีส่ิงกีดกั้นหรื อการเยี่ยมแบบสัมผัส และ การเยี่ยมโดยครอบครัวและมีเพศสัมพันธ์น้ัน
เป็ นการละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ต้องขังในเรื่องสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังเด็ดขาดและยังไม่
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องสิทธิการได้ รับการเยี่ยมของผู้ ต้องขังเด็ดขาด ผู้เขียนขอ
เสนอแนะในการให้ ความคุ้มครองสิทธิเรื่องได้ รับการเยี่ยมตามกฎหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้ มี
ความเหมาะสม เป็ นธรรมและสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเกิดผลจริงขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้ ต้ อ งขั ง สามารถได้ รั บ สิ ท ธิ ข้ั น พื้ นฐานในการได้ รั บ การเยี่ ย มตามศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ช่ ว ยให้
ความสัมพั นธ์ของครอบครั วยังคงแนบแน่ นมากยิ่งขึ้น และ เป็ นปั จจั ยสาคัญที่จะมีผลต่ อการกลับเข้ าสู่
สังคมของผู้ต้องขัง
การแก้ ไขบทบัญ ญั ติกฎหมายให้ สอดคล้ องกับ ทางปฏิบั ติและมาตรฐานสากลเพื่ อให้ มีการ
กาหนดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังในเรื่องได้ รับการเยี่ยมไว้ อย่างชัดเจน 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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กฎหมายบัญญัติค้ ุมครองสิทธิผ้ ูต้องขังในเรื่องได้ รับการเยี่ยมไว้ ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล หรือไม่มี
การบัญญัติ รับรองสิทธิบางประการของผู้ต้องขังในเรื่องการได้ รับการเยี่ยมจึงควรแก้ ไข ดังนี้
1. ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยเรื่ องของการเยี่ยมผู้ต้องขังเด็ดขาด โดยให้ สิทธิกับ
ผู้ต้องขังเด็ดขาด ที่ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระทาความผิดครั้งแรกคดีเดียว ให้ มีสิทธิ
ได้ รับการเยี่ยมแบบสัมผัส
2. ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยเรื่องของการเยี่ยมผู้ต้องขังเด็ดขาด ควรได้ รับการเยี่ยม
โดยไม่ มีส่ิงกีดกั้นหรื อการเยี่ยมแบบสัมผัสโดยผ่ านเรื อนจาดังต่ อไปนี้ เรือนจาพิเศษ เป็ นเรื อนจาที่รับ
ผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจาส่วนภูมิภาค ซึ่งในพื้นที่น้ันไม่มีเรือนจาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ เรือนจาพิเศษมี
อานาจคุมขัง ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี จนถึงจาคุกไม่เกิน 15 ปี เรือนจาจังหวัด ผู้ต้องขังที่
ต้ องรับโทษจาคุกไม่เกิน 15 ปี และ เรือนจาอาเภอ เป็ น ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี จนถึง
จาคุกไม่เกิน 15 ปี
3. ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยเรื่องของการเยี่ยมผู้ต้องขังเด็ดขาด ควรได้ รับการเยี่ยม
โดยไม่มีส่ิงกีดกั้นหรื อการเยี่ยมแบบสัมผัส โดยมีเกณฑ์พิจารณาสาหรั บผู้ต้องขังเด็ดขาดดังต่อไปนี้ เป็ น
ผู้ต้องขังตั้งแต่ช้ันดีข้ ึนไป ต้ องโทษจาคุกตามคาพิพากษาไม่เกิน 10 ปี กระทาความผิดครั้งแรกคดีเดียว
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยได้ รับสิทธิในการเยี่ยมแบบสัมผัส
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
4. ควรมีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยเรื่องของการเยี่ยมผู้ต้องขังเด็ดขาด ควรได้ รับการเยี่ยม
โดยไม่มีส่งิ กีดกั้นหรือการเยี่ยมแบบสัมผัส โดยการเฝ้ าควบคุมระหว่างการเยี่ยมเป็ นแบบสัมผัสนั้นควรใช้ การ
ควบคุ มแบบ การเฝ้ าควบคุ มทางสายตา และใช้ ระบบกล้ องวงจรปิ ด หากมี ความจ าเป็ นหรื ออาจจะ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของเรือนจาสามารถควบคุมการเยี่ยมโดยการฟั งการสนทนา โดยพิจารณาเป็ น
รายกรณีไป
5. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้ าที่อย่างเคร่ งครั ด ตามข้ อเสนอแนะข้ างต้ น เพื่ อ
เป็ นการประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ต้องขังที่ควรจะได้ รับในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผู้ต้องขังใน
เรื่องการได้ รับการเยี่ยมดังกล่าว
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการดาเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย
ปรีชา สร้อยสวน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่ น วิชชุไตรภพ

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์น้ ี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ นฐาน แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การทาง
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย อันได้ แก่ หลั กนิ ติรั ฐ หลั ก
ภารกิจของรั ฐ รวมไปถึงหลักนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน และศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงข้ อเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ ไข
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้ อย่างยั่งยืน
จากการศึ ก ษา พบว่ า เกิดปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกั บ การด าเนิ น การของสมาคมกีฬ าใน
ประเทศไทย 3 ประการได้ แก่ ประการแรก คือ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจั ดตั้งสมาคมกีฬาและ
สมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย ประการที่สอง คือ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสมาคม
กีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย และประการสุดท้ า ย คื อ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การ
ส่งเสริ มกีฬาอาชีพในประเทศไทย เนื่องจากการจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพในปั จจุ บันต้ องได้ รับการ
จัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียก่อนจึงจะมีสิทธิในการจดแจ้ งเป็ น
สมาคมกีฬาอาชีพได้ ซึ่งปัญหาทางกฎหมายทั้งสามประการข้ างต้ นทาให้ การพัฒนาสมาคมกีฬา และการ
ส่งเสริมกีฬาในประเทศไทย ทาให้ เกิดการพัฒนาที่ล่าช้ ากว่านานาประเทศ
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดย
กาหนดให้ สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมด้ านกีฬา และส่งเสริมกีฬา ให้ เป็ นอานาจของผู้ว่า
การการกีฬาแห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการการกีฬาแห่ งชาติ ในกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมไปถึงให้ มีการกาหนดให้ การ
กีฬาแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวในการกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ ตลอดจนควร
เห็นให้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยกาหนดให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของการจดแจ้ งการดาเนินการเพื่อเป็ นสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกาหนด โดยนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง
กฎหมายมหาชน ตลอดจนนาข้ อกฎหมายของต่างประเทศในส่วนของสมาคมกีฬามาปรับใช้ กับกฎหมาย
ของประเทศไทย เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างยั่งยืน สืบต่อไป


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนา
1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย
สมาคมกีฬา คือ สมาคมที่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาและได้ จดทะเบียนจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน และอาจมีการดาเนินการอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการกีฬา เพื่อสร้ างนักกีฬาให้ เล่นกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ส่วนสมาคมกีฬาอาชีพ คือ สมาคม
กีฬาที่ได้ จดทะเบี ยนแล้ วตามกฎหมายและมีวัตถุ ประสงค์หลั กเกี่ยวกับกีฬาอาชี พหรื อการส่งเสริ มกีฬา
อาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬา นักกีฬา และบุคลากรทางกีฬาสู่การเป็ นอาชีพ นอกจากนี้ยังมีสมาคม
กีฬาบางประเภทที่ไม่ได้ ข้ ึนทะเบียนจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาอาชีพ โดยเป็ นสมาคมที่จัดตั้ง
ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคม โดยเป็ นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อทากิจกรรมด้ านกีฬาหรือออกกาลังกาย ทั้งนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็ นสมาคมกีฬาที่เป็ น
จาพวกกีฬาพื้นบ้ านที่ไม่ได้ รับการบรรจุเข้ าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ นั่นเอง
สาหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่ งประเทศไทย
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬา และการจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ถือได้ ว่าเป็ น
การสร้ างภาระให้ กับหน่ วยงาน เพราะในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชี พนั้ นมีข้ันตอนในการจั ดตั้งที่หลาย
ขั้นตอน โดยต้ องเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ น
สมาคมกี ฬาอาชี พ ได้ ซึ่ ง การที่จ ะเป็ นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้ น้ั น จะต้ อ งมี ก ารจั ดตั้ งสมาคมตาม
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ า ด้ วยเรื่ องของสมาคม และสมาคมนั้ น ต้ องมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อการจั ดการ
แข่งขันกีฬาพร้ อมกับมีการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้ วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ
กีฬ าแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ขึ้น ทะเบี ยนเป็ นสมาคมกีฬ า และใช้ ค าว่ า สมาคมกีฬ าได้ อ ย่ า งถู กต้ องตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงทาให้ สมาคมที่จะจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬา
และสมาคมกีฬาอาชีพจึงมีข้นั ตอนของการดาเนินการที่หลายขั้นตอนกว่าจะเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้
1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทย
ในปัจจุบันการกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยนั้น แบ่งการกากับ
ดูแลออกเป็ นสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคมจะ
อยู่ภายใต้ การกากับดูแลเรื่องการบริหารงานของสมาคม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
สมาคมกีฬาที่ได้ จดทะเบียนที่ถูกต้ องตามพระราชบั ญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่
ภายใต้ การส่งเสริม สนับสนุ น และการกากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ รับ
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและการจัดการแข่งขันกีฬาโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อีก
ทั้งสมาคมกีฬาที่ได้ จดแจ้ งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และได้ รับการสนับสนุน
ส่งเสริมสมาคมกีฬาอาชีพ และการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
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จากที่กล่ าวมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่า ในการก ากับดู แลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทยนั้น สมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่
ในการกากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้ จดแจ้ งต่อนายทะเบียน
กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซึ่งอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็ นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน
สมาคมกีฬาที่ไม่ได้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หรือการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยยังไม่ได้ รับเข้ ามาอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ในการกากับดูแล
จะเป็ นหน้ าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย
ปัจจุบันกีฬาอาชีพ หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานสากลและ
มีนักกีฬาอาชีพเข้ าร่ วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้ จากการแข่ งขัน ตามชนิดหรื อประเภทที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด ซึ่งในปั จจุ บันกีฬาที่ได้ รับการประกาศใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ เป็ น
กีฬาอาชีพมีอยู่ 13 ชนิด ได้ แก่ กอล์ฟ จักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ โบว์ล่ิง เจ็ตสกี จักรยานยนต์
แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ตะกร้ อ วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล โดยที่การส่งเสริมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทยเพื่อให้ กีฬาประเภทนั้นมีการเล่นกีฬาเป็ นอาชีพ และนักกีฬาอาชีพมีรายได้ จากการเล่นกีฬา
อีกทั้งในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา บุคลากรทางกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาให้ มีความเป็ นมือ
อาชีพให้ ทดั เทียมกับนานาประเทศที่ได้ มีการพัฒนากีฬาต่างๆ ให้ มีความเป็ นอาชีพ
จากที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่า ประเทศไทยมิได้ มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการจั ดตั้ ง
สมาคมกีฬาอาชีพเป็ นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้ น้ัน ต้ องเป็ นสมาคมที่ถูกต้ อง
ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสียก่อน ซึ่งในกระบวนของการจดทะเบียนของ
สมาคมเพื่อเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องนั้นเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ
สมาคมกีฬาไหนและไม่รับสมาคมกีฬาไหนไว้ ดูแล โดยทั้งนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทยก็
พิจารณารับเฉพาะกีฬาที่ได้ รับความนิยมหรือกีฬาที่บรรจุไว้ ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เท่านั้น ส่งผลทาให้ สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทนั้นไม่ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นสมาคมกีฬาหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรื อสมาคมกีฬาดังกล่ าวมีจุดมุ่งหมายและวั ตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ไปสู่ความเป็ นเลิศและเพื่อ
เป็ นอาชีพ ต่อไป

2. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายมหาชนที่เกีย่ วกับการดาเนินการของสมาคม
กีฬาในประเทศไทย
2.1 นิติรฐั
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คาว่า “นิติรัฐ” เป็ นคาที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่ า “Rechtsstaat” คาว่า “Rechtsstaat”
ประกอบขึ้นจากคาสองคา คือ คาว่า Recht ที่แปลว่า กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคาๆนี้สามารถแปลว่ า
“สิทธิ” ได้ ด้วย) และคาว่า Staat ที่แปลว่า รัฐ แต่คาสองคานี้เมื่อมารวมกันแล้ วได้ กลายเป็ นคาศัพท์ทาง
นิติศาสตร์ ในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหาคาในภาษาต่างประเทศที่แปลแล้ วให้ ความหมายได้ ตรง
กับคาในภาษาเดิม ตาราที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษจานวนหนึ่งได้ ใช้ คาๆนี้ทบั ศัพท์ภาษาเยอรมันโดยไม่แปล
ในทางวิชาการไม่ว่าจะแปลคาว่า Rechtsstaat ว่าอย่างไรก็ตาม ประเด็นสาคัญย่อมอยู่ท่คี วามหมายอันเป็ น
แก่นแท้ของหลักการนี้ กล่าวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น กฎหมายจะต้ องไม่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูปกครองใช้ อานาจตามอาเภอใจ ภายใต้ กฎหมายบุคคลทุกคนต้ องเสมอภาคกัน และบุคคลจะต้ อง
สามารถทราบก่อนล่วงหน้ าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ ตนทาอะไรหรือไม่ให้ ตนทาอะไร ผลร้ ายอัน
เกิดจากการฝ่ าฝื นกฎหมายคืออะไร ทั้งนี้ เพื่ อที่จะบุ คคลได้ ปฏิบัติตนให้ ถูกต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย
แนวความคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ย่อมจะก่อให้ เกิดหลักต่างๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เช่น หลักไม่มี
ความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena sine lege) หลักการห้ ามลงโทษซา้ ซ้ อน หลักการ
ห้ า มตรากฎหมายย้ อ นหลั ง ก าหนดโทษแก่ บุ ค คล เป็ นต้ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ขอยกหลั ก กฎหมายที่ ดี ซ่ึ ง เป็ น
สาระสาคัญข้ อหนึ่งในหลักนิติรัฐ ดังนี้
กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้ งกับหลักแห่งความได้ สัดส่วน (Principle of Proportionality) ในรัฐ
ประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแห่งความได้ สัดส่วน” เป็ นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปและเป็ นหลักการพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ อานาจปกครองกับผู้อยู่ใต้ ปกครอง ซึ่งแม้ ว่าจะไม่มีการบัญญัติไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อักษร แต่กม็ ีค่าบังคับเท่ากับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ทั้ง
ฝ่ ายนิติบัญญัติ ฝ่ ายบริหารและฝ่ ายตุลาการ จึงต้ องเคารพและปฏิบัติตามหลักการนี้ จะกระทาการใด
ขัดแย้ งกับหลักแห่งความได้ สดั ส่วนนี้มิได้
หลักแห่งความได้ สัดส่วนประกอบไปด้ วยหลักการย่อย ๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแห่งความ
เหมาะสม หลักแห่งความจาเป็ น และหลักแห่งความได้ สดั ส่วนในความหมายอย่างแคบ
(1) หลักแห่งความเหมาะสม เป็ นหลักการที่บังคับว่าในบรรดามาตรการต่างๆ ที่รัฐธรรมนู ญ
หรื อ กฎหมายเปิ ดช่ อ งให้ ฝ่ ายปกครองสามารถใช้ อ านาจก าหนดเพื่ อ ไปจ ากัด สิท ธิแ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชนได้ ฝ่ ายปกครองจะต้ องเลือกมาตรการที่สามารถดาเนินมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของผู้อ่ ืน
เช่น ป้ องกันการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ มาตรการนั้นต้ องอยู่ในวิสัยที่จะขจัดความไม่เป็ นธรรมใน
การแข่ งขันได้ จริ งๆ หรื อในกรณีหากกฎหมายมี เจตนารมณ์ จะตอบสนองความต้ องการส่วนรวมของ
ประชาชนในด้ านใดด้ านหนึ่ง เช่น รักษาความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรการนั้น
ก็ต้องอยู่ ในวิ สัยที่จะป้ องกันมิให้ เกิดการจลาจล สงครามการเมือง หรื อความเสื่อมโทรมทางจิ ตใจของ
ประชาชนได้ จริงๆ เป็ นต้ น หากมาตรการใดไม่สามารถทาให้ จุดประสงค์ท่ตี ้ังไว้ ปรากฏเป็ นจริ งขึ้นมาได้
โดยแน่ แท้ หรื อทาให้ สถานการณ์เลวร้ ายลงกว่ าเดิม ย่อมเป็ นมาตรการที่ขัดต่อหลักแห่ งความเหมาะสม
และไม่มีผลใช้ บังคับ หรือกฎหมายฉบับใดไม่เป็ นไปตามหลักแห่งความเหมาะสม กฎหมายฉบับนั้นย่อม
ไม่ชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ
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(2) หลักแห่งความจาเป็ น หมายความว่า ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซึ่งล้ วนแต่
สามารถทาให้ เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบับที่ให้ อานาจสาเร็จลุล่วงไปได้ แต่ทว่าแต่ละ
มาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากน้ อยแตกต่างกัน ฝ่ ายปกครองต้ อง
ตัดสินใจเลื อกออกมาตรการที่กระทบกระเทือนต่ อสิทธิเสรี ภาพของประชาชนมากน้ อยที่สุดและบรรลุ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้ มากที่สุด ความคิดเป็ นรากฐานของหลักการนี้มีอยู่ว่า “ในระหว่างสิ่งที่เลวร้ าย
สองสิ่งที่จาเป็ นต้ องเลือก บุคคลต้ องเลือกสิ่งที่เลวร้ ายน้ อยกว่า” ดังนั้นฝ่ ายปกครองจึงมีอานาจจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได้ เพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
เท่านั้น การจากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่ งความจาเป็ นแก่การดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็ นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
(3) หลักแห่งความได้ สัดส่วนอย่างแคบ เป็ นหลักการที่เรียกร้ องให้ เกิดภาวะสมดุลขึ้นระหว่าง
ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้นแก่เอกชนหรื อสังคมส่วนรวม กับประโยชน์อันมหาชนจะพึ งได้ รับ จากการ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่ฝ่ายบริ หารออกมาใช้ บังคับ ดังนั้นจึงบังคับให้ ฝ่าย
บริหารต้ องทาการชั่งผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการที่ตนตั้งใจจะออกมาใช้ บังคับแก่ราษฎร
มาตรการใดก็ตามที่เห็นได้ ชัดว่ าหากได้ ลงมือบังคับการให้ เป็ นไปตามนั้นแล้ ว จะยังให้ เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนน้ อยมาก ไม่ค้ ุมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชนหรื อสังคมส่วนรวม ฝ่ ายบริหารต้ องห้ าม
ไม่ให้ ใช้ ออกมาบังคับ ถึงแม้ มาตรการนั้นจะเหมาะสมและจาเป็ นแก่การดาเนินการให้ ความประสงค์ของ
กฎหมายสาเร็จลุ ล่วงไปได้ กต็ ามเมื่อบั งคับ ตามหลักแห่ งความได้ สัดส่วนในความหมายอย่ า งแคบกัน
เคร่ งครั ดแล้ ว ในกรณี ท่ีมี มาตรการต่ า ง ๆ ซึ่ งกฎหมายเปิ ดช่ อ งให้ ฝ่ ายบริ หารออกมาใช้ บั ง คับ ได้ ทุ ก
มาตรการ ก่อความเสียหายแก่เอกชนหรื อสังคมโดยส่วนรวมมากกว่ าประโยชน์ ท่มี หาชนพึ งได้ รับ ฝ่ าย
บริหารต้ องละเว้ นจากการใช้ อานาจกระทาการอย่างใด ๆ เลยที่เดียว
2.2 หลักภารกิจของรัฐ
ปัจจุบันด้ วยระบบการปกครองของรัฐสมัยใหม่ รัฐจะต้ องมีหน้ าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ซึ่งเป็ นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ท่ตี ้ องจัดทาให้ แก่ประชาชน โดยภารกิจของรั ฐกับการ
บริการสาธารณะ เป็ นเครื่องมือในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามภารกิจของรัฐ อีกทั้งยังเป็ นมาตรการทาง
สังคมและมาตรการทางกฎหมายเพื่ อให้ เ กิดผลที่เ ป็ นประโยชน์ แก่ประชาชน และเป็ นแนวทางในการ
พั ฒนาประเทศได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งในที่น้ ี ผ้ ูวิจัยจะกล่ าวถึงภารกิจของรั ฐสมัยใหม่ ท่ีสามารถแยก
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ภารกิจที่รัฐทุกรัฐจาเป็ นต้ องกระทาเพื่อการดารงอยู่ของรัฐ ภารกิจนี้จึงเป็ นภารกิจ
ที่เน้ นสาระสาคัญของความเป็ นรัฐที่เรียกว่า ภารกิจหลักของรัฐ และภารกิจที่รัฐอาจจะกระทาก็ได้ ไม่กระทา
ก็ได้ ท่เี รียกว่า ภารกิจลาดับรอง
ภารกิจลาดับรองของรัฐ
ภารกิจรองของรั ฐ หมายถึง ภารกิจที่จะทาให้ ชีวิตมีความเป็ นอยู่ ของประชาชนดีข้ ึนหรื อได้
มาตรฐานขั้นต่าในฐานะเป็ นมนุษย์ เป็ นภารกิจด้ านทานุบารุงชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ กินดีอยู่ดี
จึงเป็ นงานด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนั่นเอง โดยรัฐอาจทาด้ วยตนเองหรือไม่กไ็ ด้ รัฐอาจ
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มอบหมายให้ ปัจเจกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดทา ถึงแม้ ภารกิจรองจะมีความสาคัญในทางปฏิบัติกต็ าม
แต่กไ็ ม่ถือว่ าภารกิจรองของรั ฐเป็ นเงื่ อนไขของอานาจอธิปไตย องค์กรอื่นนอกจากรั ฐอาจเป็ นผู้จัดทา
ภารกิจของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่นกัน
การส่งเสริมและควบคุมกากับเศรษฐกิจ
การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่ าวมาข้ างต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในด้ านสวัสดิการ
สังคมนั้นทาให้ รัฐไม่อาจที่จะปฏิเสธการหารายได้ เพื่อไว้ ใช้ ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นได้ แหล่งรายได้ ท่สี าคัญ
ที่สดุ ของรัฐก็คือ ภาษีอากร เราอาจกล่าวได้ ว่ารัฐสมัยใหม่เป็ น “รัฐภาษีอากร” การที่รัฐจะเข้ าไปหารายได้
โดยดาเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพื่ อมุ่งแสวงหารายได้ ตลอดจนผลกาไรนั้น มีข้อจากัดอยู่มากทั้ง
ในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บัน ดังนั้นรัฐจึงต้ องพยายามส่งเสริมให้
ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรอันเป็ นแหล่งรายได้ ของรัฐ
ในการดาเนินการเพื่อควบคุมกากับเศรษฐกิจนั้น รัฐอาจกระทาได้ โดยกาหนดกฎเกณฑ์อันเป็ น
กรอบในการดาเนิน การทางเศรษฐกิจตลอดจนการทาธุร กิจของผู้ ประกอบการต่า ง ๆ รวมทั้งกาหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแข่งขันให้ เป็ นไปอย่างเสรีและเป็ นธรรม เช่น การตรากฎหมายว่าด้ วยการ
ป้ องกันการผูกขาด นอกจากนั้นรัฐยังอาจเข้ าไปดาเนินการในเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกากับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจได้ อกี ด้ วย เช่น การให้ เงินอุดหนุนแก่ผ้ ูประกอบการ เป็ นต้ น
2.3 นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน คือองค์กรที่ใช้ อานาจรัฐไปกระทบสิทธิของประชาชน และอาจถูก
ประชาชนฟ้ องโต้ แย้ งคาสั่งของตนเอง รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิท่มี ีจุดประสงค์เพื่อประชาชน คดีพิพาทที่
เกิ ด จากองค์ ก รเหล่ า นี้ ต้ อ งขึ้ น ศาลปกครอง เพราะเป็ นองค์ ก รที่มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คลในมหาชน ใน
ขณะเดียวกัน นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อาจจะเป็ นนิติบุคคลในทางแพ่งก็ได้ เพื่อให้ สามารถไปทานิติ
กรรมทางแพ่ งได้ องค์กรใดก็แล้ วแต่ท่ใี ช้ อานาจของรั ฐ ถ้ าองค์กรนั้นมีอานาจในการสั่งการใช้ มาตรการ
ต่ า งๆ ไปกระทบสิท ธิเ สรี ภ าพของประชาชน ประชาชนอาจใช้ สิท ธิท างศาลได้ โดยฟ้ องร้ อ งให้ ศ าล
ตรวจสอบยกเลิกคาสั่งที่มิชอบด้ วยกฎหมาย องค์กรใดก็แล้ วแต่ท่ใี ช้ อานาจของรัฐ ถ้ าองค์กรนั้นมีอานาจ
ในการสั่งการ ใช้ มาตรการต่างๆ ไปกระทบสิทธิ เสรีภาพ ทรัพ ย์สิน ของประชาชน ประชาชนอาจใช้ สิทธิ
ทางศาลได้ โดยฟ้ องร้ องให้ ศาลตรวจสอบ ยกเลิกคาสั่งที่มิชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งเป็ นการสถาปนาความเป็ น
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนขึ้น
นิติบุคคลมหาชนเมื่อจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน การจะยุบเลิกนิติบุคคลดังกล่าวก็ต้องกระทา
โดยกฎหมายมหาชนด้ วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในบรรดานิติบุคคลมหาชนด้ วยกันนั้นอาจมีฐานะไม่เท่า
เทียมกันก็ได้ เช่น กระทรวงจะมีฐานะเหนือกว่ากรม เป็ นต้ น
แนวความคิดในการแยกนิติบุคคลเป็ นสองประเภทข้ างต้ นนั้นได้ รับการยอมรับในกฎหมายไทย
โดยสังเกตได้ จ ากการที่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ท่ีได้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม บรรพ 1 ใน พ.ศ.
2535 นั้ น ได้ มี ก ารยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติใ นประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ ดิ ม ที่มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็ นนิติบุคคล แต่การยกเลิกดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อสถานะความเป็ นนิติ
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บุคคลของกระทรวง ทบวง กรม แต่อย่างใด เพราะมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งเป็ นกฎหมายมหาชนบัญญัติให้ เป็ นนิติบุคคลอยู่แล้ ว การยกเลิกดังกล่าวนี้ ทาให้ เห็นว่า มีการ
พยายามแยกแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลเอกชนกับกฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลมหาชน
ออกจากกัน เพราะเมื่อกระทรวง ทบวง กรม เป็ นองค์ก รในทางกฎหมายมหาชน จึ งไม่ เหมาะสมที่จ ะ
กาหนดสถานะความเป็ นนิติบุคคลไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็ นกฎหมายเอกชน
สาหรับประเทศไทยนั้นยอมรับเรื่องนิติบุคคลมหาชน โดยถือว่าหน่วยงานใดจะมีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลมหาชนหรือไม่ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายว่ามีการบัญญัติให้ หน่ วยงานนั้นเป็ นนิติ
บุคคลหรือไม่ ถ้ ามีกเ็ ป็ นนิติบุคคล ถ้ าไม่มีกไ็ ม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล

3. มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสมาคมกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย
3.1 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
สาหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีองค์กรผู้ท่ที าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับกีฬา ได้ ดังนี้
1) สมาคมกีฬา (association sportive) เกิดขึ้นจากสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่างบุคคลสองบุคคล
ขึ้นไปเพื่อแบ่งปันความรู้และไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร สาระของสัญญาจะถูกกาหนดขึ้นในสาร
จัดตั้งสมาคมที่จดทะเบียน ณ ที่ว่าการจังหวัด หากสมาคมกีฬาต้ องการได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากรัฐ ต้ องได้ การรับรอง ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรับรองดังกล่าวมีเป้ าหมายเพื่อตรวจสอบว่าสาร
จัดตั้งสมาคมรับรองการดาเนินการอย่างเป็ นประชาธิปไตย การบริหารงานที่โปร่งใส และการเปิ ดโอกาสให้
ชายและหญิงเข้ าสู่ตาแหน่งผู้บริหารได้ อย่างเท่าเทียมกัน
2) สหพันธ์กีฬา (Fé dé ration sportive) เป็ นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสมาคมกีฬา
บริ ษัทกีฬา บุคคลธรรมดา หรื อองค์กรอื่น ๆ ที่มีเป้ าหมายในการประกอบกิจกรรมกีฬา มีหน้ าที่จัดการ
ประกอบกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาอย่างเป็ นอิสระ โดยคณะผู้บ ริหารต้ องมาจากการเลือกตั้งโดย
สมาชิก (ยกเว้ นสหพันธ์กีฬาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ) แบ่งออกเป็ น สหพันธ์กีฬาปกติ สหพันธ์กีฬาที่
ได้ รับการรับรองจากรัฐ และสหพันธ์กฬี าที่เป็ นตัวแทนของรัฐ
การจดแจ้ งของสโมสรหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
การจัดตั้งสมาคมกีฬา (Association sportive) ตามประมวลกฎหมายกีฬา การรวมกลุ่มทาง
กีฬาในระยะเริ่ มต้ น จะอยู่ ในรู ปของสมาคมกีฬา ซึ่ งยั งไม่ ได้ มีเ ป้ าหมายในการแสวงหาก าไร ในกรณี ท่ี
สมาคมกีฬาต้ องการได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ ต้ องได้ รับการรับรอง ตามประมวลกฎหมาย
กีฬา การอนุญาตดังกล่าวเป็ นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สานักงานใหญ่ของสมาคมนั้นตั้งอยู่
3.2 ประเทศอังกฤษ
องค์กรกากับดูแลแห่งชาติ (National Governing Body : (NGB))
ในประเทศอังกฤษจะมีองค์กรเอกชนทาหน้ าที่กากับดูแลกีฬาแต่ละประเภทเรี ยกว่ า“องค์กร
กากับดูแลแห่งชาติ” ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของบริษัท หน้ าที่และความรับผิดชอบจะ
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เป็ นไปตามกฎหมายบริษัทของอังกฤษ “องค์กรกากับดูแลแห่งชาติ ” มีอานาจหน้ าที่ท่ีเกี่ยวข้ องกับการ
กากับดูแลกีฬาดังนี้
(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้ อบังคับของสมาคม
(2) ให้ การสนับสนุนกฎและข้ อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ ฝ่าฝื นกฎ (ปรับหรือห้ ามทีม
หรือสโมสรลงแข่งขัน)
(3) ให้ การสนับสนุนด้ านกีฬา การพัฒนานักกีฬา และการจัดให้ มีการแข่งขันกีฬา รวมถึงการ
ให้ การสนับสนุนสโมสรท้องถิ่น ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติและโปรแกรมการฝึ กสอนกีฬา
(4) กาหนดทิศทางและโครงสร้ าง
(5) พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณ โค้ ช อาสาสมัคร และเจ้ าหน้ าที่
(6) จัดการและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่นระดับโลก
หรือระดับยุโรป ระดับภายในประเทศ เช่น พรีเมียร์ลีค และ League Cup
(7) ให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
(8) ให้ ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับกองทุน
(9) กาหนดวัตถุประสงค์และการดาเนินการที่ชัดเจนสาหรับสโมสรและนักกีฬาเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนากีฬาประเภทนั้น ๆ
(10) ให้ การสนับสนุนและการรับรองสโมสร
อาจกล่าวได้ ว่ากีฬาทุกประเภทจะมี “องค์กรกากับดูแลแห่งชาติ” (NGB) กากับดูแล
3.3 เครือรัฐออสเตรเลีย
สาหรับหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการควบคุมและกากับดูแลการกีฬาในเครือรัฐออสเตรเลีย
1) คณะกรรมาธิการกีฬาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (the Australian Sport Commission: ASC)
คณะกรรมาธิการกีฬาแห่ งออสเตรเลีย เป็ นหน่ วยงานของรัฐบาล อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
(Department of Health) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1985 โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการ
กีฬาแห่งออสเตรเลีย (the Australian Sports Commission Act 1989) มีคณะกรรมาธิการที่ได้ รับการ
แต่งตั้งจากรัฐบาลทาหน้ าที่ในการบริหารงานโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกีฬา
2) สถาบันกีฬาแห่งชาติ (The Australian Institute of Sport: AIS) มีบทบาทในการฝึ กสอน
และพั ฒนามาตรฐานกี ฬ าระดั บ สู ง โดยมี ห น้ าที่ ห ลั ก ส าคั ญ ในการเป็ นผู้ น าในการก าหนด
กลยุ ท ธเพื่ อ ให้ เ กิ ด การมาตรฐานกี ฬ าระดั บ สู ง ขึ้ น อั น รวมถึ ง การสร้ างและน าเสนอแผนงานกี ฬ า
ในระดั บ ชาติ , เตรี ย มตั ว นั ก กีฬ าให้ พ ร้ อ มกับ การแข่ ง ขั น ในระดั บ โลก ผ่ า นทางการจั ด หาผู้ ฝึ กสอน
การดูแลเรื่ องวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการรั กษาโรค การวางแผนการแข่งขัน การดูแลสวัสดิภาพของ
นักกีฬา ตลอดจน การหารายการแข่งขันเพื่อให้ นักกีฬาได้ มีโอกาสฝึ กซ้ อมฝี มือ และยังเป็ นหน่วยงาน ที่
สนับสนุนให้ เกิดการค้ นคว้ าและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
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3) สมาคมกีฬา (Sport Organization)
สมาคมกีฬาในประเทศออสเตรเลี ยเป็ นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุ ประสงค์เกี่ยวกับกิจ การกีฬา
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นตามกฎหมายว่ า ด้ วยสมาคม (the Associations
Incorporation Act 2009) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ (1) National Sporting Organization (2)
State Sporting Organizations (3) Regional Sporting Organizations (4) Community Sporting Clubs
3.1.4 ประเทศแคนาดา
หน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการควบคุมและกากับดูแลการกีฬาในประเทศแคนาดา
1) กระทรวงวัฒนธรรม (the Department of Canadian Heritage)
กระทรวงวัฒนธรรม มีวิสัยทัศน์ในการทางานเพื่อให้ ประชาชนได้ สัมผัสกับความ
ร่ารวยทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและชื่นชมในประวัติศาสตร์ มรดก
ทางวั ฒนธรรม ตลอดจนชุ มชนของประเทศ และมีการวางเป้ าหมายเพื่ อการพั ฒนาทางวัฒ นธรรมใน
อนาคตโดยการสนับสนุนให้ ใช้ ภาษาราชการ 2 ภาษา การสนับสนุนทางด้ านศิลปะ และ การกีฬา ทั้งในทาง
ตรงและทางอ้ อม โดยการกาหนดนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาทางด้ านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬา
2) การกีฬาแห่งแคนาดา (Sport Canada)
การกีฬาแห่งแคนาดา เป็ นหน่วยงานย่ อยที่อยู่ใต้ แผนกการทางานด้ านพลเมือง
และ อัตลักษณ์ของพลเมือง (the Citizenship and Canadian Identity sector) แห่งกระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็ นผู้ดูแล และมีอธิบดี (director general) การกีฬาแห่ง
แคนาดาเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยหน้ าที่หลักของการกีฬาแห่ งแคนาดาจะแบ่ งออกเป็ น 2
ด้ าน คือ งานด้ านกาหนดนโยบายทางการกีฬา (sport policy) และงานด้ านการจัดทากิจกรรมทางการกีฬา
(sport programs) โดยการกีฬาแห่งแคนาดามีเป้ าหมายหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศเท่านั้น
ไม่ได้ มุ่งถึงการสร้ างการมีส่วนร่วมทางการกีฬาของประชาชนทั่วไป
3.5 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสมาคมกีฬาของประเทศไทย
จากการศึกษา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบว่ า กฎหมายได้
กาหนดให้ สมาคมกีฬาจะมีข้ ึนได้ กแ็ ต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี และสมาคม
กีฬาต้ องมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่ง
นักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขัน และอาจมีการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา รวมถึงให้ มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคล โดยให้ จัดตั้งสานักงานกลางทะเบียนสมาคมกีฬาขึ้นใน กกท. เพื่อควบคุมการจดทะเบียนเป็ น
สมาคมกีฬาทั่วราชอาณาจักร และทาหน้ าที่เป็ นสานักงานทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานครส่วน
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ สานักงาน กกท. จังหวัด ทาหน้ าที่เป็ นสานักงานทะเบียน
สมาคมกีฬาประจาจังหวัด และให้ ผ้ ูว่าการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็ นนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร และให้ ผ้ ูอานวยการสานักงาน กกท. จังหวัดหรือผู้
ซึ่งผู้ว่า การมอบหมายเป็ นนายทะเบี ยนสมาคมกีฬาประจาจังหวัด ตลอดจนให้ คณะกรรมการประกาศ
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กาหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558
อนึ่ง ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้ วยการจดแจ้ งสมาคมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2558 ได้
กาหนดให้ สมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้ งการดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพให้ ย่ ืนแบบการจดแจ้ ง
ต่อนายทะเบียนตามแบบ จจ 4 พร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพและ
รายชื่อกรรมการและผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอานาจให้ คารับรองตาม
กฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันออกหนังสือรับรองนั้น
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารประจาตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ
(3) รูปถ่ายของผู้มีอานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4.6 เซนติเมตร ครึ่งตัว
หน้ าตรง ไม่สวมหมวก จานวนสองรูป
(4) รายชื่อและจานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกี ฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความ
ดูแลพร้ อมสาเนาสัญญาจ้ าง
(5) แผนที่แสดงที่ต้งั ของสมาคมกีฬาอาชีพ
(6) ระเบียบหรือข้ อบังคับสมาคมกีฬาอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคมได้ กาหนดให้ การ
ก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทาการใดๆ อันมีลักษณะต่ อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็ นการหาผลกาไรหรือรายได้ มา
แบ่งปันกัน ต้ องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ และในการจดทะเบียน
นั้นจะต้ องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนร่ วมกันยื่นคาขอเป็ นหนังสือต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้
รับคาขอจดทะเบียนพร้ อมทั้งข้ อบังคับแล้ วจะต้ องพิจารณาว่าข้ อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา
ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็ นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ และเมื่อสมาคมได้ จดทะเบียนแล้ วก็จะมีฐานะเป็ นนิติบุคคล

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการดาเนินการของสมาคมกีฬาในประเทศไทย
4.1 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การจั ด ตั้ งสมาคมกี ฬ าและสมาคมกี ฬ าอาชี พ
ในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยได้ มีการแยกสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพออกจากกัน โดยสมาคมกีฬา
จะอยู่ภายใต้ การกีฬาแห่ งประเทศไทย และได้ รับการสนั บสนุ น ช่ วยเหลือจากกองทุนกีฬาแห่ งชาติเพื่ อ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็ นเลิศ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันในการแข่งขัน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในส่วนของสมาคมกีฬาอาชีพนั้น จะเป็ นองค์กรที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
โดยให้ สโมสรกีฬาอาชีพส่งนักกีฬาอาชีพเข้ าทาการแข่งขันในประเภททีม และนักกีฬาอาชีพประเภทเดี่ยว
เข้ าแข่งขัน ซึ่งกีฬาอาชีพนั้นนักกีฬาอาชีพต้ องเล่นกีฬาเป็ นอาชีพและได้ รับค่าตอบแทนจากการเล่นกีฬา
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ทั้งนี้มีสมาคมกีฬาอีกจาพวกหนึ่งที่ไม่ได้ รับรองและได้ รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยกับกองทุนกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาประเภทนี้อาจยังไม่ได้ รับการบรรจุเข้ าแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยต่อไปอาจได้ รับความนิยมและบรรจุเข้ าแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติได้ ในอนาคต
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ในปั จจุ บันการจั ดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทยนั้น จะต้ องไปจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่อง
ของสมาคม และสมาคมกีฬานั้นจะต้ องมาขอยื่นคาร้ องจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬากับนายทะเบียนของการกีฬา
แห่ งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ รับความช่วยเหลือ สนับสนุ น และส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
กองทุนกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 นั้น แบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาแห่ งจังหวัด และสมาคมกีฬาที่ใช้ คาว่ า “แห่ ง
ประเทศไทย” สาหรับสมาคมกีฬาอาชีพนั้นในการจดแจ้ งดาเนินการต่อนายทะเบี ยนเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพ
นั้น ต้ องเป็ นสมาคมที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการ
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงจะจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งนี้สมาคมกีฬา
ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์จะไม่ สามารถจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬา
อาชีพได้
อนึ่ง สาหรับการจัดตั้งสมาคมกีฬา การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬา และการจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพนั้น ถือได้ ว่าเป็ น
การสร้ างภาระให้ กับหน่ วยงาน เพราะในการจัดตั้ง สมาคมกีฬาอาชี พนั้ นมีข้ันตอนในการจั ดตั้งที่หลาย
ขั้นตอน โดยต้ องเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะมาขอจดแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ น
สมาคมกี ฬาอาชี พ ได้ ซึ่ ง การที่จ ะเป็ นสมาคมกีฬาตามกฎหมายได้ น้ั น จะต้ อ งมี ก ารจั ดตั้ งสมาคมตาม
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ า ด้ วยเรื่ องของสมาคม และสมาคมนั้ น ต้ องมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อการจั ดการ
แข่งขันกีฬาพร้ อมกับมีการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันต่างๆ แล้ วมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของการ
กีฬ าแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ขึ้น ทะเบี ยนเป็ นสมาคมกีฬ า และใช้ ค าว่ า สมาคมกีฬ าได้ อ ย่ า งถู กต้ องตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงทาให้ สมาคมที่จะจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬา
และสมาคมกีฬาอาชีพจึงมีข้นั ตอนของการดาเนินการที่หลายขั้นตอนกว่าจะเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้
นอกจากนี้ การกีฬาแห่ งประเทศไทยไม่ มีอ านาจในการก าหนดให้ ทุกสมาคมที่จัดตั้งขึ้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่ องของสมาคมเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และอยู่ภายใต้ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหมด และการกีฬา
แห่ งประเทศไทยก็มีสิทธิท่ีจะรั บสมาคมกีฬาที่ได้ รับการบรรจุ เข้ าแข่ งขันระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
เท่านั้น ที่จะต้ องได้ รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกองทุนกีฬาอาชีพ จึงทา
ให้ สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยเรื่องของสมาคม บางสมาคมที่จัดกลุ่มกันเพื่อ
รวมตัวกันออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาประเภทนั้น ถึงแม้ กีฬาประเภทนั้นจะไม่ได้ รับความ
นิยมภายในประเทศก็ตามไม่ได้ รับการสนับสนุ นและพัฒนาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้ วยเหตุท่วี ่ าไม่
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อยู่ในความดูแลของการกีฬาประเทศไทย และไม่ถือว่าเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติการ
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 นั่นเอง
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า หากขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมี
หลายขั้นตอน ทั้งการจัดตั้งตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. 2556 ซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุ น ส่งเสริ ม และพั ฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพใน
ประเทศไทย เนื่องจากทาให้ การพัฒนาสมาคมกีฬาไปสู่สมาคมกีฬาอาชีพมีหลายขั้นตอน ทาให้ เกิดผลเสีย
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพในประเทศ อีกทั้งนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬา
ดังกล่ า วได้ รั บการส่ งเสริ มและพั ฒ นาที่ล่า ช้ า อีก ด้ วย ดังนั้น หากยังไม่ มีการแก้ ไขขั้น ตอนในการจั ดตั้ง
สมาคมกี ฬ าและสมาคมกี ฬ าอาชี พ จะส่ ง ผลท าให้ ก ารพั ฒ นาระบบกี ฬ าในประเทศไทยไม่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการพั ฒนาระบบการกีฬาในประเทศไทยได้ อย่างแท้ จริง และยั่งยืนใน
อนาคต
4.2 ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ย วกับ การก ากับ ดู แ ลสมาคมกี ฬ าและสมาคมกี ฬ าอาชี พ
ในประเทศไทย
สาหรับการกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การดาเนินงาน
หรือการดาเนินกิจการด้ านกีฬา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการบริหารงานของสมาคมกีฬาเอง การจัดการแข่งขัน
กีฬาของสมาคมกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่มีการแข่งขันให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ในการกากับดูแลก็เพื่อให้ สมาคมกีฬาและสมาคมกีฬา
อาชีพดาเนินกิจการด้ านกีฬาภายใต้ ของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้ วยเรื่อง
สมาคมกีฬาสาหรับสมาคมกีฬา และพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ว่าด้ วยเรื่องสโมสร
กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพสาหรับสมาคมกีฬาอาชีพ โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
จากที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า ในการก ากั บ ดู แ ลสมาคมกี ฬาและสมาคมกีฬ าอาชี พ ใน
ประเทศไทยนั้น สมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่
ในการกากับดูแลของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่ได้ จดแจ้ งต่อนายทะเบียน
กีฬาอาชีพจัดตั้งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพจะอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกีฬาอาชีพซึ่งอยู่ภ ายใต้
การกากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็ นประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะ แต่ในทางกลับกัน
สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ด้านการกีฬา แต่ไม่ได้ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2558 หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ รับเข้ ามาอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยนั้น ในการกากับดูแลจะเป็ นหน้ าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ หลักการในการกากับดูแลสมาคมกีฬาของแต่ละหน่วยงานก็มีการกากับดูแลสมาคม
กีฬาที่แตกต่างกัน โดยสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ าด้ วยเรื่องของสมาคม
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การกากับดูแลจะเป็ นหน้ าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการกากับดูแลนั้นจะเป็ นการ
กากับดูแลในเรื่ องของการบริ หารงานและการจัดการสมาคมให้ เป็ นไปตามหลักของกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคมเท่านั้นไม่รวมไปถึงการกากับดูแลในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา ส่วน
การกากับดู แลสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จะอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลเรื่องการดาเนินงานของสมาคมกีฬา และได้ รับการกากับดูแลในเรื่ องการจัดการ
แข่งขันตลอดจนการส่งนักกีฬาเข้ าแข่งขันจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้ อมทั้งกองทุน
พั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ในส่ ว นของสมาคมกี ฬ าที่ จ ดแจ้ งต่ อ นายทะเบี ย นเป็ นกี ฬ าอาชี พ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะอยู่ภายใต้ การกากับดูแลเรื่องการดาเนินงานของสมาคม
กีฬาอาชีพ และได้ รับการกากับดูแลในเรื่ องการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พร้ อมทั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ซึ่งทั้งสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพก็ยังอยู่ภายใต้ การกากับดูแล
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย อีกด้ วย
อนึ่ง แนวทางในการกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลต่อการ
พั ฒนาด้ านกีฬาและสมาคมกีฬาในประเทศไทย เนื่องจากสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคมจะถูกกากับดูแลเฉพาะการดาเนินงานของสมาคมเท่านั้นและไม่ได้ รับ
การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแข่งขันหรือการพัฒนากีฬาชนิดนั้นๆ ตามกฎหมายการกีฬาและอีกทั้ง
สมาคมกีฬาในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแล้ วหลักเกณฑ์การกากับดูและนั้น หากเป็ นสมาคม
ตามกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก ็เ ป็ นหน้ าที่ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ส่ ว นสมาคมกี ฬ าที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และเจ้ าหน้ าที่ในการกากับดูแลก็เป็ น
หน้ าที่ของสมาคมกีฬาจังหวัด จะเห็นได้ ว่าหลักเกณฑ์และเจ้ าหน้ าที่ในการกากับดูแลสมาคมกีฬาทั้งหมด
ในประเทศไทยเกิดความเหลื่อมลา้ กัน เพราะหลักเกณฑ์และเจ้ าหน้ าที่ในการกากับดูแลนั้นมีด้วยกันสอง
ส่วน และวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการกากับ ดู แ ลก็มีความแตกต่ า งกัน ในวั ตถุ ป ระสงค์ของการก ากับ ดู แ ลและ
ส่งเสริมสมาคมกีฬา ทาให้ การกากับดูแลไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนากีฬา
ดังนั้น การที่ประเทศไทยแยกการกากับดูแลสมาคมกีฬาโดยไม่ให้ หน่วยงานที่กากับดูแลในเรื่อง
ของกิจการด้ านกีฬาทั้งหมดในประเทศไทยเป็ นผู้ดูแลนั้น ทาให้ หลักเกณฑ์และเจ้ าหน้ าที่ในการกากับดูแล
สมาคมกีฬาทั้งหมดภายในประเทศนั้น เกิดความเหลื่อมลา้ และวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลสมาคมกีฬา
ก็มีความแตกต่างกันออกไปในสาระสาคัญของการกากับดูแลและการส่งเสริ มกีฬา จึงส่งผลเสียต่อการ
ดาเนินกิจการด้ านกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา ตลอดจนรวมไปถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาภายในประเทศ เนื่องจากบางสมาคมกีฬาไม่ได้ รับการกากับดูแลและการสนับสนุนจากกองทุนกีฬา
เพื่อพัฒนาสมาคมกีฬาของตัวเอง ทาให้ ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบและโครงสร้ างของสมาคมกีฬาที่
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมกีฬาได้ อย่างแท้จริง
4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทย
สาหรับการส่งเสริมกีฬาอาชีพในประเทศไทยมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากนักกีฬาจะ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือการเล่นกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศแล้ ว ยังมีการส่งเสริมให้ นักกีฬาเล่นกีฬาเป็ นอาชีพ
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และเป็ นการสร้ างอาชีพให้ กับนักกีฬาอีกด้ วย เนื่องจากนักกีฬาอาชีพในปัจจุบันจะได้ รับค่าตอบแทนจาก
การเล่นกีฬาเป็ นอาชีพ ซึ่งแตกต่างจากการเล่นกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศซึ่งรายได้ จะได้ จากเงินรางวัลในการ
แข่งขันและเงินอัดฉีดจากสมาคมเท่านั้น ดังนั้นรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬา
แห่ งประเทศไทยจึงได้ มีการส่งเสริ มและพัฒนากีฬาในประเทศไทยให้ เป็ นกีฬาอาชีพ ซึ่งปั จจุ บันก็ได้ มี
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ที่เป็ นกฎหมายในการกาหนดชนิดกีฬาอาชีพ และกาหนด
หลักเกณฑ์ในการบริหารงานของสมาคมภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการจด
แจ้ งของนักกีฬาอาชีพ บุคลาการทางกีฬาอาชีพ และสมาคมหรือสโมสรกีฬาอาชีพ อีกด้ วย
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทยมิได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสมาคม
กีฬาอาชีพเป็ นการเฉพาะ โดยการจะจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้ น้ั น ต้ องเป็ นสมาคมที่ถูกต้ องตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เสียก่อน ซึ่งในกระบวนของการจดทะเบียนของ
สมาคมเพื่อเป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องนั้นเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรับ
สมาคมกีฬาไหนและไม่รั บสมาคมกีฬาไหนไว้ ดูแล โดยทั้งนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทยก็
พิจารณารับเฉพาะกีฬาที่ได้ รับความนิยมหรือกีฬาที่บรรจุไว้ ในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เท่านั้น ส่งผลทาให้ สมาคมหรือสมาคมกีฬาบางประเภทนั้นไม่ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นสมาคมกีฬาหรือ
สมาคมกีฬาอาชีพได้ ทั้งที่สมาคมหรื อสมาคมกีฬาดังกล่ าวมีจุดมุ่งหมายและวั ตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ไปสู่ความเป็ นเลิศและเพื่อ
เป็ นอาชีพ ต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณีท่ชี มรมหรือสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า
ด้ วยเรื่ องของสมาคมที่ไม่ได้ จดทะเบียนตามตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
และไม่ได้ รับรองให้ เป็ นสมาคมกีฬาโดยคณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทย ไม่สามารถที่จะจดแจ้ ง
เป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้ เลย เนื่องจากสมาคมกีฬาที่จะจดแจ้ งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพื่อเป็ นสมาคม
กีฬาอาชีพนั้นจะต้ องได้ รับการจดทะเบียนเป็ นสมาคมที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งนั้นก็หมายความว่ าต้ อง
เป็ นสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เท่านั้น ฉะนั้นจึงเห็น
ได้ ว่าสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคม ถ้ าไม่ได้ จด
ทะเบียนให้ เป็ นสมาคมกีฬาที่ถูกต้ องตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิท่จี ะจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพ เพราะไม่มี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้ อานาจสมาคมกีฬาประเภทดังกล่าวไปจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพได้ เลย
อนึ่ง การไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้ อานาจสมาคมกีฬาที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่องของสมาคม สามารถจดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาที่ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบั ญญั ติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 นั้ น เพราะการรั บ เป็ น
สมาคมกีฬาที่ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเป็ นดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการการกีฬาแห่ งประเทศไทยในการ
พิจารณารับสมาคมกีฬาต่างๆ เข้ ามาอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ สมาคมกีฬา
เหล่ า นี้ ไม่ ได้ รั บการส่งเสริ มจากการกีฬาแห่ งประเทศไทย รวมไปถึงได้ รั บ การสนั บ สนุ น และส่งเสริ ม
สมาคมกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ดังนั้นการไม่มีหลักเกณฑ์
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ในทางกฎหมายที่จะให้ จดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพหรื อสมาคมกีฬา ทาให้ การพั ฒนาสมาคมกีฬามีการ
พั ฒนาเป็ นสมาคมกีฬาอาชี พในประเทศไทยน้ อยมาก และทาให้ ไม่ เกิดการพั ฒนาด้ า นกีฬาอาชี พใน
ประเทศน้ อยมากเช่นเดียวกัน
ดังนั้น การที่ประเทศไทยไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ
ที่แน่นอนชัดเจนในการที่จะให้ สมาคมกีฬายื่นจดแจ้ งต่อนายทะเบียนกีฬาอาชีพเพื่อเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพ
นั้น ส่งผลทาให้ การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยมีจานวนน้ อย เนื่องจากส่วนมากที่คณะกรรมการกีฬา
อาชีพให้ จดแจ้ งเป็ นสมาคมกีฬาอาชีพนั้นก็มีเฉพาะกีฬายอดนิยม ซึ่งปั จจุ บันกีฬาในประเทศได้ รับความ
นิยมมากมายหลายชนิด และผู้ปกครองก็สนับสนุ นบุตรหลานในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลัง
กาย เล่นเพื่อความเป็ นเลิศ หรือเพื่ออาชีพ ทั้งนี้หากประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการจด
แจ้ งสมาคมกีฬาอาชีพให้ มีความชัดเจน จะทาให้ การพัฒนากีฬาอาชีพในประเทศไทยเกิดความล่าช้ าและมี
สมาคมกีฬาอาชีพที่จะพัฒนากีฬาอาชีพจานวนน้ อย ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อการพั ฒนาระบบของกีฬาใน
ประเทศไทยอีกด้ วย ตลอดจนไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ และเพื่ออาชีพ นั้นเอง

5. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ใน
หมวด 6 เรื่องสมาคมกีฬา ในเรื่องดังนี้
ข้ อ 1. ในส่วนที่ 1 เรื่องการจัดตั้งสมาคม เห็นควรให้ มีการกาหนดให้ สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินกิจกรรม และส่งเสริมกีฬา ให้ อานาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งชาติ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการจัดตั้งสมาคมกีฬาโดยตรงกับการกีฬา
แห่งประเทศไทย
ข้ อ 2. ในส่วนที่ 4 เรื่ องการกากับดู แลสมาคมกีฬา เห็นควรให้ มีการกาหนดให้ การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทยแต่เพี ยงผู้เดียวในการมีอานาจกากับดูแลสมาคมกีฬาและสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีอานาจ
หน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ออกกฎ ระเบียบ หรือข้ อบังคับเกี่ยวกับสมาคมกีฬาในประเทศไทย
(2) ให้ การสนับสนุนกฎและข้ อบังคับของการแข่งขันและลงโทษผู้ฝ่าฝื นกฎ
(3) ให้ การสนับสนุ นด้ านกีฬา การพั ฒนานักกีฬา และการจัดให้ มีการแข่งขันกีฬา ของ
สมาคมกีฬา รวมถึงการให้ การสนับสนุน สมาคมกีฬาและสโมสรกีฬาท้ องถิ่น ตลอดจนดูแลทีมระดับชาติ
และโปรแกรมการฝึ กสอนกีฬา
(4) กาหนดทิศทางและโครงสร้ างของการดาเนินกิจการของสมาคมกีฬา
(5) พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณ โค้ ช อาสาสมัคร และเจ้ าหน้ าที่
(6) จัดการและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแข่งขันในทุกระดับ ระดับนานาชาติ เช่ นระดับ
โลก หรือระดับทวีป ระดับภายในประเทศ
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(7) ให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแก่สมาคมกีฬา
(8) ให้ ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับกองทุนกีฬา
(9) กาหนดวัตถุประสงค์และการดาเนินการที่ชัดเจนสาหรับสมาคมและนักกีฬาเกี่ยวกับการ
ให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆ
(10) ให้ การสนับสนุนและการรับรองสมาคมกีฬาทุกชนิด
อนึ่ง ผู้วิจัยเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ใน
หมวด 2 เรื่องสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ดังนี้
ให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการจดแจ้ งการดาเนินการเพื่อเป็ นสโมสร
กีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพกาหนด
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มาตรการทางด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพือ่ ควบคุม
การปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต์
ปิ ยพร ศรีพรสวรรค์*
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงมาตรการทางด้ านกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ว่ามีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี มี
ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มมลพิ ษ ที่เ กิด ขึ้ น โดยเฉพาะมลพิ ษ ที่เ กิด จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากรถยนต์หรือไม่ เพียงใด สอดคล้ องกับแนวคิดมาตรการแรงจู งใจทางภาษีใน
การแก้ ไขปัญหามลพิษหรือไม่ เพียงใด
จากการศึกษาพบว่าการกาหนดประเภทสินค้ าและบริการ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1. ควบคุมหรื อจากัดการบริ โภคเนื่องจากเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ 2. มีลักษณะฟุ่ มเฟื อย 3. เป็ นสินค้ าที่ได้ รับประโยชน์พิเศษจากกิจการของรั ฐ 4. หลั ก
เบ็ดเตล็ด เช่ น เมื่อรั ฐต้ องการรายได้ เพิ่ มหรื อเพื่ อควบคุ มปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งส่วนใหญ่ การ
จั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิต จากสิน ค้ า และบริ ก ารของไทย มีค วามสอดคล้ อ งกับ หลั ก การข้ า งต้ น
สาหรับการใช้ มาตรการแรงจูงใจทางภาษีมาใช้ ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น การ
ยกเว้ น หรื อการลดหย่อนภาษี ย่อมส่งผลโดยอ้ อมก่อให้ เกิดแรงจู งใจกับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ บริ โภคในการมีส่วนร่ วมในการลดปั ญหามลพิ ษที่เกิดขึ้น ซึ่ งแม้ การให้ สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่ าวจะทาให้ รัฐต้ องสูญเสียรายได้ ในการจัดเก็บ แต่รัฐก็ได้ ประโยชน์ตอบ
แทนคืนมา คือ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่ลดลงในการแก้ ไขปั ญหา และเยียวยาปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมที่
เกิด ขึ้ น อีก ทั้งในการปรั บ โครงสร้ า งภาษี ร ถยนต์ แ บบใหม่ ที่หัน มาใช้ ภ าษี สรรพสามิ ต ในการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยคานวณจากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่อู ากาศนั้น ได้
มีปัญหามากมายหลายประการอันควรดาเนินการแก้ ไข
ดังนั้ น ผู้ วิจัยจึงขอเสนอว่ าควรมีการพิ จารณาแก้ ไขเพิ่ มเติมในส่วนของมาตรการใน
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยควรมีการกาหนดอัตรา
การปล่ อยก๊าซฯที่แน่ นอนและชั ด เจนเพื่ อความเป็ นธรรมในการจั ดเก็บภาษี อีกทั้งในส่วนของ
โรงงานอุ ตสาหกรรมที่ป ล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศควรมีก ารก าหนดมาตรการในการจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิตจากการปล่อยก๊าซฯออกสู่อากาศ โดยขยายฐานภาษีในการจัดเก็บ เพิ่มประเภทของ
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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สินค้ าหรือบริการให้ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้ าหรื อบริการที่อาจก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
เช่น ปูนซีเมนต์ ยางรถยนต์ เป็ นต้ น อีกทั้งควรสร้ างแรงจู งใจทางภาษีให้ เป็ นรูปธรรม ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การยกเว้ นภาษีหรือลดหย่อนภาษีในอัตราสูงให้ กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ที่นาผลิตภัณฑ์เก่านากลับมาใช้ ผลิตใหม่ (Recycle) หรือ ผู้ประกอบการที่มีการนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆมาใช้ ในการผลิ ต เป็ นต้ น เพื่ อให้ ผ้ ู ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดแรงจู งใจ และ
ต้ องการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น และควรพิจารณาให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
มากกว่าเดิม หรื อให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราสูง เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ ผ้ ูประกอบการและ
ผู้บริโภคหันมาสนใจและมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหามลพิ ษ อีกทั้ง ผู้วิจัยยังเห็นว่าควรพิจารณา
ปฏิรูประบบภาษี โดยบั ญญั ติ กฎหมายภาษี ส่ิงแวดล้ อมขึ้ นโดยเฉพาะเพื่ อให้ การจั ดเก็บภาษี ท้ัง
ระบบรวมอยู่ในภาษีส่งิ แวดล้ อม เพื่อให้ เป็ นรูปธรรมชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม โดยเฉพาะปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อมปั ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ

1. บทนา
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ ก่อให้ เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมรวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ทั้งมลพิ ษทางนา้ ทางอากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายต่างๆ ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นนั้ นมีท้ัง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สังคมโดยส่วนรวม และแก่บุคคลที่ได้ รับความเสียหายจากการรั่วไหลหรื อ
การแพร่ กระจายของมลพิ ษ รวมทั้งได้ ส่งผลเสียต่อสถานการณ์ส่ิงแวดล้ อมและก่อให้ เกิดปั ญหาการ
ใช้ ทรั พยากรอย่ างไม่ ย่ั งยื น ได้ แก่ ปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ ไม่ ว่ าจะเป็ น
ทรั พยากรป่ าไม้ ที่ดิ น น้า รวมทั้งปั ญหามลพิ ษที่ทวี ความรุ นแรงมากขึ้ น ทั้งด้ านมลพิ ษทางน้า
มลพิษทางอากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชน
การป้ องกั นปั ญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยในปั จจุ บั นส่ วนใหญ่ ยั งคงเน้ น
การใช้ นโยบายการบั งคับและควบคุ ม (Command and Control) เป็ นหลั ก ตั วอย่ างเช่ น
พระราชบั ญญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ ก าหนดมาตรฐานและวิ ธี การควบคุ มการปล่ อยของเสี ย
มลพิษ หรื อสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินการเพื่อป้ องกันหรือ
ระงับบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
จากการศึ กษา จะเห็นว่ ามาตรการข้ างต้ นยั งเป็ นมาตรการที่ใช้ ไม่ ได้ ผล หรื อยั งขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาให้ หมดไปได้ และไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งมลพิษทางอากาศ
ที่ไม่ผ่านการควบคุมยังคงถูกปล่อยสู่ธรรมชาติทาให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ตกเป็ นภาระของ
สังคม เนื่องจากปั ญหาสิ่งแวดล้ อมนั้นเป็ นเหตุให้ รัฐมีภาระต้ องจั ดสรรงบประมาณเพื่ อรั กษาและ
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แก้ ไขปั ญหาในการควบคุ มมลพิ ษด้ า นต่ าง ๆ ให้ อยู่ ใ นระดั บที่เหมาะสมต่ อการด ารงชี วิ ตของ
ประชาชนและสร้ างสรรค์ส่งิ แวดล้ อมที่ดีให้ เพิ่มขึ้นทุกปี ในทุกท้ องที่ของประเทศไทย
แม้ จะมีการควบคุมมลพิษในด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เช่ น
การควบคุ มมลพิ ษตามพระราชบั ญญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญั ติ ส่งเสริ มและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535 แต่ การใช้ มาตรการกากับและควบคุมตามกฎหมายดังกล่ าวแต่
เพี ยงอย่างเดียวทาให้ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นแหล่ งกาเนิดมลพิ ษสามารถปล่ อยมลพิ ษได้ มาก
ตามต้ องการตราบเท่าที่นา้ ทิ้งหรืออากาศเสียเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จึงทาให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมขาดแรงจู งใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้ เทคโนโลยีท่สี ะอาด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมเองก็ไ ม่ ไ ด้ ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบอั น เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการควบคุ มมลพิ ษของตนเท่าที่ควร รั ฐจึงต้ องนาเงินงบประมาณเป็ นจานวนมากไปแก้ ไข
ปั ญหามลพิ ษทางอากาศอันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือในส่วนของภาคการขนส่งทางบก การ
ใช้ รถยนต์เป็ นสาเหตุท่สี าคัญของมลภาวะในด้ านต่างๆ เช่ น เสียงดัง ควั นดา ฝุ่ นควั น กลิ่ นเหม็น
เป็ นต้ น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสภาพสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเราโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงเป็ นเหตุให้ มีการคิดค้ นเหตุผลด้ านการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม จึงกลายเป็ น
ที่มาของแนวคิดในการให้ เจ้ าของหรือผู้ใช้ รถยนต์เข้ ามาร่วมรับผิดชอบ หรือร่ วมรับภาระในการแก้ ไข
ปัญหามลภาวะจากรถยนต์ดังกล่าว
จากปั ญหาข้ างต้ นไม่ว่าจะเป็ นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรื อเจ้ าของหรื อผู้ใช้
รถยนต์ จึงควรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในภาระค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขปั ญหามลพิษทางอากาศด้ วย ทั้งนี้
การกาหนดให้ ผ้ ูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรื อเจ้ าของหรื อผู้ใช้ รถยนต์เข้ ามารั บผิดชอบใน
การแก้ ปัญหามลพิ ษ อาจกาหนดเป็ นการเก็บค่าบริการปล่อยมลพิษ (Emission Charge) หรือค่า
ภาษีสาหรับผู้ก่อมลพิษ อันเป็ นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ที่นามาใช้ กับการพัฒนาประเทศทางด้ าน
เศรษฐกิจ พร้ อมกับการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม

2. หลักการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ในปั จจุ บันเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ท่มี ีอยู่มักเกี่ยวข้ องกับการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้ ทรั พยากรมากกว่ าการสร้ างแรงจู งใจให้ ผ้ ูก่อมลพิ ษลดการก่อมลพิ ษ และยอมที่จะเปลี่ ยนแปลง
พฤติ กรรมของตนเพื่ อรั กษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อม จึ งสมควรที่จะน าเครื่ องมือหรื อมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ ให้ มากขึ้นเพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย
2.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
การกาหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปจะทาได้ สองลั กษณะ คือ การกาหนดมาตรฐานจาก
แหล่ งกาเนิด หรื อมาตรฐานควบคุมมลพิ ษจากแหล่ งกาเนิด (Emission Standard) และการ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (Ambient Standard)
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- มาตรฐานควบคุมมลพิ ษจากแหล่งกาเนิด (Emission Standard) เป็ นมาตรฐาน
มลพิษในสิ่งแวดล้ อม โดยทั่วไปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่ได้ มีการประกาศใช้ แล้ ว อาทิเช่ น
มาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดิน ที่ไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเลชายฝั่ง มาตรฐาน
คุณภาพนา้ ทิ้ง มาตรฐานคุณภาพนา้ บาดาลที่จะใช้ บริโภค มาตรฐานคุณภาพนา้ ดื่ม และมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็ นต้ น
- มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (Ambient Standard) เป็ นมาตรฐานมลพิษจาก
แหล่งกาเนิด หรือกิจกรรมต่างๆ มาตรฐานที่ได้ มีการประกาศใช้ แล้ ว อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพ
อากาศเสีย ที่ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล มาตรฐานคุณภาพ
อากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล
และมาตรฐานควบคุมการระบายนา้ ทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด เป็ นต้ น
2.2 แนวคิดด้ านเศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม
แนวคิดด้ านเศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้ อมจะแบ่งออกเป็ น 2 เรื่อง คือ หลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็ นผู้จ่ายและการใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
1) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP)
แนวความคิดเรื่ องผู้ก่อมลพิ ษเป็ นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) นี้
เป็ นแนวความคิดในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งมาจากความเชื่ อที่ว่า ปั จจุ บันผู้ ประกอบการผลิ ตสินค้ า
หรื อให้ บริ การได้ ใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ หรื อสินค้ าสาธารณะ (Public goods) โดยไม่ ได้ จ่ าย
ค่าตอบแทนทาให้ สินค้ าราคาถูกกว่ าที่เป็ นจริ ง และผลจากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนี้เองทาให้
ไม่มีการรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้ อม นอกจากการตักตวงผลประโยชน์ตาม
ความสามารถของตน ซึ่ ง นอกจากเป็ นการใช้ ทรั พ ยากรอย่ า งไม่ เ หมาะสมตามหลั ก การท าง
เศรษฐศาสตร์ กล่ าวคือ ไม่ สามารถใช้ ทรั พยากรได้ อย่ างมีประสิทธิภาพหรื อก่ อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแล้ วยังเป็ นการทาลายทรั พยากรธรรมชาติท่มี ีอยู่ อย่ างจากัดอีกด้ วย ซึ่งไม่ ก่อให้ เกิดผลดีแต่
ประการใด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการบริ โภคทรั พยากรธรรมชาติ ในลั กษณะของการขาดการบ าบั ด
มลพิษโดยถือเสมือนหนึ่งว่ าธรรมชาติเป็ นเครื่ องบาบัดนา้ เสียขนาดใหญ่ ท่มี ีค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุดเป็ น
การประหยัดมากที่สุดที่ปล่ อยให้ ธรรมชาติบาบัดของเสียเกินขีดจากัดของธรรมชาติและก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่ อสังคมโดยส่วนรวมแล้ ว ผู้ รั บภาระค่ าใช้ จ่ายในการบาบั ดของเสียก็คือสังคมนั้ นเอง
ดังนั้น จึงจาเป็ นต้ องกระตุ้นให้ ผ้ ูปล่ อยของเสียดังกล่ าวเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายของตน โดยการ
กาหนดค่าธรรมเนียมที่ผ้ ูก่อให้ เกิดมลพิษต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพื่อการบาบัดมลพิษหรือเพื่อการอื่นๆ
2) การใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) หรื อแรงจู งใจทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการดาเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปที่ปฏิบัติกันในหลายประเทศและสามารถนามาใช้ ได้
โดยแบ่งออกได้ ดังนี้
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(1) การเก็บค่าปล่อยมลพิษ (Charge System)
(2) การเก็บภาษี (Tax)
(3) การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Administration Fee)
2.3 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
2.3.1 หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็ นธรรม (Equity)
ระบบภาษี อากรที่ดี ต้องเป็ นระบบที่มีความเป็ นธรรมทั้งในระหว่ างผู้ เสียภาษี
ด้ วยกันเองและระหว่ างรั ฐผู้จัดเก็บภาษีกับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็ นธรรมนี้
นับเป็ นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ถ้ าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็ นธรรมแล้ ว ความ
ยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) ก็คงจะเกิดขึ้นได้ ยาก
2.3.2 หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty)
ภาษี ท่ีปัจเจกชนแต่ ละคนมี หน้ าที่ต้องรั บภาระในการจ่ ายควรที่จะต้ องมีความ
แน่นอนชัดเจน ไม่มีการใช้ อานาจตามอาเภอใจ เวลาในการจ่ายภาษี วิธีการจ่าย จานวนภาษีท่จี ะต้ อง
จ่าย ทั้งหลายเหล่านี้จะต้ องมีความชัดเจนและง่ายแก่ผ้ ูจ่ายภาษีและต่อผู้อ่ นื ทุก ๆ คน หากระบบภาษี
การจั ดเก็บภาษี อากรใดมีความแน่ นอนและชั ดแจ้ งดั งกล่ าวแล้ ว ย่ อมสร้ างความสมัครใจในการ
เสียภาษีอากรได้ ดีข้ นึ
2.3.3 หลักความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience of Payment)
ภาษี ทุกๆ ชนิ ดควรที่จะถู กจั ดเก็บตามเวลาหรื อตามวิ ธีการที่น่าจะสะดวกมาก
ที่สุดสาหรับผู้จ่ายภาษี โดยหลักการนี้มีจุดมุ่งหมายว่ า เมื่อประชาชนมีภาระหน้ าที่เสียภาษีอากรให้
รัฐ รั ฐก็ควรที่จะเป็ นฝ่ ายอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูเสียภาษีในทุก ๆ ด้ าน โดยหลักความสะดวกนี้
หากวางไว้ อย่างเหมาะสมแล้ วย่อมเป็ นการจู งใจประชาชนในการให้ ความร่ วมมือเสียภาษีอากร ทาให้
รัฐสามารถเก็บภาษีอากรได้ ครบถ้ วนยิ่งขึ้น
2.3.4 หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี (Economy in Collection)
ภาษี ทุกๆ ชนิ ดควรที่จะถูกออกแบบทั้งในแง่วิธีการดึงเงินออกจากกระเป๋ าของ
ประชาชนจะต้ องทาอย่างประหยัดที่สุดและเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับกระเป๋ าเงินของประชาชนให้ น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ นอกเหนือจากเงินที่ภาษีนาเข้ าไปสู่คลังสาธารณะ

3. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายต่างประเทศ
3.1 มาตรการทางกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต ของต่ า งประเทศกั บ การควบคุ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ
1. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
การแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของสหรัฐอเมริกานั้น คือ การจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไม่
ว่ า จะเป็ นภาษี ท างตรงหรื อ ภาษี ท างอ้ อ มก็จ ะมี ก ารจั ด เก็บ ทั้ง ในระดั บ รั ฐ บาลกลาง ( Federal
Government) จนถึงระดับรัฐบาลท้ องถิ่น (Local Government) กฎหมายภาษีสรรพสามิตของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบัญญัติไว้ ในกฎหมายฉบับเดียว คือ ประมวลบทบัญญัติว่าด้ วยภาษีอากร
(Internal Revenue Code) ใช้ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 4 ประเภท คือภาษีสรรพสามิตสาหรับการ
ผลิตสินค้ า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการขายปลีกสินค้ า ภาษีสรรพสามิตสาหรับการให้ บริการ และ
ภาษีสรรพสามิตสาหรั บสิ่งแวดล้ อม สาหรับภาษีสรรพสามิตนั้นได้ ถูกกาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ประมวลบทบัญญัติว่าด้ วยการจัดเก็บภาษีอากร (Internal Revenue Code) ที่ถูกจัดเก็บโดย
รั ฐบาลกลาง ซึ่งมีรูปแบบการจัดเก็บภาษีท่หี ลากหลายตั้งแต่การผลิต การนาเข้ า การให้ บริ การ
และภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศหนึ่งซึ่งประสบความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้ อม จึง
เหมาะที่จะเป็ นกรณี ศึกษาด้ า นการแก้ ไขปั ญหาเพื่ อน ามาเป็ นต้ น แบบประยุ กต์ ใช้ ในการแก้ ไ ข
ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย แม้ ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้ านบริบทโครงสร้ างจาก
ประเทศไทยอยู่บ้าง แต่ยังสามารถนาแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ โดยการผสมผสานกับบริบททางด้ าน
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
2. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี
ภาษีสรรพสามิตของประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี เป็ นภาษีท่จี ัดเก็บโดยรัฐบาลกลาง
แบ่ ง ลั ก ษณะการจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต ออกเป็ น 4 ประเภท คื อ ภาษี ส รรพสามิ ต พิ เ ศษ
ภาษีสรรพสามิตสุรา ภาษีสรรพสามิตสาหรั บโทรศัพท์ และภาษีสรรพสามิตสาหรั บการขนส่ง ซึ่ง
แต่ละประเภทจะมีกฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะเป็ นหมวดหมู่ หากแต่อยู่ในฉบับเดียวกัน
3.2 มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตของต่างประเทศกับการควบคุมรถยนต์ท่ปี ล่อย
ก๊าซคาร์บอน
1. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ
การจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือ พยายามที่จะทาให้ อตั ราการจัดเก็บภาษีน้ันมีความแปรผันใกล้ เคียงกับอัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศให้ มากที่สุด ในการกาหนดอัตราการจัดเก็บภาษีน้ัน จะ
คานึงถึงทั้งการปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และประเภทพลังงานที่ใช้ ของเครื่ องยนต์ร่วมกัน
ตลอดจนมีการปรั บปรุ งอัตราการจั ดเก็บ ภาษี ไม่ ให้ ล้าสมัยจนเกินไป รวมทั้งมีการสนั บสนุ นให้
ประชาชนเกิดแรงจู งใจในการเสียภาษี อย่างเช่ น การคานวณภาษีได้ ล่วงหน้ าในเว็บไซต์ เพียงแค่
ให้ ป ระชาชนท าการระบุ ข้ อ มู ลยี่ ห้อ และรุ่ น ของรถยนต์ พร้ อ มกั บ ปี ที่ซ้ ื อ และท าให้ ผ้ ู เ สีย ภาษี
ตัดสินใจได้ ล่วงหน้ าว่าควรจะซื้อรถยี่ห้อใด รุ่นใด จึงจะทาให้ มีภาระภาษีรถยนต์ประจาปี น้ อยกว่า
รวมทั้งเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ูผลิตรถยนต์และผู้ประกอบการที่จาหน่ายรถยนต์อยู่ในประเทศได้ เป็ น
อย่างดี เพื่อให้ พัฒนารถยนต์ของตนให้ มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากเครื่องยนต์น้อยลง เพื่อจู งใจให้ ผ้ ูบริโภคเลือกซื้อรถยนต์ของตนด้ วย
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2. มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ในส่วนขอรถยนต์น้ัน สหรัฐอเมริกาได้ มีการกาหนดกฎระเบียบในการผลิตรถยนต์
ซึ่ งกฎระเบี ยบพื้ นฐานในส่วนที่เ กี่ยวกับ สินค้ ารถยนต์น้ั น ก็คือเรื่ อง การประหยัดน้ามั น ความ
ปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในที่น้ ีหมายถึง การปล่อยควันเสีย การปิ ดป้ าย และภาษีการ
ประหยัดนา้ มันตามกฎหมาย Energy Policy and Conservation Act of 1975 (EPAC) ซึ่งมีการ
มอบอานาจให้ หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) เป็ นผู้กาหนดมาตรฐานหา
ค่าเฉลี่ยการกินนา้ มันของรถยนต์ (Average Motor Vehicle Fuel Economy-CAFE) ที่ใช้ ใน
สหรัฐอเมริกา

4. วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
(1) การหาระดับ ภาษี ท่ีเ หมาะสมในการจั ดเก็บ กล่ าวคือ การหาระดั บภาษี ท่ีสะท้ อ นถึ ง
ต้ นทุนที่สังคมต้ องรั บภาระจากมลพิษที่เกิดขึ้น โดยต้ นทุนของสังคมนี้ต้องรวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ที่รัฐต้ องใช้ ในการจัดการให้ ส่ิงแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ ปราศจากมลพิ ษจนถึงระดับที่
สังคมพอใจ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารภาษี และการกากับดูแลให้ มีการกาจัดหรื อลดปั ญหา
มลพิษที่เกิดขึ้น
(2) การกาหนดอัตราภาษี ตามผลกระทบจากเงินเฟ้ อ (Inflation) เพราะเมื่อมีเงินเฟ้ อ
เกิ ด ขึ้ น ค่ า ภาษี ผ ลผลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง จะลดลง ท าให้ ระดั บ ภาษี ท่ี เ รี ย กเก็บ ไม่ ส ะท้ อ นระดั บ ของ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่แ ท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นการยากที่ จ ะก าหนดอั ต ราภาษี ผ ลผลิ ต ให้
เหมาะสมโดยคานึ งถึงต้ นทุ นการผลิ ต (Product Cost) และต้ นทุ นทางสังคมหรื อต้ นทุ นต่ อ
สิ่งแวดล้ อม (Social Cost) หรืออีกด้ านหนึ่งภาษีสรรพสามิตอาจก่อให้ เกิดการบิดเบือนของราคา
จากการแข่งขันในตลาดแข่งขันเสรี และอาจก่อให้ เกิดปัญหาด้ านเงินเฟ้ อได้ (Inflation)
(3) การขยายฐานภาษี ส รรพสามิ ต การตั ด สิ น ใจของรั ฐ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารตั ด สิ น ใจแบบ
การเมือง (Political) กล่าวคือ เมื่อรัฐต้ องการเพิ่มรายได้ ก็จะทาการขยายฐานภาษีสรรพสามิต
กาหนดสินค้ าหรือบริการเพิ่มขึ้น โดยมิได้ คานึงถึงอัตราภาษีท่สี ะท้ อนต้ นทุนทางสังคมหรือต้ นทุน
ทางสิ่งแวดล้ อม แม้ สนิ ค้ าชนิดนั้นจะเป็ นสินค้ าเพื่อป้ องกันมลพิษก็ตาม จึงทาให้ เกิดปั ญหาในการ
เก็บภาษีผลผลิตด้ วยภาษีสรรพสามิต

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากที่ได้ กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ นอาจสรุปหลักการและแนวความคิดในการควบคุมมลพิ ษ
ทางอากาศได้ ดังนี้
1. หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และหลักความมีประสิทธิภาพในทาง
เศรษฐกิจ
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อั ต ราที่ใ ช้ ในการจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต จากการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศ ที่
สอดคล้ องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจั ดเก็บภาษีและหลั กความมีประสิทธิภาพในทาง
เศรษฐกิจควรมีลักษณะเป็ นอัตราภาษีแบบอัตราคงที่ซ่ึงง่ายต่อการคานวณภาระภาษีและก่อให้ เกิด
การบิ ดเบือนการตัดสินในในทางเศรษฐกิจของผู้ เสียภาษีน้อยที่สุด เพราะการจั ดเก็บภาษีแบบ
อัตราคงที่จะทาให้ ผ้ ูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้ าของรถยนต์เสียภาษีในอัตราที่เท่ากัน
ตราบใดที่มีการปล่อยอากาศเสียในปริมาณที่กาหนด อัตราภาษีจึงควรมีลักษณะการจัดเก็บที่ง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน รวมถึงเจ้ าพนักงานผู้จัดเก็บภาษีควรที่จะเข้ าใจและคานวณภาระภาษีได้ โดยง่าย
ในขณะเดี ยวกัน อัต ราภาษี ค วรอยู่ ใ นระดั บ ที่ต่ า เนื่ อ งจากอัต ราภาษี ท่ีต่ า จะมี ผ ลทาให้ โ รงงาน
อุตสาหกรรมและเจ้ าของรถยนต์ผ้ ูมีหน้ ามีหน้ าที่เสียภาษีมีภาระภาษีท่ตี ่า ทาให้ รายจ่ายที่ใช้ ได้ ของ
โรงงานอุต สาหกรรมลดลงไม่ มากนั กโรงงานอุต สาหกรรมจึ งมี ความเต็มใจที่จะเสียภาษี ใ ห้ แ ก่
รัฐบาล และไม่ต้องการที่จะหลบหลีกและหนีภาษี เนื่องจากการหลบหลีกและหนีภาษีก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากมากกว่าและไม่ค้ ุมค่ากับประโยชน์ท่เี ขาจะได้ รับจากการหลบหลีกและหนีภาษี
2. หลักผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จ่าย
การนาค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งแวดล้ อมมาบวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการผลิตสินค้ า
และบริ การ เพื่ อให้ ผ้ ูผลิตสินค้ าและบริ การ ผู้บริ โภค ผู้ใช้ ทรั พยากร ตระหนักถึงต้ นทุนที่แท้ จริ ง
ของทรัพยากรและคานึงถึงผลกระทบภายนอก หรือผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ู ผลิตและผู้ บริ โภคตัดสินใจว่ าจะดาเนิ นมาตรการหรื อเลื อกใช้ ผลิ ตภัณฑ์ท่กี ่อให้ เกิด
มลพิ ษหรื อบริ โภคทรั พยากรน้ อยลงหรื อไม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ ผ้ ู ก่อมลพิ ษ
หรื อ ผู้ ก่ อ ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม (ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ ใ ช้ ท รั พ ยากร)
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการก่อมลพิษหรือก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้ อม
3. หลักการจัดเก็บภาษีท่ดี ี
ควรนาหลักการจัดเก็บภาษีท่ดี ีมาใช้ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุมการ
ปล่ อยมลพิ ษทางอากาศ กล่ าวคือ ภาษี สรรพสามิตเป็ นภาษีท่ีจัดเก็บเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ โดยการควบคุมการบริ โภคของบางสินค้ า ยกตัวอย่ างเช่ น กรณีสินค้ าฟุ่ มเฟื อย เช่ น
รถยนต์ เป็ นต้ น ซึ่ งการจั ด เก็บ ภาษี ก ารปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศนั้ น เป็ นการจั ด เก็บ ภาษี แ บบ
ก้ าวหน้ า ดังนั้น เพื่อไม่ให้ เป็ นการสร้ างความเหลื่อมลา้ ทางสังคมให้ มากขึ้นกว่าเดิม ควรปรับภาษี
สรรพสามิตจากการปล่ อยมลพิ ษทางอากาศให้ มากขึ้นกว่ าเดิม เพื่ อเป็ นแหล่ งรายได้ รัฐและลด
ความเหลื่ อ มล้า ของรายได้ อี ก ทั้ง ยั ง เป็ นการลดการปล่ อ ยมลพิ ษทางอากาศอัน เป็ นผลดี ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมควบคู่ไปด้ วย เนื่องจากภาษีสรรพสามิต เป็ นเครื่องมือทางภาษีเครื่องมือหนึ่ง เพื่ อให้
ผู้บริโภคได้ รับรู้ถึงผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก (Green
House Gas) ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดสภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
เห็นควรที่จะมีการปฏิรูประบบภาษีใหม่ โดยการตรากฎหมายภาษีสรรพสามิตมาบังคับ
ใช้ กบั ผู้ท่กี ่อให้ เกิดมลพิษโดยตรง ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ควรมีการสร้ างแรงจู งใจยกเว้ นหรือ
ปรั บ ลดอั ต ราภาษี เ พื่ อ สะท้ อ นต้ น ทุ น สิ่ ง แวดล้ อมจากการปล่ อ ยมลพิ ษ ในส่ ว นของโรงงาน
อุต สาหกรรม ควรมีก ารออกกฎหมายเพื่ อ ใช้ ในการควบคุ มมลพิ ษโดยเฉพาะ ซึ่ งในกฎหมาย
ดังกล่ าวนั้ นควรมีการกาหนดอัตราภาษี แรงจู งใจทางภาษี เช่ น การยกเว้ น หรื อ ลดหย่ อนภาษี
ให้ กบั สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ พลังงานสะอาด อีกทั้งควรมีการกาหนดคานิยาม
ของสินค้ าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตให้ ชัดเจน เพื่อให้ การจัดเก็บภาษีจากผู้ก่อมลพิษหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิ ษนั้นมีความเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็ นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ในส่วนของรถยนต์น้ัน การนามาตรการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์ท่ปี ล่อย
ก๊าซคาร์บอนฯ มาใช้ บังคับ ควรพิ จารณาให้ ครอบคลุมผลกระทบในด้ านต่างๆ เช่ น การกาหนด
อัตราภาษีท่ีเหมาะสม , การคานวณอัตราการปล่ อยมลพิ ษ , การกาหนดระยะเวลาในการ
ประกาศใช้ และการปรั บ ปรุ ง ด้ านนโยบาย ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ มาตรการดั ง กล่ า วเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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การกาหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผูป้ ระกอบการขนส่ง
1

พงศธร บวรโกศลจิ ต*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงการกาหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพ
ติดของผู้ประกอบการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ถึงฐานความผิดในการ
ลงโทษผู้ กระทาความผิดที่มีลักษณะเป็ นการลั กลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ป ระกอบการขนส่งว่ า มี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
คุ้มครองผู้กระทาความผิดอันนาไปสู่การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการในการกาหนดความผิดฐาน
ลักลอบขนส่งยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็ นผู้ขนยาเสพติดหรือมือขนยาเสพติดที่มีความใกล้ ต่อตัวยาเสพติด
และผู้อยู่เบื้องหลังหรือนายทุนให้ ได้ รับการลงโทษที่เหมาะสมเป็ นรายบุคคลไป
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ นภั ย ร้ ายแรงของสั ง คมที่ น านาประเทศ
ให้ ความสาคัญในการแก้ ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในปัจจุบันกาลังเผชิญปัญหายาเสพติดที่มีการพัฒนา
รูปแบบที่สลับซับซ้ อน อันนาไปสู่อาชญากรรมในลักษณะองค์กร(ประธาน วัฒนวาณิชย์,2548 : 9)
โดยการน าเทคโนโลยี เทคนิ ค วิ ธีก ารสมั ย ใหม่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ
และเป็ นเครือข่าย ซึ่งผู้กระทาความผิดเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายด้ านมาร่ วมกลุ่มกัน
มีการวางแผน แบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ ดาเนินการอย่างรัดกุม และมีการปกปิ ดความลับให้ รับรู้ข้อมูล
เท่า ที่จ าเป็ นและใช้ ร ะบบตั ด ความสัม พั น ธ์ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการตรวจค้ น และจั บ กุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่
อีก ทั้ง ยั ง พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ ขบวนการลั ก ลอบค้ า ยาเสพติ ด ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิด
ความเสี ย หายและผลกระทบรุ น แรงต่ อ ระบบเศรษฐกิจ การเมื อ งและความมั่ น คงของประเทศ
(พรเพ็ ญ เพชรสุ ข ศิ ริ แ ละคณะ,2549 : 1) ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นองค์ ก รอาชญากรรมยาเสพติ ด
ที่ป ระกอบไปด้ วยนายทุ น หรื อ ผู้ บ งการ โดยส่ว นใหญ่ จะมีก ารกระท าที่เกี่ยวข้ อ งกับ การวางแผน
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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การสั่ ง การหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การตามแผนที่ ต นวางไว้ โดยจะไม่ เ ข้ า มาใกล้
กับ ตัว ยาเสพติด เลยโดยจะมีการตัดตอน การสั่งการ การมอบหมายบุ คคลในองค์ก รรั บ ผิ ดชอบ
ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนในการกระทาความผิด โดยบุคคลที่อยู่ใกล้ กับตัวยาเสพติดที่สุดโดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นบุคคลในระดับล่างขององค์กร เช่น ผู้ขนส่งลาเลียง หรือผู้ดูแลสถานที่เก็บยาเสพติด
การบริหารจัดการด้ านการเงิน หรือการปกปิ ดทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทาให้ การขยายผลการสืบสวนสอบสวนของฝ่ ายเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปอย่างยากลาบากในการที่จะรวบรวม
พยานหลักฐานนามาพิสูจน์การกระทาความผิด ของตัวนายทุน ผู้บงการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในองค์กร (ชาติชาย สุทธิกลม, 2549 : 4) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบขนส่งยาเสพติด
ของผู้ป ระกอบการขนส่งที่ปรั บ เปลี่ ยนกลวิ ธีในการขนส่งยาเสพติด โดยใช้ วิธีการขนส่งสาธารณะ
(ปัณณ์ฉัตร์ เดชวสุพงศ์,2558 : 47) และกาลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่
ในกลุ่มผู้ใช้ แรงงาน เยาวชน และตามสถานบันเทิง ในอดีตประเทศไทยเคยถูกระบุว่าเป็ นแหล่งผลิต
ยาเสพติดและเป็ นศูนย์การค้ ายาเสพติดที่สาคัญมาก่อน (เพชรา สังขะวรและคณะ, 2530: 29)
โดยมี เครื อ ข่ า ยทั้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ แม้ ว่ า การผลิ ต ยาเสพติด ในปั จ จุ บั น จะลดลง
แต่ ก ็ยั ง คงเป็ นประเทศส่ ง ผ่ า นยาเสพติ ด ที่ส าคั ญ เนื่ อ งจากมี ปั จ จั ย ที่เ อื้อ อ านวยต่ อ การลั ก ลอบ
ค้ ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็ นที่ต้ังภูมิศาสตร์ท่สี ามารถติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศผู้ผลิตยาเสพติดที่สาคัญ
ไม่ ว่ า ทางบกหรื อ ทางทะเลประกอบกั บ มาตรการตรวจสอบยั ง ไม่ รั ด กุ ม และเข้ ม งวดเท่ า ที่ค วร
(กอบกูล จันทวโร , 2544 : น.5) เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายภายในกาหนดความผิด
ฐานนี้ไว้ โดยเฉพาะ อีกทั้งกาลังเข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยนอันเป็ นพื้นที่เปิ ดกว้ างในการติดต่อคมนาคม
การค้ าเสรี และการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทาให้ สามารถลักลอบนาเข้ าและส่งออกยาเสพติดได้ ง่ายขึ้น
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีขอบเขตกว้ างขวางประกอบกับมีปัญหาเส้ นเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนอีกหลาย
พื้นที่ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐตรวจสอบควบคุมไม่ท่วั ถึง ทั้งนี้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนา
มีการขยายตัวด้ านอุตสาหกรรมจนทาให้ เกิดความจาเป็ นหรือความต้ องการใช้ ยาเสพติดบางชนิดของ
บุคคลบางอาชีพซึ่งก่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั กระบวนการผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย ซึ่งส่งผลทาให้ เ กิดการ
ลั กลอบค้ า ยาเสพติด โดยกฎหมายภายในของประเทศไทยที่อ ยู่ ไม่ ว่า จะประมวลกฎหมายอาญา
หรื อในรูปของกฎหมายพิ เศษ ในปั จจุ บั นนี้ ที่ได้ บัญ ญัติกฎหมายที่ใช้ ในการปราบปรามยาเสพติด
กล่ าวคือ พระราชบั ญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญ ญัติป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ

356

มาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระทาผิด ที่เ กี่ย วข้ องกับ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2534 พระราชบั ญ ญั ติ
ยาเสพติ ด ให้ โทษ (ฉบั บ ที่ 5)พ.ศ.2545 แต่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปควบคุ ม ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง
ได้ อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ สัมฤทธิ์ผลในการปราบปรามยาเสพ
ติดที่มีลักษณะเป็ นผู้ประกอบการขนส่ง ต่อมาได้ มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติท่ี 41/2557
โดยวางหลักเกณฑ์เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้ การบริหาร
ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปราบปรามและหยุดหยั้งการแพร่ ระบาดของยาเสพ
ติด ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ประชาชน
และสังคมโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ให้ ก องก าลั ง รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย กระทรวงมหาดไทย ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
และชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการปราบปรามและจับกุม
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้ าและส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุ นช่วยเหลือให้ ได้ ผลอย่างจริงจังในทุก
พื้นที่สกัดกั้นการลักลอบนาเข้ ายาเสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือข่ายค้ ายาเสพติดในทุก
หมู่บ้านและชุมนุมทั่วประเทศ และใช้ มาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของผู้เกี่ยวข้ องทั้ง
ระบบ(คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557) ทั้งนี้ ทาให้ ประเด็นการลักลอบขนส่งยาเสพ
ติด ของผู้ ประกอบการขนส่ งมี ความชั ด เจนมากขึ้น จึ ง มีค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ในการเพิ่ ม บั ญ ญั ติ
กฎหมาย ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้ องกันและปราม
ยาเสพติด เพื่อกาหนดความผิดฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งไว้ โดยตรงซึ่งมี
แต่ เพี ยงการรั บ ผิ ดฐานมีย าเสพติด ไว้ ครอบครองเพื่ อ จาหน่ า ยเท่า นั้ น ซึ่ ง ผู้ เ ขีย นเห็น ว่ า ควรเพิ่ ม
บทบัญญัติดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อปราบปรามยาเสพติดที่มีลักษณะเป็ นการลักลอบขนส่งยาเสพติดของ
ผู้ ประกอบการขนส่ ง และอุ ดช่ อ งว่ า งทางกฎหมายในการบั งคับ ใช้ ก ฎหมายส าหรั บ ความผิ ดฐาน
ลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งที่แสวงหาผลประโยชน์จากการทาธุรกิจบังหน้ าไว้
โดยตรงให้ สอดคล้ องกับภายใต้ กรอบตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายา
เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 ข้ อ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็ นรัฐภาคีท่จี ะต้ องมี
พันธกรณีในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ถึงแม้ ว่าจะนาบทบัญญัติท่มี ีอยู่ไปเทียบเคียงก็ยัง
ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลให้ การบังคับใช้ กฎหมายต่อการปราบปรามผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติดตามกฎหมาย
ไทยนั้นยากต่อการนาตัวผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะการกระทาความผิดดังกล่าวมาลงโทษ รวมไป
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ถึงมาตรการ ในการควบคุ มการตรวจสอบของผู้ ประกอบการขนส่งและไม่ มีบ ทกาหนดความผิด
ผู้ประกอบการขนส่งในการลักลอบขนส่งยาเสพติด ทั้งยังขาดแคลนมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุน
การตรวจสอบการขนส่งขอผู้ประกอบการขนส่งให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากกฎหมายยาเสพติ ด มี สถานะเป็ นกฎหมายอาญาอย่ า งหนึ่ ง ที่จ ะต้ อ งด าเนิ น การ
ให้ เ ป็ นไปตามภารกิจ ของกฎหมายอาญาในการปราบปรามยาเสพติ ด ของผู้ ป ระกอบการขนส่ ง
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยกาหนดความผิดฐานขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งนั้นเพื่ อ
ป้ องกันมิให้ การกระทาความผิดนั้นเกิดขึ้นซ้าอีกอันเป็ นการคุ้มครองสังคมทางกฎหมาย กล่ าวคือ
ภารกิจการปราบปราม(Repressive Function) และภารกิจป้ องกัน (Prevention Function) ซึ่งภารกิจ
การปราบปรามผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะเป็ นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสังคม(ธานี วรภัทร,2558 :
31-32) ซึ่งเมื่อพิ จารณาในเนื้อหาสาระทางกฎหมายอาญายังพบว่ า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มีผลกระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) ที่เป็ นคุ ณธรรมทางกฎหมายทั้งในส่วนบุ คคล
(Individualrechtsgut) และส่วนรวม (Universalrechtsgut) มีร ะดับ ของความชั่ ว (Schuld) อัน เป็ น
การกระทาที่สามารถตาหนิได้ อย่างมาก (คณิต ณ นคร,2555 :38) ทั้งนี้เพราะผู้กระทาผิดก็ร้ ูว่ายา
เสพติดนั้ นมีผลกระทบอันเป็ นความเสียหายต่ อตนเองและผู้ อ่ืน เมื่อพิ จารณาถึงผลที่เกิดจากการ
กระทาความผิ ด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในการด าเนิ น การป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด ของเจ้ า
พนักงานตารวจมีความยากลาบากในการแสวงหาพยานหลักฐานมาดาเนินคดีกับบุคคลต่า งๆ ได้
ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือผู้ผลิตยาเสพติด รวมไปถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติด
ของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้โดยสภาพในการดาเนินการบุคคลเหล่านี้มักไม่ได้ เป็ นผู้ลงมือกระทา
ความผิดด้ วยตนเองโดยตรง แต่จะมอบหมายหรือสั่งการเป็ นทอดๆ ด้ วยวิธีท่สี ลับซับซ้ อน(คณิต ณ
นคร,2550 : 5)
ดังนั้น ควรมีกฎหมายรองรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในการกาหนดความผิดฐานลักลอบ
ขนส่ งยาเสพติ ดของผู้ ประกอบการขนส่ง ไว้ เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ ด้ า นผู้ ค้ า หรื อ ผู้ ผลิ ตหมายถึ ง
กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดทั้งที่เป็ นระดับผู้ ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดรายสาคั ญ รายกลาง
รายย่อย ผู้ลาเลียงยาเสพติด รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้ องและด้ านผู้เสพซึ่งอาจเป็ นผู้เสพยาเสพ
ติดและผู้ติดยาเสพติดไว้ ในประมวลกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายมุ่งคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด มากเกิ น กว่ า ที่ จ ะมุ่ ง ถึ ง
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ประสิทธิภาพของเจ้ าหน้ าที่ในการปราบปรามอาชญากรรม เพื่ อทาให้ เกิดอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายในการกาหนดความผิดระหว่างผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สงู กว่าบุคคลธรรมดาและผู้ค้ารายย่อย
ไว้ แยกออกจากกัน เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและเหมาะสมในการลงโทษเป็ นรายบุคคลไป
ผู้เขียนจึงได้ วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายในการกาหนดความผิดผู้ลักลอบขนส่งยาเสพ
ติดระหว่างมือขนยาเสพติดและผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดความผิด
ฐานลั ก ลอบขนส่ ง ยาเสพติ ด กระบวนการและวิ ธี ก าร ๆ ของประเทศไทยเปรี ย บเที ย บกั บ ใน
ต่างประเทศแล้ ว อันนาไปสู่การเสนอแนวทางแก้ ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการกาหนดความผิด
ฐานลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการขนส่งให้ เป็ นความรับผิดอาญา โดยกาหนดในรูปแบบ
ของกฎหมายเฉพาะ ซึ่งสามารถนามาใช้ บังคับได้ เป็ นการทั่วไปและครอบคลุมได้ ทุกกรณีท่ีเป็ นการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้ วยการต่อต้ านการลักลอบค้ ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 ทั้งนี้โดยการ
นาหลักกฎหมายของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์
ความรั บ ผิดทางอาญาของนิ ติบุ คคลของสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ศาลสูงฝรั่ งเศสให้ เหตุผลว่ า
ความผิดดังกล่าวไม่ข้ ึนอยู่กับเจตนาแต่อย่างใด (Qualit Juridique) ที่อาจรับผิดได้ เช่น นายจ้ าง
ผู้ประกอบการขนส่งซึ่งกาหนดไว้ เป็ นพิเศษ (Responsabilit Spcial) เท่านั้น (Dalmasso Thierry
,1996 : 13) ด้ วยเหตุผลที่ว่านิติบุคคลไม่ควรมีอภิสิทธิ์ในการที่ไม่ต้องรับผิดทางอาญาอีกต่อไป
โดยเฉพาะหากพิจารณาในวัตถุประสงค์ในการลงโทษซึ่งเกิดจากการกระทาที่กระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ ทาให้ นิติบุคคลของสาธารณรัฐฝรั่ งเศสจาต้ องรับผิดทางอาญาเพื่อให้ เกิดความเสมอภาค
(Debove Fredderic , Falletti Francois , 2006 : 141) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ บัญญัติ
กฎหมาย เพื่ อลงโทษผู้ กระทาความผิดฐานลั กลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ ประกอบการขนส่งไว้ ใน
มาตรา 222-42 ของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่ งเศสในการกาหนดบทลงโทษปรับสาหรับ
นิติบุคคลไว้ สงู กว่าบุคคลธรรมดา เนื่องจากเห็นว่าหากลงโทษเท่ากับบุคคลธรรมดาฐานการค้ ายาเสพ
ติดจะทาให้ ไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษ เพื่อปราบปรามบรรดาบริษัทที่แฝงตัวประกอบธุรกิจบังหน้ า
ของแก๊งมาเฟี ยหรื อองค์กรอาชญากรรมและป้ องกัน ไม่ ให้ นิติบุคคลที่ถูกปิ ดกิจการ เนื่องจากการ
กระทาความผิดที่ได้ มาจากการประกอบอาชญากรรมมาแบ่งปันกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีฐานะ
เป็ นนิติบุคคลหรือเป็ นผู้ประกอบกิจการ(อุทัย อาทิเวช ,2557: 36) โดยกาหนดโทษปรับสาหรั บ
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บุคคลธรรมดาไว้ เป็ นเงินจานวน 7,500,000 ยูโร หรือประมาณ 375,000,000 บาท และในกรณีท่ี
เป็ นนิ ติบุคคลจะมีลงโทษปรั บ เพิ่ มขึ้น เป็ น 5 เท่า ของ 7,500,000 ยู โร รวมเป็ นเงิน จานวน
37,500,000 ยูโรหรือประมาณ 1,875,000,000 บาท ของไทยนั่นเอง(อุทยั อาทิเวช ,2557: 37)
ทั้งนี้ กาหนดโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาที่สามารถปรับให้ เหมาะสมกับสถานะการเงินของ
นิ ติ บุ คคลซึ่ งเป็ นผู้ เ ป็ นกระท าความผิด ได้ หากปรากฏว่ า การกระท าความผิ ด ที่มี ลั กษณะเป็ นกา
รวมกลุ่มกันเป็ นองค์กรอาชญากรรมหมายความรวมถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดซึ่ง จะต้ องระวาง
โทษจาคุก 30 ปี และปรับเงินจานวน 7,500,000 ยูโร ตามมาตรา 222-35 วรรคสองและวรรคสาม
ของประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และห้ ามประกอบกิจการ ถูกยุบและปิ ดกิจการสาหรับ
นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตามกฎหมายแรงงาน ตามมาตรา 6313-1 รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่ให้
ความช่วยเหลือ โยกย้ าย ปกปิ ด ซ่อนเร้ นหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ จากการ
กระทาความผิด การสนับสนุ นด้ วยวิธีการใดๆ เพื่ออานวยความสะดวกสบายต่อการลักลอบลาเลียง
หรื อการค้ ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 222-37 และมาตรา 222-38 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต้ องระวางโทษจาคุก10 ปี และปรับเงินจานวน 750,000
ยูโรซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ จนถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าของทรัพย์สินหรือรายได้ ท่มี าจากแสวงหาผลประโชน์
จากการค้ ายาเสพติดอีกด้ วย ในกรณีผ้ ูใช้ ให้ กระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติด ซึ่ง
ลงโทษสูงสุดถึง 10 ปี และปรั บ 7,600,000 ยูโร ตามกฎหมายอาญาสาธารณรั ฐฝรั่งเศส มาตรา
222-39
หากกระท าในลั ก ษณะกลุ่ ม อาชญากรรมเพื่ อ ค้ า ก าไร ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ผู้ อ่ื น
มีการนาเข้ ายาเสพติดปริ มาณมาก จาต้ องลงโทษจาคุก ตั้งแต่ 2-15 ปี หากปรากฏว่ า การกระทา
ดังกล่าว มีลักษณะรวมกัน จาต้ องลงโทษจาคุกตั้งแต่ 5-15 ปี ตามมาตรา 12 ของประมวลกฎหมาย
อาญาสาธารณรั ฐเยอรมนี ทั้งนี้ไม่มีโทษจาคุ กตลอดชีวิตในคดียาเสพติด ซึ่งศาลฎีกาของสหพั น ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนีได้ เคยมีคาพิ พากษาว่ าความผิดที่เข้ าข่ าย “ไม่ ร้า ยแรง” นั้น ขึ้นอยู่กับ การ
พิจารณาสภาวะแวดล้ อมที่แสดงถึงความแตกต่างจากสภาพการณ์ท่วั ไป อันทาให้ ศาลเห็นได้ ว่า การ
ลงโทษที่ใช้ ตามปกติน้ัน ไม่สมเหตุสมผล(ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพั นธ์ : 2556,108) ดังจะเห็นได้ ว่า
การกาหนดความผิดกับผู้กระทาความผิดในคดียาเสพติดนั้นมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ กฎหมาย
คดีย าเสพติ ดและมุ่ งเน้ น ไปในเรื่ อ งของการบ าบั ด การลดภาระที่ไม่ ดีต่ อสังคม และสุขภาพของ
ประชาชนเป็ นรายบุคคลไป
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ประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรั ฐเยอรมนี มาตรา30a อนุ มาตราหนึ่งบัญญัติไว้ ว่า
พิ พ ากษาจ าคุ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี จะได้ รั บ การ ก าหนดไว้ ว่ า ทุ ก คนที่ กระท าผิ ด กฎหมาย การ
เพาะปลูก ยาเสพติด ผลิต ธุรกิจการค้ าในการนาเข้ าหรือ ส่งออก โดนมีสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร
อาชญากรรม ที่มีการทางานร่วมกัน อย่างต่อเนื่องของ การกระทาดังกล่าว
ในระบบคอมมอนลอว์ น้ั น อาทิเ ช่ น ประเทศอังกฤษเห็น ว่ า การประกอบกิจการต่ า ง ๆ
เริ่ มพั ฒ นาเป็ นรู ป ของนิ ติ บุ ค คล หากนิ ติ บุ คคลไม่ ต้อ งรั บ ผิด ทางอาญาแล้ ว อาจเกิดผลเสียหาย
แก่ บ้ า นเมื อ งและประชาชนเป็ นอย่ า งมาก จึ ง เริ่ ม มี ก ารก าหนดความผิ ด อาญาส าหรั บ นิ ติ บุ ค คล
(สุรศั กดิ์ ลิ ขสิทธิ์วัฒนกุ ล , 2551 : 42) ก่อให้ เกิดปั ญหากรณีจาเลยเป็ นนิติบุคคลเป็ นจาเลย
ในคดีอาญานั้นไม่ได้ ทั้งนี้หากเห็นว่ านิติบุคคลไม่ควรได้ รับการคุ้มกันจากการถูกดาเนินคดีอาญา
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องลงโทษในทางอาญาโดยที่ให้ สิทธิจาเลยตั้งทนายไปแก้ ต่างและปรากฏตัว
ต่อหน้ าศาลแทนนิติบุคคลในศาลได้ เนื่องจากนิ ติบุคคลไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถลงโทษนิติบุคคล
ที่เ ป็ นโทษต่ อ กายได้ แต่ ส ามารถลงโทษปรั บ แก่ นิ ติ บุ ค คลได้ เนื่ อ งจากการปฏิวั ติ อุ ต สาหกรรม
และความเจริ ญก้ าวหน้ าในเรื่ องการขนส่งทาให้ นิติบุคคลมีบทบาทสูงในสังคมและการดาเนินการ
ทั้งหลายเกี่ยวกับกิจการด้ านขนส่งต่อมาความรั บผิดในการกระทาของผู้อ่ืน ซึ่งได้ กระทานอกขอบ
วัตถุประสงค์ โดยฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย และความรั บผิดทางอาญาของนิติบุคคลได้ สาหรั บความผิดที่
เจตนาภายในได้ โดยการกระทาและเจตนาขององค์กรนิติบุคคลนั้นเอง (สุนัย มโนมัยอุดม , 2527 :
17)
การก าหนดความผิ ด ฐานลั ก ลอบขนส่ ง ยาเสพติ ด ของผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ซึ่ ง ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติการลั กลอบค้ ายาเสพติด ค.ศ. 1994 (Drug Trafficking Act of 1944)
ซึ่งนิยามความหมายของคาว่า “ค้ ายาเสพติด” และ “การลักลอบค้ ายาเสพติด” ไว้ อย่างชัดเจน ซึ่ง
ครอบคลุมไปการนาเข้ าและส่งออกยาเสพติด มียาเสพติดไว้ ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
รวมไปถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ประกอบการโดยการใช้ ให้ ผ้ ูอ่ืนนามาซึ่งการค้ ายาเสพติด
ดังที่ระบุไว้ ใน มาตรา 1 อนุมาตราหนึ่ง (B)(C) (E) อีกทั้งบัญญัติไว้ เป็ นกฎหมายเฉพาะสาหรับการ
ลักลอบค้ ายาเสพติดไว้ ในพระราชบัญญัติการลักลอบค้ ายาเสพติด ค.ศ. 1994 ตามมาตรา 49 ผู้ใด
ปกปิ ดหรื อการถ่ายโอนเงินรายได้ จากการลักลอบค้ ายาเสพติด โดยการปกปิ ดหรื อจะปลอมซึ่งเป็ น
ทรัพย์สนิ ใดหรือทั้งหมดหรือบางส่วนโดยตรงหรือโดยอ้ อมจะแสดงถึงรายได้ ท่มี าจากการค้ ายาเสพติด
หรือแปลงหรือการโอนทรัพย์สินนั้น หรือจะเป็ นการเอาออกจากเขตอานาจศาลที่เกี่ยวข้ องหลีกเลี่ยง
การถู ก ด าเนิ น คดี เพื่ อ ริ บ ทรั พ ย์ ข องผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ ไ ด้ จากการค้ ายาเสพติ ด และ ผู้ ใ ด
ให้ ความช่ วยเหลื อผู้กระทาความผิดเพื่ อที่จะรั กษาผลประโยชน์ของการค้ ายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็ น
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การเก็บรักษา สนับสนุ น อานวยความสะดวก รวมถึงการรั บเงินที่ได้ จากการค้ ายาเสพติด โดยผู้น้ัน
รู้ว่าได้ มาจากการค้ ายาเสพติดหรือได้ รับประโยชน์จากการค้ ายาเสพติด รวมถึงรายได้ ของบุคคลใด ๆ
ของยาเสพติดรวมถึงการค้ า ยาเสพติดไปยังสถานที่ใด ๆ ซึ่งในบางส่วนหรื อทั้งหมดทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในการเป็ นตัวแทนในการค้ ายาเสพติดมาตรา 50 (1)(2) อนุมาตราหนึ่งของพระราชบัญญัติ
การลักลอบค้ ายาเสพติดปี ค.ศ. 1994 ซึ่งกาหนดความผิดสาหรับการลั บลอบค้ ายาเสพติดดังกล่าว
ข้ างต้ นจาต้ องจาคุกไม่เกิน 14 ปี หรือปรับหรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติการ
ลักลอบค้ ายาเสพติดปี ค.ศ. 1994
ส่วนประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ บั ญ ญัติ กฎหมายว่ า ด้ วยการป้ องกัน การประกอบกิจการที่มี
ลักษณะเป็ นอาชญากรรมต่อเนื่องหรือที่เรียกกันว่า CCE (Continuing Criminal enterprise) นั้น
รัฐสภาได้ มีการประกาศใช้ ใน ค.ศ.1970 โดยบัญญัติไว้ ในข้ อ 2 ของพระราชบัญญัติการป้ องกันยา
เสพติดที่ครบวงจรและการควบคุมการกระทาต่อการคุกคามที่ยาเสพติด(The Comprehensive Drug
Abuse Prevention and Control of Act 1970) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันและปราบปรามการ
ประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ ายาเสพติดเป็ นสาคัญซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็ นผู้ประกอบการ
ซึ่งอยู่ เบื้องหลังในการกระทาความผิดโดยได้ มีการบั ญญัติไว้ ในข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรั ฐ
ไว้ ในมาตรา 848 (21 U.S. Code ง 848)เนื่องจากยาเสพติดที่เป็ นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นและ
มี ค วามซั บ ซ้ อ นต่ อ การหาความจริ ง กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง เป็ นความผิ ด ทางอาญาที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการจัดยาเสพติดขนาดใหญ่ในการดาเนินงานที่ผิดกฎหมายยาเสพติด แต่นาไปใช้ กับบุคคลใด ๆ
ตรงบริเวณองค์การบริหารหรือตาแหน่งงานที่กากับดูแลผู้ประกอบการนั้นโดยกาหนดให้ ต้องรับผิด
ทางอาญาด้ วย (Jimmy Gurul,2013: 5) หากข้ อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ใดมีส่วนร่วมในการประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็ นองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องจาต้ องลงโทษจาคุกไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ
จาคุกตลอดชีวิตและปรับจานวนที่เพิ่มขึ้นจากการที่ได้ รับอนุ ญาตให้ เป็ นไป ตามบทบัญญัติไว้ ในข้ อ
18 หรื อปรั บ จ านวนเงิน 2,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ถ้ า จ าเลยเป็ นบุ ค คลที่มีลั ก ษณะเป็ น
ผู้ประกอบการปรับจานวนเงิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีถ้าจาเลยไม่ใช่ผ้ ูประกอบการจะต้ อง
ถูกริบทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 853 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เว้ นแต่ ถ้ ามีบุคคลใดเข้ า
ร่วมในการกระทาภายหลังหรือก่อนการพิพากษาถึงที่สดุ บุคคลนั้นจาต้ องลงโทษจาคุกไม่น้อยกว่า 30
ปี และอาจต้ องถูกลงโทษเพิ่มขึ้นจนถึงจาคุกตลอดชีวิต และโทษปรับไม่เกินสองเท่าของจานวนที่ได้ รับ
อนุ ญาตตามบทบัญญัติของข้ อ 18 หรือปรับจานวนเงิน 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้ าจาเลยมี
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ลักษณะเป็ นผู้ประกอบการจะถูกปรับ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งริบทรัพย์สินซึ่งได้ จากการ
กระทาความผิด ไว้ ในข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 848 (A) ทั้งนี้ บุคคลใดผู้เข้ าร่วม
การกระทาการในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็ นองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง จาต้ องถูก
ลงโทษจาคุกตลอดชีวิตไว้ ในข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 848 (B) และเสียค่าปรั บ
ตามลั กษณะการกระทาความผิดดังที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรั ฐไว้ ในมาตรา 848
(A)(A) (1) บุคคลนั้นเป็ นผู้ดูแลหลักในการจัดงานหรือเป็ นผู้นาขององค์กรซึ่งเป็ นหนึ่งของผู้บริหาร
หลัก อาทิเช่น การจัดงาน หรือ ผู้นา และ(2)(B) การกระทาที่ผิดต่อกฎหมายนั้น หากปรากฏว่า มี
ลักษณะเป็ นองค์กร ที่มีจาเลยเป็ นผู้ใช้ เงินต้ นหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็ นผู้บริหารจัดการ
ที่สาคัญขององค์กร โดยเป็ นผู้ท่จี ัดงานหรือเป็ นผู้นาที่ได้ รับ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในรายรับ
ช่วงเวลาใดในสิบสองเดือนของการดารงอยู่ ของการ ผลิต นาเข้ า หรือ จาหน่ายยาเสพติดตามดังที่
ระบุไว้ ใน ข้ อ 21ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 848 (B) (1) โดยบุคคลที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ห้า
คนหรื อมากกว่ านั้นขึ้นไปซึ่งได้ กระทาการจัดตาแหน่ งงานที่กากับดูแลหรื อตาแหน่ งอื่นๆ ของการ
บริหารจัดการและองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องที่กาหนดไว้ สาหรับวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ ใน ข้ อ
21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 848(A) นอกจากนี้ หากยังฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย ดังที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 848 (E) ได้ กาหนดโทษประหารชีวิต กล่าวคือ บุคคลใด
ที่มี ส่ ว นร่ ว มในการหรื อ การท างานในการผลั ก ดั น ขององค์ ก รอาชญากรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ
บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการกระทาผิดกฎหมายกาหนดโทษดังที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 21 ประมวลกฎหมาย
สหรัฐ ไว้ ในมาตรา 841 และมีส่งั การ จัดหาหรื อทาให้ เกิดการฆ่าโดยเจตนาอันเป็ นผลโดยตรงจาก
การฆ่า บุคคลนั้น จาต้ องลงโทษจาคุกไม่น้อยกว่ า 20 ปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต บางกรณีอาจจะถู ก
ตัดสินประหารชีวิต สาหรับกรณีท่กี ารดาเนินการต่อองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด ดังที่
ระบุไว้ ใน ข้ อ 21 ประมวลกฎหมายสหรัฐไว้ ในมาตรา 841(B) ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วย
การป้ องกั น การประกอบกิ จ การที่ มี ลั ก ษณะเป็ นอาชญากรรมต่ อ เนื่ องหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า CCE
(Continuing Criminal enterprise) นี้ มาตรา 848 นั้นจะต้ องเป็ นการกระทาโดยตกลงร่ วมกัน
โดยบุคคลผู้ซ่ึงมีตาแหน่งในการบริหารกิจการเพื่ อจุ ดประสงค์แสวงหารายได้ และผลประโยชน์จาก
การกระทาความผิดซึ่งผู้ร่วมกระทาความผิดนั้น ต้ องรู้ว่าการกระทานั้นเป็ นความผิดต่อบทบัญญั ติ
แห่งกฎหมาย (Peters, Gerhard, Woolley, John T,1970 : 389) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่
จาเป็ น ว่าผู้กระทาความผิดจะต้ องมีความรู้ในรายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดทั้งหมด
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ซึ่งพิจารณากระทาเป็ นรายบุคคลไป (Report of the Ombudsman Victoria,2003: 18) ดังจะเห็นได้
ว่า กฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันการประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็ นอาชญากรรมต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า
CCE (Continuing Criminal enterprise) นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็ นอาชญากรรมต่อเนื่องนั้นจากการพิจารณาในอัตราส่วน
ที่สาคัญจากผลประโยชน์ซ่ึงได้ รายได้ จากการเข้ าร่ วมกระทาการในกิจการที่ผิดต่อกฎหมาย อาทิเช่น
ผู้บริหาร (Organizer) ผู้ควบคุมสั่งการ (Supervisory) หรือผู้ท่มี ีอานาจบริหาร (Management) เป็ น
ต้ น
จากการศึกษาประเทศที่ใช้ ระบบซิลวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ในการกาหนดความผิด
ฐานลั กลอบขนส่งยาเสพติดของผู้ ประกอบการขนส่ง เพื่ อนามาพิ จารณาประกอบในการป้ องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและเป็ นการปกป้ องเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการปราบปราม
ยาเสพติดว่ าปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ให้ เป็ นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
กล่ า วคือ การปฏิบั ติหน้ า ที่ของรั ฐ สภา คณะรั ฐมนตรี ศาล รวมทั้ง องค์ กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็ นธรรม สามารถอธิบายพร้ อมให้ เหตุผลได้ และจะใช้ อานาจรัฐโดย
ปราศจากบทบั ญ ญัติของกฎหมายรั บ รองนั้ นไม่ ได้ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของผู้ กระทา
ความผิด (Due of Process) และมุ่งถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรม (Crime
Control) เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งแนวทางในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการในการกาหนดความผิดฐาน
ลักลอบขนส่งยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็ นผู้ขนยาเสพติดหรือมือขนยาเสพติดที่มีความใกล้ ต่อตัวยาเสพติด
และผู้ อยู่เบื้ องหลั งหรื อนายทุ นไว้ อย่างเหมาะสม ตามหลักประกันสิทธิข้ัน พื้ นฐานและเป็ นไปตาม
ข้ อบั งคับระหว่ างประเทศอันเป็ นการกาหนดความผิดให้ เป็ น ไปตามหลั กพื้ น ฐานของรั ฐธรรมนู ญ
และหลักนิติรัฐ
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มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับแผนบังคับบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพ
พรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์2
บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ เกี่ ย วกั บ การแผนบั ง คั บ
บาบั ดรั กษาผู้ ติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 3 หรื อ ที่เรี ยกขานกัน ว่ า
“ยาบ้ า” ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเมทแอมเฟตามีนสามารถหาได้ ง่ายกว่ายาผิด
กฎหมายประเภทอื่นในท้ องตลาด ด้ วยการสังเคราะห์ท่ีง่ายกว่ า หากค้ นหาในอินเตอร์ เน็ตจะเจอ “สูตร
วิธีการปรุงยาเมท” อยู่มากมาย ตามที่พบเห็นจากสูตรผสมเหล่ านั้น และคาบอกกล่าวของตารวจ จะเห็น
ได้ ว่าเมทแอมเฟตามีนสามารถทาได้ ง่ายมากจากผลิตภัณฑ์ท่วั ไป และที่สาคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง คือยาแก้
ไอและซูโดอีเฟดรีนซึ่งหาได้ ง่ายตามร้ านขายยาทั่วไป นี่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เมทแอมเฟตามีนเข้ าถึงคน
จน ผู้ท่ถี ูกมองข้ ามจากสังคม ผู้ท่พี ยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์แพทย์ และผู้ใช้ ท่สี นใจอื่นๆ เมื่อมีการ
แพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีนไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ แรงงาน จึงส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ เป็ นสาเหตุหลักของการเพิ่มอาชญากรรม เช่น การลักขโมย การ
ปล้ น ฆ่าทารุณ ข่มขืน จากสถิติในการดาเนินคดีทางศาลประมาณเกือบครึ่งของอาชญากรเหล่านี้ เป็ นผู้ท่ี
เกี่ยวข้ อ งกับ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้ า ) ซึ่ งตามทางการแพทย์ บ่งชี้ ว่า เมทแอมเฟตามี นส่ งผลต่ อระบบ
ประสาทกลาง (central nervous system) ทั้งนี้เมทแอมเฟตามีนเหมือนกับแอมเฟตามีนตรงที่เพิ่มการทา
กิจกรรมทั่วไป ผลเบื้องต้ นสามารถอยู่ได้ นานถึง 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเป็ นช่วงเวลากระวนกระวายอย่าง
มาก ผลที่ได้ รับตามมาจากการใช้ เมทแอมเฟตามีนในทางที่ผิดเป็ นเวลาที่ยาวนานอาจส่งผลต่อการเป็ นโรค
จิตภาวะทุพโภชนาการ ภาวะซึมเศร้ ารุน แรง และการสูญเสียกายควบคุม และแม้ ในทางการแพทย์จะนา
เมทแอมเฟตามีนมาใช้ ในการรักษาโรคสมาธิส้ัน แต่คนบางกลุ่มที่ไม่มีเงินเพี ยงพอที่จะไปพบแพทย์เพื่ อ
เข้ ารับการโอนต่อไปยังจิตแพทย์ท่สี ามารถสั่งยาแอมเฟตามีนแบบถูกกฎหมายให้ ได้ และคนบางกลุ่มกลับ
มองว่าการไปพบจิตแพทย์เป็ นเรื่องที่น่าหดหู่ และเป็ นความอัปยศ หากต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของหน่ วย
จิตเวช อีกทั้งยังไม่อยากให้ มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตปรากฏในประวัติของตนเอง จึงไม่จาต้ องสงสัยเลย
ว่ า เหตุใดคนจานวนมากจึงไม่มีอาการทางร่ างกายหรื อระบบประสาทที่สามารถเข้ ารั บการจ่ ายยาได้ แต่
ต้ องการสารกระตุ้นด้ วยเหตุผลส่วนตัวไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้ าที่การงาน หรือใช้ เพื่อการผ่อนคลาย ดังนั้น จึง
1

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3
แมทแอมเฟตามีน 2559 สานักกิจการในพระราชดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
2
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ไม่เป็ นที่น่าแปลกใจว่าเมทแอมเฟตามีนเป็ นสารแอมเฟตามีนที่ถูกนาไปใช้ ในทางที่ผิด (abuse)4 ซึ่งเมื่อ
พิ จ ารณาเกี่ ย วการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ในประเทศไทยแล้ ว พบว่ า ระบบการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศ ปัจจุบันแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ5 คือ
ระบบที่ 1 การบาบัดในระบบสมัครใจ (Voluntary System) เป็ นการเปิ ดโอกาสผู้ติดยาเสพติด
ซึ่งต้ องการเลิกยา สมัครใจเข้ ารั บการบาบัดรั กษาในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครั ฐ และเอกชน ซึ่งในการ
ดาเนินการที่ผ่านมาผู้เข้ ารับการบาบัดรักษาส่วนใหญ่ไม่มีแรงจู งใจเข้ ารับการบาบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจน
ครบครัน
ระบบที่ 2 การบาบัดรั กษาในระบบต้ องโทษ (Correctional System) เป็ นการบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจาและสถานพินิจและคุ้มเด็กและเยาวชน ซึ่งใน
การบาบัดรักษานั้น พบว่าสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและฟื้ นฟูแก้ ไขผู้ติดยาเสพ
ติด เนื่องจากมีการควบคุมตัวผู้กระทาความผิดร่วมกับจาเลยหรือผู้กระทาความผิดในคดีอ่นื เป็ นสาเหตุให้
ผู้ติดยาเสพติดซึมซับพฤติกรรมอาชญากรรม และเมื่อ พ้ นโทษก็แล้ วก็มีประวัติการกระทาผิดซึ่งถือว่าเป็ น
ประวัติอาชญากร ทาให้ ไม่สามารถใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ระบบที่ 3 การบังคับบาบัด (Compulsory system) เป็ นการบังคับบาบัดที่เกิดจากพระราช
บัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็ นกฎหมายที่ใช้ บังคับผู้ติดยาเสพติดและสารเสพ
ติดให้ เข้ ารับการบาบัดรั กษา โดยผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์และจะมีคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเป็ นผู้พิจารณาว่าผู้เข้ ารับการตรวจพิสูจน์เป็ นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ โดยพิจารณา
จากรายงานการตรวจพิ สูจน์ ของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ในกรณีไม่ปรากฏว่ าเป็ นผู้เสพหรื อผู้ติดยาเสพติด
คณะอนุ กรรมการก็จะส่งตัวคืนพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีอาญาต่อไปตามปกติ หากปรากฏว่าเป็ น
ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการก็จะพิจารณาและกาหนดแผนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดว่าผู้ต้องหารายใดสมควรเข้ ารับการฟื้ นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้ วยวิธีการใด และในระหว่างนี้
คณะอนุกรรมการต้ องแจ้ งคาสั่งให้ พนักงานอัยการทราบเพื่อให้ มีคาสั่งชะลอการฟ้ องคดีไว้ ก่อน
จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาข้ อกฎหมายหลายประการที่ทาให้ พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติด ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่ สามารถบั งคับ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็มที่แ ละยั งคงเกิดช่ อ งว่ า งในการบั งคั บ ใช้
กฎหมายอันแสดงให้ เห็นถึงการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดด้ วยมาตรการบาบัดรักษายังไม่บรรลุผลและยังไม่
4

คาว่า “พฤติกรรมการใช้ ยาในทางที่ผดิ (abuse)” หรือ “การพึ่งพา (dependence” จากเมทแอมเฟตามีน: ความจริง vs
นวนิยายและบทเรียนของโรคประสารทหวาดผวาจากโคเคนรูปผลึก,จากสานักกิจการในพระราชดาริพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิตยิ าภา สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
5
เอกชัย กาญจนางกูรพันธุ์ (2552). การใช้ ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฟท้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตามมาตรา
33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฟ้ ื นฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 กรณี ผ้ ู ท่ี เ คยผ่ า นการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ผู้ตดิ ยาเสพติด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายเท่ า ที่ ค วร แต่ อ ย่ า งไรก็ดี ยั ง คงมี ผ้ ู เ ข้ า รั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบางกลุ่มที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ ด้วยวิธีการบังคับบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เมื่อพิเคราะห์ในส่วนของการบาบัดฟื้ นฟูตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
มีบทบัญญัติท่นี ับว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาด้ านการปฏิบัติ ได้ แก่ ทักษะของเจ้ าหน้ าที่ โปรแกรมที่เหมาะสม
ในการบาบัดฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ความไม่เพียงพอของศูนย์ฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การขาดการสนับสนุ นจากภาครัฐ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ในการบาบัดรักษายังไม่ชัดเจน รวมตลอดทั้งมิได้ มีการ
ก าหนดมาตรการในการกลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ ห รื อ คั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเข้ า มารั บ การ
บาบัดรั กษา อีกทั้งไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการติดตามและหลังจากปล่อยผู้ติดยาเสพติดออกจากสถาน
บาบัดฟื้ นฟูแต่อย่างใด สถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ ารับการตรวจพิสูจน์ สถานบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดไม่เพียงพอ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนเห็นควรนาแนวคิด หลักการ และแนวทางการบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ กับการจัดทาแผนบังคับบาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด โดยผู้ เขี ย นเห็น ควรให้ มี การแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ เ กี่ย วกั บ คุ ณ สมบั ติข องคณะอนุ ก รรมการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ มีอานาจหน้ าที่เป็ นอิสระในการวินิจฉัยแผนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้
เข้ าสู่ข้ันตอนการบาบัดรักษายาเสพติดที่ถูกต้ องเหมาะสม โดยกาหนดให้ แพทย์ท่มี ีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านเป็ นประธานคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ มีการคัด
กรองผู้เข้ ารับการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การจัดทาแผนบังคับบาบัดให้ เหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด รวมตลอดทั้ง การก าหนดหน่ ว ยงานหรื อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะทางในการ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุน เงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดาเนินการแก้ ไขและบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดให้ เกิดผลดีต่อไป

1. บทนา
ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของเมทแอมเฟตามีน หรื อที่เรียกขานกันว่ า
“ยาบ้ า” ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บาบัด ตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ภายใต้ แนวคิดที่ถือว่าผู้เสพยา
เสพติด เป็ นผู้ ป่ วยมิใ ช่ อาชญากรจึ งต้ องได้ รั บ การบ าบั ดรั กษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพ โดยในการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ดนั้ น จะต้ อ งก าหนดสถานที่แ ละวิ ธีก ารฟื้ นฟู ส มรรถภาพ ผู้ ติดยาเสพติดให้
เหมาะสมกับ สภาพของผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติด โดยค านึ ง ถึ ง เพศ อายุ ประวั ติ
พฤติ ก รรมในการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทั้ ง ปวงของผู้ นั้ น
ประกอบด้ วย ซึ่งในการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจะใช้ สถานที่ฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในความรั บ ผิดชอบของหน่ วยงานพหุ ภาคีฯ ได้ แ ก่ กองทั พบก กองทัพอากาศ กองทัพเรื อ
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สานักงานตารวจแห่งชาติ
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และกรมราชทัณฑ์ เป็ นต้ น โดยปัจจุบันมีอยู่จานวน 86 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรองรับผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯได้
จานวนปี ละประมาณ 21,410 คน ดังนั้น รูปแบบและขั้นตอนการบังคับบาบั ดผู้ติดยาเสพติดที่เข้ าสู่
กระบวนการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจึงเป็ นหัวใจสาคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็ นโรค
สมองติดยาให้ สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลับมาใช้ ชีวิตในสังคมได้ ตามปกติ ยังไม่สามารถทา
ให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ เนื่องจากปัญหาสาคัญของการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ด มีข้ัน ตอนและกระบวนการที่ซับซ้ อ น และเกี่ยวเนื่ องเชื่ อมโยงกับการ
บังคับใช้ กฎหมายและการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
จากบริบทของประเทศไทยย่อมต้ องตระหนักว่า การนามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ กับผู้
ติดยาเสพติด ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็ นโรคสมองติดยาต้ องได้ รับการบาบัดรักษานั้น ซึ่งการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยซึ่งเป็ นโรคสมองติดยา ย่อมต้ องเข้ าใจถึงหลักการรักษาให้ ถูกวิธี กล่าวคือ การบาบัดรักษาผู้ป่วยที่ติด
ยาเสพติดนั้น จะต้ องเกิดขึ้นจากความยินยอมและความสมั ครใจของผู้เข้ ารับการบาบัดรักษาโดยแท้ ซึ่ง
หากผู้ ติดยาเสพติ ดมี ความสมัครใจที่จ ะเข้ า รั บการบาบั ดรั กษาแล้ ว ย่ อ มส่ งผลให้ การก าหนดแผนการ
บาบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติดรายบุคคลส่งผลสาเร็จและสามารถแก้ ไขฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น
กฎหมายได้ กาหนดให้ ผ้ ูท่เี ข้ ารับการบาบัดรักษาเป็ นผู้ป่วย ที่ไม่มีประวัติอาชญากรติดตัว และเป็ นการเบี่ยง
ออกจากการดาเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรม แต่ภายใต้ การบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดนั้น แฝงไปด้ วยการบังคับใช้ กฎหมาย กล่าวคือ ระบบการบาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
เกิดจากการบังคับบัดบาบัดเพื่อให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องกับยาเสพติดเลี่ยงไม่ต้องรับโทษทางอาญาเท่านั้น ซึ่งบุคคล
ที่เข้ าสู่กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้ องถูกบังคับบาบัดรักษาจะเกิดจากความสมัคร
ใจหรื อไม่ สมัครใจก็ตาม ดังนั้ น การที่พระราชบั ญญั ติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่
บรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควรนั้น สาเหตุหนึ่งย่อมเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในของผู้ติดยาเสพติดเองที่ไม่ได้ ต้องการ
เลิกยาอย่างแท้จริง แต่ถูกบังคับด้ วยระบบบังคับบาบัดรักษา เพื่อให้ ตนเองพ้ นจากการถูกลงโทษทางอาญา
นอกจากนี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น กระบวนการคัดกรองเสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด
ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ กรมคุมประพฤติมิได้ เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โดยตรง ดังนั้นพนักงานเจ้ า หน้ าที่ซ่ึงเป็ นสหวิชาชีพ ย่อมมีทักษะในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การคัด
6

จาก “รายงานผลการศึกษาโครงการนาร่องเพื่อพัฒนาสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตาม
ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัตติ ่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทา
ความผิดทีเ่ ป็นหญิง” โดยกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ น.1
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ครองคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด จึ ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ประกอบกั บ การด าเนิ น งานตาม
พระราชบั ญญัติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะมีคณะบุคคลที่ทาหน้ าที่ในการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการดาเนิ นงาน ซึ่ งเรี ยกว่ า คณะกรรมการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ยผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้น ซึ่งเรียกว่าคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด โดยจะแต่งตั้งขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทาหน้ าที่ในการพิ จารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็ นผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดหรือไม่ และต้ องใช้ แผนการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบใดจึงจะเหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยว่าผลการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าเป็ นที่พอใจหรือไม่ ซึ่งอาจจะเรียกได้ ว่า
คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็ นเสมือนกลไกสาคัญในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ซึ่งระบบการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญในการ
รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ หายจากการเป็ นผู้ป่วยในโรคสมองติดยา และสามารถบาบัด
ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT)7 ในรูปแบบการบาบัดทางจิต – สังคม ได้
อีกด้ วย กล่าวคือ กระบวนการและขั้นตอนในการรักษาผู้ติดยาเสพติดให้ หายจากการติดยาเสพติดทั้งทาง
กายและจิตใจ ซึ่งการแก้ ไขผู้ติดยาเสพติดให้ โทษนั้นจาเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติเป็ นขั้นๆต่อเนื่องกันไป ในขณะ
ที่เกือบทุกประเทศที่มีการดาเนินงานบาบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติดให้ โทษต่างยึดถือขั้นตอนที่เรี ยกว่ า การ
บาบัดรักษาแบบสมบูรณ์ โดยแบ่งกระบวนการหรือขั้นตอนในการบาบัดรักษาออกเป็ น 4 ขั้นตอน8 ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการก่อนการรักษา 2) ขั้นถอนพิษยา 3).ขั้นการฟื้ นฟูสมรรถภาพ และ 4) ขั้นติดตามหลัง
รักษา
สาหรับในระบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนั้น เริ่มจากการนาระบบสมัครใจมาผสมผสาน
กับระบบบังคับบาบัด โดยให้ ความสาคัญกับระบบสมัครใจเป็ นหลักในการบาบัดรักษา คือ กระบวนการ
เข้ าสู่การบังคับบาบัดที่อยู่ บนพื้ นฐานของความยินยอมของผู้เสพหรื อผู้ติดยาเสพติดซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการ
บาบัดรักษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในต่างประเทศก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ ไข
ฟื้ นฟู คล้ ายๆกัน คือเป็ นไปในลักษณะที่เป็ นบังคับและสมัครใจ กล่าวคือในช่วงแรกเป็ นการบังคับให้ เลือก
ว่าจะสมัครใจเข้ าสู่กระบวนการบาบัดหรือไม่ หากตกลงก็จะเข้ าสู่กระบวนการบาบัดแต่ถ้าบาบัดไม่หายหรือ
7

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 310
8
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.(2545).รายงานการวิจัย: ผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545
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มีปัญหาก็จะดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปคือการลงโทษเพราะถือว่าให้ โอกาสแล้ ว นอกจากนี้
ในต่างประเทศยังมีการจาแนกการบาบัดรักษายาเสพติดให้ เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แล้ วเห็นว่า ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการกาหนดหลักการว่า ผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็ นผู้ป่วยอย่าง
หนึ่ง มิใช่ อาชญากรปกติ จึงสมควรได้ รับ การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ เนื่ องจากระบบการ
บาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นระบบบังคับบาบัด ดังนั้นผู้ป่วยที่เข้ าสู่กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดจึงมิได้ เข้ าสู่การบาบัดรั กษาโดยความสมัครใจ หากแต่ต้องเข้ าสู่ระบบการบาบัดโดยการ
บังคับบาบัด เฉกเช่นเดียวกับการบังคับรักษาอากาเจ็บป่ วย เมื่อผู้ท่เี ข้ าสู่การบาบัดรักษายาเสพติดไม่ได้
ต้ องการรักษาอาการติดยาเสพติดด้ วยความสมัครใจย่อมเกิดความต่อต้ านจากขั้นตอนและวิธีการรักษา จึง
ทาให้ การบาบัดรักษาไม่เกิดประสิทธิภาพ และเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูเสพหรือผู้ติดยาเสพติดหวนกับ
ไปเสพซา้ และต้ องเข้ าสู่กระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอยู่ร่าไป
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ มีการนารูปแบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในต่างประเทศมาใช้ ไม่ว่าจะ
เป็ นโปรแกรมชุมชนบาบัด (TC) โปรแกรมจิต – สังคมบาบัด (Matrix Model)9 โปรแกรมการบาบัด
ฟื้ นฟูแบบเข้ มข้ นทางสายใหม่ (Fast Model) โปรแกรมแบบจิรสา รวมตลอดทั้งโปรแกรมสานักงานคุม
ประพฤติ เพื่ อจัดทาแผนการบาบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติดให้ เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อย่ า งไรก็ดี ระบบและรู ป แบบการบ าบั ดรั ก ษาผู้ ติ ดยาเพติ ด ในแต่ ละประเทศมี ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันออกไป มีท้ังปั ญหาในเรื่ องการผลิต การขนส่งลาเลียง การค้ าและการเสพยาเสพติด
บา งป ร ะเ ท ศมี ลั ก ษ ณะ ปั ญห า เพี ยง อ ย่ า ง เดี ยว แ ละ บ าง ป ระ เท ศ มี ลั ก ษณ ะปั ญ หา ร วม กั น
ดังนั้นการแก้ ปัญหายาเสพติดจึงต้ องพิจารณาจากภาพรวมซึ่ งมีองค์ประกอบที่สาคัญต่อการเกิดปั ญหายา
เสพติดที่เป็ นลักษณะสากลอยู่ 2 ประการคือ ด้ านอุปทานของยาเสพติด (Supply for Drug) คือ ผู้ผลิต
หรือผู้จาหน่ายและด้ านอุปสงค์ของยาเสพติด (Demand for Drug) คือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหรือความ
ต้ องการในการใช้ ยาเสพติด
จากการศึกษาพบว่า ระบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริ กาในระบบ
บังคับบาบั ดรั กษาโดยกาหนดให้ ผ้ ู ถูกกล่ าวหาหรื อถู กพิ พากษาว่ ากระทาความผิดที่เป็ นผู้ ติดยาเสพติด
9

สุชาติ เลาบริพัตร.(2555).รายงานส่วนบุคคล เรื่องการศึกษาผลการปฏิบัติงานของการบาบัดผู้ติดยาเสพติดในลักษณะป่วย
นอกรูปแบบ Matrix Drug Treament Model และการนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี
2555
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สมควรที่จะได้ รับการบาบัดรั กษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพแทนการดาเนินคดีหรื อพิ พากษาลงโทษ ศาลมี
อานาจสั่งให้ ส่งไปคุมขังเพื่อบาบัดรักษาให้ มีสุขภาพดีและสามารถกลับเข้ าสู่สังคมได้ โดยปกติเช่นเดียวกับ
ผู้ติดยาเสพติดที่มิได้ ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทาความผิดอาญาอื่นๆ ใด
ส่วนระบบการบังคับบาบัดรักษาในประเทศเยอรมันนีได้ มีการนาตัวผู้กระทาความผิดกฎหมาย
ในขณะที่ติดยาเสพติดเข้ าสู่กระบวนการพิ จารณาโดยศาล ศาลจะพิ พากษาลงโทษจาคุกหรื อไม่อาจ
พิพากษาลงโทษได้ เพราะไม่สามารถพิ สูจน์ความผิดทางอาญาของผู้น้ันได้ ศาลจะสั่งให้ ส่งตัวผู้น้ันไป
ควบคุมยังสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดเป็ นเวลาไม่เกิน 2 ปี ก็ได้
นอกจากนี้ ระบบการบังคับบาบัดผู้ติดยาเสพติดในประเทศมาเลเซีย ได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่
ควบคุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยว่าติดยาเสพติดไว้ ในที่ท่เี หมาะสมเป็ นเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงเพื่อการตรวจ
พิสจู น์ ซึ่งอาจให้ ประกันตัวไปโดยวางข้ อกาหนดเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตรวจพิสูจน์ต่อไปได้ หาก
ตรวจพิสจู น์ปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็ นผู้ติดยาเสพติด เจ้ าหน้ าที่จะต้ องนาบุคคลดังกล่าวมาแสดงต่อหน้ าศาล
และศาลอาจสั่งให้ เข้ าพักในศูนย์เพื่อบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพได้ เป็ นเวลา 2 ปี หรือสั่งให้ ผ้ ูน้ันอยู่
ในสถานที่ภายใต้ การดูแลของเจ้ าหน้ าที่ฟ้ ื นฟูสมรรถภาพในเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และไม่เกินสามปี หาก
บุคคลใดหลบหนีจากการควบคุมโดยชอบด้ วยกฎหมายหรือฝ่ าฝื นข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขภายใต้ กฎหมาย
ฉบับนี้จะต้ องได้ รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ด้วย
สาหรับแนวคิดของระบบการบาบัดผู้ติดยาเสพติด แต่เดิมนั้นเน้ นการบาบัดในสถานบาบัดหรือ
ศูนย์บาบัดเฉพาะทางด้ านยาเสพติดไม่อาจตอบสนองการขยายตัวเพิ่มจานวนของผู้ติดยาบ้ าจานวนมาก
องค์ความรู้เดิมของการบาบัดที่เน้ นการรั กษาในระยะการถอนพิษยา (Detoxification) ซึ่งมีอาการด้ าน
ร่างกายมากรุนแรงในกลุ่มผู้ติดยาประเภทกดประสาทคือ เฮโรอีนมอร์ฟีนและต้ องมีการให้ ยาทดแทน
(Methadone)10 ไม่สามารถนามาใช้ กับผู้ติดยาบ้ าได้ เพราะช่วงถอนยาในกลุ่มผู้เสพหรือผู้ติดยาส่วนใหญ่มี
อาการซึมเศร้ าที่ไม่รุนแรงและมักหายเองใน 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นร่างกายและจิตใจ ดูเหมือนปกติการ
หยุดยาได้ ในช่วง 1-2 เดือนแรก ทาให้ ผ้ ูติดยาหรือคนทั่วไปเข้ าใจผิดคิดว่าจะเลิกยาได้ แต่ความรู้สึกอยาก
ยาจะหวนกลับมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า 80% ของผู้ติดยาบ้ าและกลับไปเสพซา้ เกิดขึ้นในช่วง 2-4
เดือนหลังหยุดยาเป็ นผลจากความสุข เมื่อได้ พบเหตุการณ์บุคคลอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เป็ นตัวกระตุ้น
ในอดีต จึงกล่าวได้ ว่าความรู้สึกต้ องการยาไม่ได้ เกิดจากผลของความทุกข์ทรมานทางกายจากการขาดยา
10

การบังคับบาบัดในประเทศไทย. ข้อสังเกตต่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.by Canadian
HIVIAIDS Legal Network January 2009.
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เช่นในกลุ่มที่ติดเฮโรอีนหรือมอร์ฟีน เนื่องจากการวิจัยในปั จจุ บันยังไม่พบยาที่จะลดหรือรักษาความรู้สึก
อยากยา ดังนั้นการป้ องกันการกลับไป เสพซา้ จึงเป็ นหัวใจสาคัญของการบาบัดทางจิตสังคมที่ใช้ เทคนิค
ของ Cognitive Behavior Therapy ช่วยให้ ตระหนักรู้ถึงตัวกระตุ้นความรู้สึกอยากยาและการปรั บ
พฤติกรรมไม่ให้ หวนกลับไปใช้ ยาซา้ การบาบัดในรูปแบบ Cognitive Behavior Model ดังกล่าว สาหรับใน
ประเทศไทยนั้นมี 2 แนวทาง คือ จิตสังคมบาบัดแบบ ผู้ป่วยนอก (Matrix Program) และแนวทางบาบัด
แบบจิราสาทั้ง 2 แนวทางใช้ เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันใน
รายละเอียดของกิจกรรมโครงสร้ างของกลุ่มความถี่ของการบาบัด การบาบัดแบบจิราสาผสมผสานรูปแบบ
ของชุ มชนบาบัดและใช้ ทีมอาสาสมัครมาช่ วยตั้งแต่เริ่ มแรกของการบาบัดซึ่งเป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับ
ความมีส่วนร่ วมของชุมชนในการช่วยแก้ ปัญหาการฟื้ นจากอาการติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดจะต้ อง
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และเชื่อว่าไม่เหนือจากความพยายามของตนเองที่จะทาได้ แม้ ว่าจะต้ อง
ใช้ ระยะเวลานานก็ตาม
สาหรับการบาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น
ยังคงมีปัญหาในการปฏิบัติ กล่าวคือ การดาเนินการมิได้ เป็ นไปตามรูปแบบหรือขั้นตอนตามโปรแกรม
ดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากเมื่อผู้เสพหรือผู้ติดเข้ าสู่กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ วนั้น
เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการส่งตัวผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไปยังค่ายทหารหรือโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองซึ่งเป็ นค่ายทหารให้ ผ้ ูเข้ ารับการฟื้ นฟูฯ ไปฝึ กการออกกาลังการ ตามรูปแบบที่ค่ายทหารแต่
ละแห่งได้ จัดโปรแกรมไว้ ซึ่งไม่สอดคล้ องและไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามโปรแกรมการบาบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีการกาหนดแผนบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้ เหมาะสมกับบุคคล
จึงเป็ นเหตุปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูเสพติดยาเสพติดไม่สามารถเลิกยาได้ และหวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอีก ยิ่งไปกว่ านั้ น ยังสะท้ อนปั ญหาให้ เห็น ว่ า การกระทาความผิดของผู้ เสพหรื อผู้ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น ระบบกฎหมายไทยยังไม่มี “ความผิดที่
ต้ องให้ อานาจ” (Authorization Delict)11 คือ การให้ อานาจผู้กระทาผิดซึ่งถูกจับกุมเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษไม่ต้องถู กดาเนิน คดีเลย และสามารถเข้ า รั บการบ าบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติดโดยเข้ าสู่กระบวนการ
บาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็ นการคัดแยกและกลั่นกรองผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพ
ติดออกจากผู้ ค้ า รายใหญ่ อีก ทั้งยังเป็ นการป้ องกัน มิ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ตารวจอาศั ยอานาจในกระบวนการ
11

รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม
2553 – กรกฎาคม 2555 สืบค้นจาก สืบค้นจาก www.thaipublica.org/wp- content/uploads/2012/09/Final-ReportTRCT_17-9-12_2.pdf เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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ยุติธรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้กระทาผิดตามพระราชบั ญญัติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 เช่นที่เป็ นอยู่ในปัจจุบันนี้

2.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การจัดทาแผนบังคับบาบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติด ควรมีระบบการบาบัดรั กษาที่สามารถทาให้
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ อย่างสะดวก จะต้ องขจัดข้ อจากัดทั้งหลายที่ปิดกั้นการเข้ าถึงบริการให้
น้ อยที่สุด ได้ แก่การขยายเครือข่ายการให้ บริการด้ านสาธารณสุข การให้ บริการทางสังคมและชุมชนต้ องมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานในชุมชนและสถาบันทางสังคม เช่น โรงเรียน วัด และหน่วยงานทาง
สังคมอื่นๆ ต้ องเข้ ามามีบทบาทในการให้ บริการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในลักษณะการให้ บริการ
เบื้องต้ นเพื่อนาพาให้ ผ้ ูติดยาเสพติดสามารถเข้ าสู่กระบวนการบาบัดรักษาได้ โดยง่ายและมีความต่อเนื่อง
ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับบาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พบว่ ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอยู่ในบางประการ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
ดังนี้
2.1 เห็นควรเพิ่ มเติมบัญญัติการกาหนดโอกาสให้ กับผู้ท่เี ข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดว่าจะได้ รับโอกาสในการเข้ าสู่กระบวนการฟื้ นฟูผ้ ูติดยาเสพติดได้ ก่คี รั้ง และหากเกินกว่าจานวนครั้ง
ที่กาหนดไว้ ควรมีมาตรการที่รองรับการกระทาผิดซา้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในคดีอาญาที่ผ้ ูกระทาผิดเป็ น
ทั้งผู้เสพและผู้จาหน่ ายในปริ มาณสูงไม่เข้ าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ก็จะต้ องถูกดาเนินคดีอาญาทันที และหากได้ รับโทษจาคุกในเรือนจาก็จะมีแผนการในการ
รองรับดูแลผู้กระทาผิดที่มีลักษณะอาการเป็ นผู้ติดยาเสพติดเช่นกัน
2.2 เห็นควรบั ญญั ติพระราชบัญญั ติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้
ครอบคลุ มถึงการคัดกรอง การประเมิน ในการกาหนดแผนการบ าบั ดรั กษาผู้ติดยาเสพติด ให้ มีความ
หลากหลายโดยต้ องคานึงถึงประวัติ ส่วนบุคคล ขอบเขตของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนาไปสู่การวาง
แผนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เหมาะสมกับ
บุคคล และควรกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้ กับผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติด ยาเสพติดที่ฝ่าฝื น
ไม่ปฏิบัติตามแผนบั งคับบาบัดรายบุคคล เพื่ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบาบั ดรั กษาผู้ติดยาเสพติดแบบ
จริงจัง
2.3 ควรแก้ ไขพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ มีการปรั บ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ดโดยกาหนดให้ แพทย์
เป็ นประธานคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ มีอานาจวินิจฉัยว่ าบุคคลใดเป็ น
ผู้เสพยาเสพติดหรื อบุคคลใดเป็ นผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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พ.ศ. 2545 เพื่ อเป็ นการให้ อานาจในการใช้ ดุลพิ นิจ วินิจฉัยตามแนวทางการแพทย์ซ่ึ งเป็ นผู้ เ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ดังข้ อความต่อไปนี้
“มาตรา 12 ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ประกอบด้ วย แพทย์ เป็ นประธานคณะอนุกรรมการ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข จานวนหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสองคน เป็ นอนุกรรมการ และผู้แทนกรมคุมประพฤติ เป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการด้ วยจานวนหนึ่งคน
อานาจในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุ กรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าผู้ใด
เป็ นผู้ เ สพยาเสพติ ด หรื อ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และต้ อ งเข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ต ามแผน
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรายบุคคลใดนั้น ให้ ผลการวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ”
2.4 เห็นควรกาหนดให้ มีหน่ วยงานกลางที่เป็ นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเข้ ามาดูแล
เกี่ยวกับการบาบัดรักษาทางยาและการบาบัดรั กษาทางจิตวิทยา และกระบวนการบาบัดรักษาไม่จาต้ อง
มุ่งเน้ นแต่เฉพาะการบาบัดรักษาเท่านั้นแต่รวมถึงการป้ องกันการติดยาเสพติดชา้ ด้ วย ทั้งนี้การบาบัดรักษา
จาเป็ นต้ องได้ รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานที่มีความหลากหลายในลักษณะสหวิชาชีพ เช่ น แพทย์
พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักแนะแนวให้ คาปรึกษา เพื่อรองรับการอาการ ติดยาเสพติด
และโรคแทรกซ้ อนอื่นๆ ควรจัดให้ มีบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ เพื่อการระงับและการลด การใช้ สารเสพติด
ควรมีการดาเนินงานอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการช่วยเหลือทางสังคม การจัดหางานให้ ทา การฝึ กอาชีพ การ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็ นต้ น นอกจากนั้นกระบวนการบาบัดรักษาตามสภาพความเป็ นจริงยังเน้ นที่การ
ปรับเปลี่ยน การบาบัดรักษาให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น
2.5 รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการจัดตั้งศูนย์บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็ นศูนย์
เฉพาะทาง เพื่ อ ให้ ผ้ ู ท่ีเ ข้ ารั บการบ าบั ดรั ก ษาผู้ ติดยาเสพติ ดได้ รับ การบาบั ดรั กษาที่แ ท้ จ ริ ง และควรมี
บุคลากรหรือหน่วยงานเอกชนเป็ นผู้ดูแล หรือบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐ
เพื่อให้ การบาบัดรักษาเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยง ดังนั้น จึงเห็นควรแยกงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ซึ่งเป็ นงานเฉพาะด้ านให้ กับหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการบาบัดรั กษาผู้ติดยาเสพติดโดยตรงเป็ น
ผู้ดูและประเมินผลในการกาหนดแผนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2.6 เห็นควรนาพื้นฐานแนวคิด “ความผิดที่ต้องให้ อานาจ” โดยกาหนดให้ ผ้ ูกระทาความผิด
และถูกจั บกุมเกี่ยวกับยาเสพติดให้ โทษไม่ ต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย มาปรับใช้ กับพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและบริบทของสังคมไทย
และเป็ นการเข้ าถึงการบาบัดรั กษาผู้ ติดยาเสพติดอย่างแท้ จริ ง เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ กับผู้ป่วยที่เป็ นโรค
สมองติดยาและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างสูงสุดจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เชี่ยวชาญ
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ในด้ านการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และเห็นควรผลักดันให้ พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 แยกออกจากกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้ การดาเนินการถูกต้ อง เหมาะสม
และส่งผลให้ ข้นั ตอนการบาบัดรักษาสิ้นสุดลงในกระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเท่านั้น อันเป็ นการ
หลีกเลี่ยงมิให้ กระบวนการยุติธรรมเข้ ามามีบทบาทโดยให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ตารวจกับกุมผู้เสพหรือผู้ติดยา
เสพติ ด เฉกเช่ น เดี ย วกั บ ปั จ จุ บั น และเป็ นการลดจ านวนผู้ กระท าผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เข้ าสู่
พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ต่อไป
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ความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย:
ศึกษาการกาหนดเหตุฉกรรจ์และกาหนดให้เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน
พักตร์วิภา พยัคฆบุตร1
รองศาสตรจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์2
บทคัดย่อ
ความผิดฐานฉ้ อโกงประกัน วิ นาศภัยเป็ นความผิดตามกฎหมายอาญา มีคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เป็ นส่วนเอกชนที่ค้ ุมครองทรัพย์สินจึงถูกกาหนดให้ เป็ นความผิดอาญาอันยอมความได้ ซึ่ง
ตามความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ได้ แสดงความเห็นไว้ ว่า “การประกันภัยเป็ นธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ ความผิดฐานนี้เป็ นความผิดอัน
ยอมความได้ จึงไม่เป็ นการเหมาะสมด้ วยประการทั้งปวง”
จากการศึกษาพบว่า ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยถูกกาหนดให้ เป็ นความผิด
อันยอมความได้ ทั้งที่ความเสียหายในความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมีกระทบต่อความสงบ
เรียบร้ อยของสาธารณชนเนื่องจากความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่
เกิดขึ้นในทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นเป็ นผลกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้ อยของประชาชนโดย
ส่วนรวมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงเทียบเท่ากับความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย
กับความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนที่เป็ นความผิดเหตุฉกรรจ์และเป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน เนื่องจาก
องค์ป ระกอบความผิด มีเฉพาะการแกล้ งให้ เกิดความเสียหายต่อทรั พ ย์ท่ีเอาประกันไว้ เพื่ อให้ ได้
ประโยชน์จากการประกันวินาศภัยเท่านั้น หากเป็ นการกระทาความผิดในลักษณะอื่น เพื่ อให้ รับค่า
ประกันวิ นาศภั ยก็ไม่ สามารถด าเนิ นคดี ผ้ ู ก ระท าความผิ ด ได้ ประกอบผู้ เ สีย หายซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ไม่
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด จึงไม่ร้องทุกข์ เนื่องจากเกรงว่าจะขัดแย้ งกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็ น
ลู กค้ า ของตน เสื่อมเสียชื่ อเสียงและเป็ นการเสียเวลา เสียค่ า ใช้ จ่า ยในการดาเนิ น คดี กับ ผู้ กระท า
ความผิด อีกทั้งมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 พิพากษาวางหลักไว้ ว่า “เมื่อได้ ความว่า
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ท่ไี ด้ รับประโยชน์ได้ ทาให้ เกิดวินาศภัยขึ้นด้ วยความทุจริตแล้ ว ผู้รับประกันภัยก็
ไม่ต้องจ่ า ยค่ าสินไหมทดแทนให้ ไม่ จาเป็ นที่ต้องฟ้ องร้ องผู้เอาประกันภัยหรื อผู้รั บประโยชน์ เป็ น
คดีอาญา” ทาให้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้ มีความประสงค์จะนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
1
2
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และเอื้อประโยชน์ให้ มีผ้ ูท่กี ระทาการทุจริตฉ้ อโกงประกันวินาศภัยกันมากขึ้น จึงมีผลทาให้ ผ้ ูท่กี ระทา
ความผิ ด ฐานฉ้ อ โกงการประกั น วิ น าศภั ย ไม่ เ กรงกลั ว กฎหมาย เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาและประเทศญี่ปุ่ น เห็น ว่ า ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิ นาศภัยเป็ นความผิดที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นจึงบัญญัติองค์ประกอบให้
ครอบคลุมการกระทาความผิดทั้งหมดเพื่อมิให้ เกิดช่องว่างในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด และ
ประเทศญี่ ปุ่นยังกาหนดให้ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดินทาให้ การดาเนิ นคดีกับ ผู้กระทาความผิด มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใคร่ ขอเสนอแนะให้ แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 347/1 โดยบัญญั ติว่า “ผู้ใด
โดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่นื ด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้ อความจริง ซึ่งควรบอกให้
แจ้ ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
หรือทาให้ ผ้ ูรับประกันภัย ทา ถอน หรือทาลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้ อ งระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี
หรื อปรั บไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ ” ทั้งนี้เพื่ อให้ ครอบคลุมการกระทาความผิดฐาน
ฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมากขึ้นในลักษณะที่เป็ นเหตุฉกรรจ์ และเพิ่มโทษให้ หนักขึ้นด้ วย และควร
แก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ให้ ความผิ ดฐานฉ้ อโกงประกัน วิ น าศภัยเป็ น
ความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้ การปราบปรามการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมี
ประสิทธิภาพและการดาเนินคดีเป็ นการดาเนินคดีโดยรัฐมิใช่เป็ นการดาเนินคดีโดยเอกชน

1. บทนา
องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 347 กาหนดว่า “ผู้ใดเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้ งทา
ให้ เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็ นวัตถุท่เี อาประกันภัย ต้ องระวางโทษ...” ซึ่งเป็ นกฎหมายอาญาจึง
ต้ องตีความ ตามหลักกฎหมายอาญา “หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งมาจาก
ภาษิตที่ว่า “Nullumcrimen, nullapoena, sine lege”1 เพราะการใช้ กฎหมายอาญาเป็ นการจากัดสิทธิ
ของประชาชน หากมีการฝ่ าฝื นต้ องมีบทลงโทษ องค์ประกอบในความผิดของกฎหมายอาญาจึงต้ อง
กาหนดไว้ อย่างชัดแจ้ ง การใช้ บังคับกฎหมายอาญาจึงต้ องตีความโดยเคร่ งครัด(คณิต ณ นคร, 2556:
28)และเนื่องจากถูกจัดไว้ ในคุณธรรมทางกฎหมายเป็ นคุณธรรมในส่วนที่เป็ นเอกชนเพื่อคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดอันยอมความได้ ตามความในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 348 เมื่ อเป็ นความผิดอัน ยอมความได้ ซึ่ งกฎหมายให้ สิ ทธิบุ คคลที่เป็ น
ผู้เสียหายเข้ ามาเป็ นเงื่อนไขในการดาเนินคดี หรื อการระงับการดาเนินคดี พนักงานสอบสวนจะมี
อานาจสอบสวนได้ ต้อ งมี การร้ องทุ ก ข์โ ดยผู้ เ สีย หาย ทาให้ เกิดปั ญ หาเกี่ย วกับ การดาเนิ น คดีใ น
ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย
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คุ ณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิ น าศภัยถู กกาหนดว่ า เป็ น
“คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนเอกชน” ซึ่งเป็ นคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจึง
ถูกกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 แต่ ธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้ มีการจั ดตั้งเป็ นบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ตามกฎหมาย ความเสียหายหรื อ
ผลกระทบไม่ได้ อยู่ท่บี ริษัทที่รับประกันภัยอันเป็ นคู่สัญญาเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงความเสียหาย
ที่กระทบต่อประชาชนที่ทาประกันภัยทุกคน เพราะผู้ท่ที าประกันถือเป็ นส่วนที่สาคัญของความมั่นคง
ของบริ ษั ท ผู้ รั บ ประกัน ภั ย ผู้ ท่ีทุ จ ริ ต ท าการฉ้ อ โกงจึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นการเอาไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิน ของผู้ รั บ
ประกันภัยเท่านั้น แต่เป็ นการเอาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยทุกๆ
คน ซึ่ งในความเห็น ของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร กล่ า วไว้ ว่ า การประกัน ภั ยเป็ นธุร กิจ ที่มี
ผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้ ความผิดฐานนี้เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ จึงไม่เป็ นการเหมาะสมด้ วยประการทั้งปวง(คณิต ณ นคร, 2556: 28)
ความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัย ถูกกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ เนื่องจาก
คุ ณ ธรรมทางกฎหมายเป็ นคุ ณ ธรรมในส่ ว นที่เ ป็ นเอกชนเพื่ อ คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยกับความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนแล้ ว ความผิด
ฐานฉ้ อ โกงการประกัน วิ น าศภั ย นั้ น มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายที่น้ อ ยกว่ า ความผิ ด ฐานฉ้ อ โกง
ประชาชนเลยและยังเป็ นความผิดที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยและประโยชน์ส่วนได้ เสียของประชาชน
อีกด้ วย
เมื่อความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดอาญาอันยอมความได้ ทาให้ เกิด
ปัญหาในการดาเนินคดี เนื่องจาก บริษัทประกันวินาศภัยส่ว นใหญ่ไม่ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
เพราะมีคาพิ พากษาศาลฎีกาที่1376-1380/2508 “เมื่อได้ ความว่าผู้เอาประกันภัย หรื อผู้ได้ รับ
ประโยชน์ได้ ทาให้ เกิดวินาศภัยขึ้นด้ วยความทุจริตแล้ ว ผู้รับประกันก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
ไม่จาเป็ นที่ต้องฟ้ องร้ องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็ นคดีอาญา” ส่งผลให้ ผ้ ูกระทาความผิด
ฐานฉ้ อโกงไม่เกรงกลัวกฎหมายและในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้ งกับผู้
เอาประกันภัยซึ่งเป็ นลูกค้ าของตนโดยเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและเป็ นการเสียเวลาเสียค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินคดี(อภิชาต คาดี, 2549: 43-44)
เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
ประเทศ การดาเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบ
ต่อความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศ และผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจมาก ความผิ ดฐาน
ฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยไม่สมควรจะเป็ นความผิดอันยอมความได้ ทาให้ มีเหตุผลและความจาเป็ น
ในการกาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน
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2.แนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกีย่ วกับความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
กฎหมายอาญามีบทบาทของกฎหมายเป็ นตัวกาหนดแนวทางในการบัญญัติกฎหมายและ
ช่วยให้ ฝ่ายนิติบัญญัติกาหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระทาใดที่ควรเป็ นความผิดอาญา และการกระทาใด
ไม่ควรเป็ นความผิดอาญาได้ อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในการกาหนดความผิดอาญาก็ย่อมต้ องกาหนดให้
สอดคล้ องกับบทบาทของกฎหมายอาญาด้ วยเช่ นกัน เนื่องจากกฎหมายอาญาเป็ นการกาหนดการ
กระทาความผิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งเรียกว่าอาชญากรรม ดังนั้นจึงต้ องศึกษาโครงสร้ างของความผิด
อาญาและการตีความกฎหมายอาญาลักษณะและบทบาทของกฎหมายอาญา หลักการกาหนดความผิด
อาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ กฎหมายอาญากับการลงโทษและคุณธรรมทางกฎหมาย
2.1 โครงสร้างของความผิดอาญาและการตีความกฎหมายอาญา
โครงสร้ างของความผิดอาญาออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการการกระทาที่ครบ
องค์ ป ระกอบตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ท้ัง องค์ ป ระกอบภายนอก (Objective
Elements)และ
องค์ประกอบภายใน (Subjective Elements) ส่วนที่ 2 เป็ นการการกระทาที่มีความผิดกฎหมาย
และเป็ นการการกระทาที่มีความชั่วซึ่งความชั่วในทางกฎหมายอาญาหมายถึง การตาหนิได้ ของการ
กาหนดเจตจานง(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2546: 172 และคณิต ณ นคร,2559 : 32)
เมื่ อ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด อาญาเมื่ อ น าไปใช้ ต้ อ งใช้ ก ฎหมายนั้ น ตามหลั ก ประกัน ใน
กฎหมายอาญา บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไว้ เท่านั้น ซึ่งหลักดังกล่าวตาม
สากลแล้ วเรียกว่า Nullacrimen, nullapoena sine lege หรือ Principle of Legality หมายความว่า
“หลักไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” หลักนี้ได้ นามาบัญญัติไว้ ต้ังแต่สมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
127 และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายในเวลาต่ อ มาซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นในสมั ย ของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และจากการศึกษาพบว่า การตีความกฎหมายอาญาจะต้ องตีความตามตัวอักษร
และตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ โดยมีหลักการตีความหมายพิเศษอีกประการคือ
กฎหมายอาญาต้ องตีความโดยเคร่ งครัด เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่มีผลบังคับอันอาจกระทบถึงสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล
2.2 หลักการกาหนดความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้
กฎหมายอาญามีการแบ่งประเภทความผิดอาญาเป็ น 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาต่อ
ส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้ และความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ความผิดอันยอมความได้
ในหลักการควรมีลักษณะสามประการ คือ เป็ นความผิดที่มีความเป็ นอาชญากรรมน้ อย เป็ นความผิด
ที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็ นเรื่ องส่วนตัวอย่ างมากที่พึ งเคารพเจตจานงของผู้เสียหาย และเป็ น
ความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง
ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได้ กับคดีอาญา
แผ่นดินนั้นไม่ได้ อยู่ท่ี “ผู้ได้ รับความเสียหาย”เพราะคดีอาญาทั้งสองประเภทรั ฐเป็ นผู้ได้ รับความ
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เสียหายทั้งสิ้น โดยเอกชนในฐานะผู้เสียหายอาจได้ รับความเสียหายด้ วยในบางกรณี การที่ฝ่ายนิติ
บั ญ ญั ติ กาหนดพฤติ การณ์ ใ ดเป็ นความผิด อาญา ก็เ ท่า กับ ว่ า ฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติ พิจ ารณาแล้ วเห็น ว่ า
พฤติการณ์น้ันรัฐได้ รับความเสียหายและผู้กระทาสมควรถูกลงโทษทางอาญา มิเช่นนั้นฝ่ ายนิติบัญญัติ
คงปล่อยให้ พฤติการณ์น้ันเป็ นเรื่องที่ว่ากล่าวกันทางแพ่ ง ความแตกต่างระหว่างคดีอาญาต่อส่วนตัว
กับคดีอาญาแผ่นดินนั้นอยู่ท่ี “ผู้ประเมินความเสียหาย”ในคดีอาญาต่อแผ่นดินรัฐได้ รับความเสียหาย
และรั ฐโดยพนักงานอัยการทาหน้ าที่ประเมินความเสียหายต่อแผ่นดิน โดยจะสั่งฟ้ องร้ องหรือสั่งไม่
ฟ้ องดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาผิด ในขณะที่คดีอาญาต่อส่วนตัวเอกชนผู้ได้ รับความเสียหายอยู่ใน
สถานะที่เป็ นผู้ประเมินความเสียหายได้ ดีกว่ารัฐ การเริ่มยุติคดีความผิดต่อส่วนตัวนี้จึงอยู่ท่กี ารตัดสิน
ในของผู้เสียหาย (ปกป้ อง ศรีสนิท, 2550: 473-475)
ความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดต่อส่วนตัว เป็ นความผิดที่มีลักษณะของการกระทา
ที่ไม่รุนแรงและเป็ นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้ จริ ง จึงไม่มีผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ของสาธารณะโดยตรง ได้ แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ความผิดอนาจาร ดังนั้น ใน
การดาเนิ นคดีอาญาดังกล่ าวต้ องขึ้น อยู่ กับ เจตจานงของผู้ เสียหาย โดยจะเข้ า ร้ องทุกข์หรื อไม่ กไ็ ด้
เพราะการร้ องทุกข์มีความสาคัญและจาเป็ น ต่อการดาเนินคดีในความผิดต่อส่วนตัว
2.3 กฎหมายอาญากับการลงโทษ
กฎหมายอาญาประกอบด้ วยสองส่วนคือ ความผิดอาญาและส่วนที่ว่าด้ วยผลทางกฎหมาย
หรือที่เราว่ามาตรการบังคับทางอาญา การลงโทษเป็ นสิ่งสาคัญในกฎหมายอาญา การลงโทษในทาง
กฎหมายอาญาเป็ นการกระท าต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด อย่ า งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลายประการ เช่ น
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการข่มขู่ ยับยั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบสี่ประการ
คือ ประการแรกการบังคับ โทษต้ องแน่ นอนไม่เลื อกปฏิบัติ ประการที่สองการลงโทษต้ องร้ า ยแรง
พอที่จะยับยั้งมิให้ คนคิดที่จะกระทาความผิด ประการที่สามการลงโทษต้ องรวดเร็ว และประการที่ส่ี
การลงโทษต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้ คนทั่วไปได้ รับรู้ถึงผลของการกระทาความผิด อันถือเป็ น
การข่มขู่โดยทั่วไปด้ วย (ณรงค์ ใจหาญ, 2546: ) วัตถุประสงค์ในการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด
วัตถุประสงค์เพื่อตัดผู้กระทาผิดออกจากสังคม วัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาความเสียหายให้ แก่ผ้ ูเสียหาย
และวัตถุประสงค์เพื่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2.4 คุณธรรมทางกฎหมาย
คุณธรรมทางกฎหมายเป็ นพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมายและคุณธรรมทางกฎหมายยัง
เป็ น ประโยชน์หรื อคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครองหรือประโยชน์ท่กี ฎหมายคุ้มครอง
คุ ณธรรมทางกฎหมายจึ งมีป ระโยชน์ หลายประการ คือ คุ ณธรรมทางกฎหมายเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ความผิดอาญาฐานต่าง ๆ คุณธรรมทางกฎหมายจึงเป็ นเครื่องช่วยในการตีความกฎหมายอาญา การ
ตีความกฎหมายโดยใช้ คุณธรรมทางกฎหมายเป็ นแนวทางในการบังคับใช้ กฎหมายก็จะไม่ก่อให้ เกิด
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ความสับ สนในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และคุ ณ ธรรมทางกฎหมายนั้ น ยั ง ช่ ว ยในการแบ่ ง แยกจั ด
หมวดหมู่ของกฎหมายในประเภทของความผิดฐานต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน โดยคุณธรรมทางกฎหมาย
ที่ค้ ุมครอง “ทรัพย์สิน” ได้ แก่ ความผิดฐานฉ้ อโกง ตามมาตรา 341 ความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชน
ตามมาตรา 343 ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย ตามมาตรา 347 เป็ นต้ น
คุณธรรมทางกฎหมายยังได้ มีการแบ่งกฎหมายออกเป็ นส่วนเอกชน (individualrechstgut)
และในส่วนของส่วนรวม (universal rechtsgut) เหตุผลในการแบ่งดังกล่าวจะนาไปใช้ เป็ นประโยชน์
ในทางคดีในการพิ จารณาความเป็ นผู้ เสียหายตามกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ผู้ เสียหายจึ ง
หมายความถึง “บุคคลที่คุณธรรมทางกฎหมายของเขาถูกล่วงละเมิดจากการกระทาความผิดอาญา”
(คณิต ณ นคร, 2540: 278-280) คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนเอกชน (Individualrechtsgut)
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนเอกชน เช่น คุณธรรมทางกฎหมายที่ค้ ุมครองในเรื่องของ
“ชีวิต”“เสรีภาพ”“กรรมสิทธิ์” เป็ นต้ น โดยคุณธรรมทางกฎหมายในส่วนของเอกชนนั้นกฎหมายก็มุ่ง
ที่จะคุ้มครองในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลโดยตรงโดยแฝงอยู่ในบทบัญญัติความผิดฐานต่าง ๆ ก็จะเป็ น
ผลให้ บุคคลที่กฎหมายให้ การคุ้มครองดังกล่าวนั้นกลายมาเป็ นผู้เสียหาย และเป็ นผู้มีอานาจเข้ ามา
ดาเนินคดีอาญาและรัฐจึงยอมให้ มีการยอมความกันได้
2) คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวม (Universalrechtsgut)
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวม เช่น “ความปลอดภัยของการจราจร”“สภาพความ
แท้ ของเงิน ตรา”“การรั กษาไว้ ซ่ึ งความลั บ ของประเทศในทางทหาร” เป็ นต้ น รั ฐไม่ มีน โยบายให้
ผู้เสียหายเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้เสียหายจึงไม่มีสทิ ธิ์ในการเป็ นเงื่อนไขให้ อานาจดาเนินคดี
(Prozessvoraussetzung) อาทิเ ช่ น ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต ความผิ ด ต่ อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท างศี ล ธรรม
ความผิดต่อความมั่นคงและความเชื่อถือ ความผิด ต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เป็ นต้ น

3. หลักกฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยของประเทศไทย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นมีหลักดังนี้
3.1 หลักกฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยของประเทศไทย
ความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยถูกบัญญัติไว้ ในลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้ อโกงซึ่งมีหลักฎหมายดังนี้
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3.1.1. ความผิดฐานฉ้อโกง
ความผิดฐานฉ้ อโกง (Offences of Cheating and Fraud) มีองค์ประกอบภายนอก
ของความผิ ด ในส่ ว นของการกระท า และองค์ ป ระกอบภายในที่เ กี่ย วกั บ จิ ต ใจของผู้ ก ระท าผิ ด
ประกอบด้ วย การหลอกลวงผู้อ่นื
1) โดยการหลอกลวงจะต้ องเกิดจากการกระทาของผู้หลอกลวงโดยอาจเป็ นการ
แสดงข้ อความเท็จ หรื อปกปิ ดความจริง ซึ่งควรบอกให้ แจ้ งก็ได้ การหลอกลวงกฎหมายมิได้ จากัด
วิธกี าร ผู้กระทาอาจใช้ วิธกี ารอย่างใดก็ได้ ซึ่งต้ องเป็ นการหลอกลวงด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2
ประการดังต่อไปนี้ คือ
(1) ด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ หมายความว่า ข้ อความที่แสดงต่อผู้อ่นื
ในการหลอกลวงเป็ นการกล่าวอ้ างถึงข้ อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งต้ องเป็ นเท็จ
(2) ปกปิ ดข้ อความจริงซึ่งควรบอกให้ แจ้ ง
ปกปิ ดข้ อความจริงซึ่งควรบอกให้ แจ้ ง หมายความว่า การที่มีข้อความจริง
อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ วปกปิ ดเอาไว้ หรือไม่เปิ ดเผยบอกให้ ทราบความจริง (La Dissimulation de
Faith Varies) ซึ่งผู้กระทามีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ ทราบความจริงแต่ไม่แจ้ ง หน้ าที่ในที่น้ ีเช่น หน้ าที่ตาม
กฎหมาย (Legal Obligation) ที่บัญญัติไว้ ว่า จะต้ องแจ้ งข้ อความจริงอย่างไรบ้ างแล้ วปกปิ ดไว้ เสีย
หน้ าที่ตามสัญญาซึ่งกาหนดกันไว้ ระหว่างคู่กรณีว่า กรณีเช่นไรบ้ างที่จะต้ องแจ้ งความจริ งต่อกันให้
ทราบ ถ้ าปกปิ ดข้ อความจริงเสียก็ย่อมเป็ นความผิดเหมือนกัน หน้ าที่เนื่องจากเคยปฏิบัติต่อกันมา
ก่อน ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้ โดยตรงว่าเรื่องใดบุคคลมีหน้ าที่ต้องแจ้ งความจริง โดยผู้หลอกลวงรู้อยู่
ว่าข้ อความจริงหรือเหตุการณ์น้ันมีอยู่อย่างไร กลับนิ่งเสียไม่บอกให้ แจ้ งโดยเจตนาให้ ผ้ ูถูกหลอกลวง
เข้ าใจผิดและหลงเชื่อตามนั้น โดยไม่ใช่การหลงลืมเพราะไม่ร้ ูข้อความจริงที่ปกปิ ดนั้น
โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ ไปซึ่ง (1) ได้ ไปซึ่งทรั พย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรื อ
บุคคลที่สาม หรือ (2) ทาให้ ผ้ ูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ
2) เจตนาพิเศษ โดยมีมูลเหตุชักจูง โดยทุจริต
มาตรา 341 บัญญัติว่า “โดยทุจริต” ไว้ ข้างต้ น ซึ่งแสดงว่า เป็ นการหลอกลวง
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่มี ิควรได้ ความในตอนท้ายที่ว่า “โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ ไปซึ่งทรัพย์สิน
จากผู้ ถูกหลอกลวงหรื อบุ คคลที่สาม” ก็ต้องแสดงว่ า ได้ ทรั พย์สิน ไปตามมู ลเหตุชักจู งใจอัน เป็ น
ประโยชน์ท่มี ิควรได้ ไม่จาเป็ นต้ องถึงได้ กรรมสิทธิ์ไป ดังนี้เป็ นเจตนาพิเศษ
3.1.2. ความฐานฉ้อโกงประชาชน
ท าให้ ต้ อ งรั บ โทษหนั ก ขึ้ น อี ก เหตุ ห นึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ มาตรา 342 ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งเข้ า
องค์ประกอบของความผิดฐานฉ้ อโกง ตามมาตรา 341 ให้ ครบถ้ วนเสียก่อน ถึงจะเป็ นเหตุให้ ผ้ ูกระทา
มีความผิดตามมาตรา 343 ได้ และต้ อง กระทาต่อประชาชน หมายถึง การฉ้ อโกงนั้นได้ กระทาต่อ
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ประชาชน คาว่ า ประชาชน (Public) หมายถึง บุคคลทั่วไป ไม่จากัดว่ าเป็ นผู้ ใด และไม่ถือว่ าจะมี
จานวนมากหรือน้ อยเป็ นสาคัญ ข้ อสาคัญลักษณะของการหลอกลวงต้ องเปิ ดกว้ างต่อประชาชนทั่วไป
หรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่เจาะจงตัวคน
3.1.3 ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย
องค์ประกอบของความผิ ดความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนต้ องแกล้ งทาให้ เกิดเสียหาย
หมายถึง การจูงใจทาให้ เกิดความเสียหายที่อาจคานวณเป็ นเงินได้ อันเป็ นภัยที่ผ้ ูรับประกันภัยรับเสี่ยง
เพราะถ้ าเป็ นภัยอื่นนอกจากที่เอาประกันไว้ กม็ ิใช่การทาเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัย กรณีจะเป็ นความผิดสาเร็จต่ อเมื่อ มีความเสียหายเกิดขึ้น แล้ ว การทาให้ เสียหายนี้ อาจทาให้
เสียหายโดยสิ้นเชิงหรื อบางส่วนก็ได้ เช่ น เผาบ้ านที่ประกัน ภัยไว้ เพื่ อเอาประกันภัย ถ้ า มีชาวบ้ า น
ช่วยกันดับทันก็พยายามฉ้ อโกงตามมาตรานี้ แต่ถ้าทรัพย์น้ันถูกเผาไหม้ ไปบางส่วน ซึ่งสามารถเรียกค่า
ประกันได้ แล้ ว ก็เป็ นความผิดสาเร็จ และหมายถึงเฉพาะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่านั้น เช่น การ
ประกันภัยรถยนต์ ก็หมายถึง การแกล้ งให้ เกิดเสียหายแก่รถยนต์ซ่ึงเป็ นทรั พย์สินอันเป็ นวัตถุเอา
ประกันโดยมีเจตนาเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย โดยการแกล้ งทา
ให้ เกิดการเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็ นวัตถุท่เี อาประกัน จะเป็ นความผิดตามมาตรานี้ ต้ องเป็ นการ
กระทาโดยเจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยนั้น ถ้ า
เป็ นเจตนาอย่างอื่นไม่เป็ นความผิดตามมาตรานี้ แม้ การกระทานั้นจะทาให้ ผ้ ูอ่ืนได้ รับประโยชน์จาก
การประกันวินาศภัย โดยความผิดฐานนี้เป็ นความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 348
3.2 หลักกฎหมายเกีย่ วกับความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยของต่างประเทศ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่นมีหลักกฎหมายที่สาคัญ ดังนี้
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายการประกันการถูกฉ้ อโกงของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติข้ ึน
โดยผู้ซ่ึงมีความรู้และความเข้ าใจถึงผลประโยชน์ท่ไี ด้ มาจากการโกงผู้อ่นื กฎหมายการฉ้ อโกง รวมไป
ถึงการเรี ยกร้ องให้ จ่ายค่าประกัน การประกันตนเกี่ยวกับการโกง และการออกกฎหมาย มีเงื่อนไข
ความสัมพันธ์ท่แี ยกออกจากกันกับผู้รับประกันการฉ้ อโกง มีการตกลงกันอย่างลับ ๆ ที่ไม่ข้ ึนต่อกัน
เกี่ยวกับความช่วยเหลือและส่งเสริมกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้ อโกงโดยมีการกาหนดลักษณะความผิด
ฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมการกระทาความผิดตั้งแต่การฉ้ อโกงให้ เกิดสัญญาประกัน
วินาศภัยบุคคลนั้นเจตนาที่จะฉ้ อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการ
เรี ยกร้ อ งการประกัน ภั ยภายใต้ ข้อตกลงของการประกัน ภัย การเตรี ยมหรื อเหตุผ ลที่ถูกเตรี ยม มี
ข้ อความว่าบุคคลใดที่ร้ ูว่ากระทาผิด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไปจากข้ อเท็จจริง และถูกเสนอไปยังผู้
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รั บ ประกัน หรื อการน าเสนอหรื อเหตุท่ีต้องเสนอ ไปยังผู้ รั บ ประกัน ภัย แถลงการณ์ว่า ผู้ ท่ีกระท า
ความผิด หรื อถูกชั กจู งไปในทางที่ผิดไปจากข้ อเท็จจริ ง เป็ นต้ น และมีการกาหนดโทษที่ค่อนข้ า ง
รุนแรง
3.2.2 ประเทศญีป่ ุ่ น
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ควบคุมการฉ้ อโกงประกันภัย คือ The Criminal Penal
Law of Japan, Article 246 ซึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า “ผู้ใดกระทาการหลอกลวงเพื่อให้ ได้ ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย
หรืออสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ ต้ องระวังโทษจาคุกไม่เกินสิบปี ” และให้ เป็ นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติในเรื่องของ “มาตรการการต่อต้ านการฉ้ อโกงถูกส่งเสริม โดยสังคม” และ
กฎหมายอาญาที่บัญญัติเฉพาะด้ วย(เกริกชัย ฉันทจิตต์, 2556: 96)

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ประเทศไทยและต่างประเทศ
เนื่องจากความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยถูกกาหนดความผิดไว้ เฉพาะลักษณะการ
กระทาความผิดที่เป็ นการแกล้ งทาให้ ทรัพย์สนิ ที่ประภัยวินาศภัยได้ รับความเสียหายเพื่อให้ ตนเองหรือ
ผู้อ่ืนได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย และเป็ นความผิดอาญาอันยอมความได้ ทาให้ มีปัญหา
ดังนี้
1) คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย
ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนเอกชน
อันเป็ นคุณธรรมทางกฎหมายที่ค้ ุมครองทรัพย์สินของบุคคล ได้ แก่ ผู้รับประกันวินาศภัยมิให้ ถูกผู้เอา
ประกันภัยหรือบุคคลอื่นหลอกลวงโดยการแกล้ งทาให้ ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยไว้ เสียหาย หรือ
ถู ก ท าลายไป เพื่ อ ให้ ผ้ ู รั บ ประกั น วิ น าศภั ย ต้ อ งจ่ า ยค่ า ประกั น วิ น าศภั ย แต่ ค วามเสี ย หายของผู้
รับประกันวินาศภัยนั้นมิได้ กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ของผู้รับประกันภัยแต่ผ้ ูเดียวไม่ เพราะลักษณะ
ของการประกันวินาศภัยเป็ นการเฉลี่ยความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผู้เอาประกันภัย โดย
นามาคานวณเป็ นเบี้ยประกันภัย การกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย จึงกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้ อยของสาธารณชนด้ วย
เหตุท่กี ล่าวว่าความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย กระทบต่อความสงบเรียบร้ อยของ
สาธารณชนเนื่องจากความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยส่งผลกระทบและผลเสียที่เกิดขึ้นในทาง
สังคมและเศรษฐกิจนั้นเป็ นผลกระทบที่รุนแรง ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากธุรกิจ
ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นธุรกิจที่รัฐถือว่าเป็ นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งซึ่งรัฐเข้ า
มาควบคุ มการประกอบธุร กิจประเภทนี้ตามพระราชบัญญัติการประกัน วินาศภัย พ.ศ.2535 การ
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ฉ้ อโกงประกันวินาศภัยสามารถสร้ างความเสียหายได้ ทั้งความเสียหายเป็ นตัวเงินสามารถวัดได้ และ
ความเสียหายที่นอกเหนือจากตัวเงินวัดผลเสียหายไม่ได้ ซึ่งมีผลความเสียหายมากมายมหาศาลและมี
ผู้เสียหายจานวนมาก อันอาจทาให้ ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบสั่นคลอนความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน
วินาศภัยเข้ าข่ายเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศได้
ดังนั้ น การกาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิน าศภัย เป็ นความผิดอัน ยอม
ความได้ ซึ่งตามกรอบแนวคิดในทางนิติบัญญัติมีลักษณะ 3 ประการคือ เป็ นความผิดที่มีความเป็ น
อาชญากรรมน้ อ ยเป็ นความผิด ที่มีคุ ณ ธรรมทางกฎหมายเป็ นเรื่ อ งส่ ว นตั ว อย่ า งมากที่พึ ง เคารพ
เจตจานงของผู้เสียหาย และเป็ นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้ จริง ซึ่งท่าน ดร.
คณิต ณ นคร ได้ กล่าวถึงความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย ว่า การประกันวินาศภัยเป็ นธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับความผาสุกของประชาชน แต่ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิ น าศภัยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 347 กฎหมายก็บัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ ทาให้ เห็นว่าระบบ
กฎหมายอาญาของประเทศไทย ยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่ นอนและยังกล่ าวอีกว่ า ด้ วยคุณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยนั้น ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยควร
เป็ นความผิดอาญาแผ่นดินมิใช่ ความผิดต่อส่วนตัวดังเช่ นปั จจุ บันซึ่งแนวคิดดังกล่ าวสอดคล้ องกับ
กฎหมายที่ใช้ ควบคุมการฉ้ อโกงในการประกันภัยของประเทศญี่ปุ่นที่กาหนดว่าความผิดฐานฉ้ อโกง
การประกันวินาศภัยเป็ นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้
2) วิเคราะห์การกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย
ความผิดฐานการฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยถูกกาหนดให้ เป็ นความผิดอาญาที่ยอม
ความได้ และมีองค์ประกอบความผิดที่ไม่ครบทุกองค์ประกอบความผิดในการกระทาความผิดฐาน
ฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยให้ ครอบคลุมทุกลักษณะของการกระทา ตั้งแต่การหลอกลวงเพื่อให้ เกิด
สัญญาประกันภัย การหลอกลวงเกี่ยวกับตัวทรัพย์ท่เี อาประกันภัย รวมถึงการหลอกลวงเพื่อให้ ได้ ค่า
สินไหมทดแทนจากการประกันวินาศภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนซึ่ง
เป็ นบทฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้ อโกงและเป็ นเพี ยงบทมาตราเดียวในหมวดนี้ท่ถี ูกกาหนดให้ เป็ น
ความผิดอาญาแผ่นดิน เนื่องจากความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนเป็ นความผิดที่มีความเสียหายต่ อ
ประชาชน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยนั้นมิได้ ก่อให้ เกิดความ
เสียหายที่น้อยกว่าความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชนเพราะผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน
ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศ การดาเนินธุรกิจอันถือว่ามีความเสียหายต่อประชาชนซึ่งหาก
กาหนดองค์ประกอบของความผิดให้ ครอบคลุมการกระทาฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยและเพิ่มโทษที่
จะลงแก่ผ้ ูกระทาความผิดย่อมถือได้ ว่าเป็ นการกาหนดเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานนี้ด้วย
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3) วิเคราะห์ เปรียบเทียบความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยตามกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 347 กับประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ ว ความผิดฐาน
ฉ้ อโกงการประกันวิ นาศภัยของสหรั ฐอเมริ กาบั ญญัติกฎหมายครอบคลุมการกระทาความผิดฐาน
ฉ้ อ โกงการประกั น วิ น าศภั ย ทั้ ง หมดโดยถื อ ว่ า เป็ นการฉ้ อโกงหรื อ หลอกลวงผู้ รั บ ประกั น ภั ย
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อการเรี ยกร้ องการประกันภัยภายใต้ ข้อตกลงของการประกันภัยไม่ได้
จากัดเฉพาะการกระทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยเท่านั้น และมีลักษณะ
เดียวกับการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้ อโกงประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น The Criminal Penal
Law of Japan, Article 246 ซึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า “ผู้ใดกระทาการหลอกลวงเพื่อให้ ได้ ซ่ึงเงิน ที่อยู่อาศัย
หรืออสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ ต้ องระวังโทษจาคุกไม่เกินสิบปี ” ทาให้ เห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่น เห็นว่า ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
ที่ร้ายแรง และมีลักษณะการกระทาความผิดที่มีหลายลักษณะ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศจึงบัญญัติให้ ครอบคลุมการกระทาความผิดให้ มากที่สุดเพื่อมิให้ เกิดช่องว่างในการดาเนินคดี
กับผู้กระทาความผิด และในกฎหมายญี่ปุ่นนั้นกาหนดว่าเป็ นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ ซึ่งเมื่อ
เป็ นความผิดที่ยอมความไม่ได้ การดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดก็กระทาได้ ง่ายขึ้น
4) ความเหมาะสมในการกาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยเป็ นความผิด
อาญาแผ่นดิน
เมื่อพิ จารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายและการดาเนินคดีในความผิดฐานฉ้ อโกงการ
ประกันวินาศภัย ต้ องมีการร้ องทุกข์ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดแล้ ว หากปล่อยให้ เป็ นความผิด
อาญาที่ยอมความได้ ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหาย เนื่องจากการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน
วินาศภัย เป็ นอาชญากรรมอันเป็ นพฤติกรรมที่กระทบต่อบุคคลในสังคม เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายและเป็ นการกระทาที่ผิดศีลธรรม เป็ นผลให้ บุคคลโดยส่วนรวมในสังคมได้ รับ
ความเดือดร้ อน ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูท่กี ระทาความผิดดังกล่าวก็ต้องที่จะได้ รับโทษในสิ่งที่ตนได้ กระทาลงไป
อันเป็ นเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญา แต่เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 กาหนดให้
ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นจึงมีผลทาให้ มาตรการ
บังคับทางอาญา มีปัญหาเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากในการดาเนินคดีในความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย คือการร้ อ งทุกข์ ซึ่ง
ผู้ร้องทุกข์อันเป็ นผู้เสียหายตามมาตรานี้ได้ แก่ บริ ษัทผู้รับประกันวินาศภัย ทาให้ การดาเนินคดีกับ
ผู้ กระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิ น าศภัยค่ อนข้ า งน้ อย เนื่ องจากเหตุผล 2 ประการ คื อ
องค์ประกอบความผิด ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยค่อนข้ างแคบเฉพาะการแกล้ งให้ เกิด
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ความเสียหายต่อทรัพย์ท่เี อาประกันไว้ เท่านั้น หากเป็ นการกระทาในลักษณะอื่นเพื่อให้ รับค่าประกัน
วิ นาศภัยก็ไม่ อาจนามาตรการทางอาญาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 มาใช้ บั งคั บ กับ
ผู้กระทาความผิดได้ ประกอบกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 นี้เป็ น ความผิด
ที่ยอมความกันได้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยต้ องร้ องทุกข์ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดจึงจะทาให้
มาตรการบังคับทางอาญามีผลบังคับ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ ไม่อยากจะมีปัญหาขัดแย้ ง
กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็ นลูกค้ าของตน โดยเกรงว่ าจะเสื่อมเสียชื่อเสีย งและเป็ นการเสียเวลา เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย อีกทั้ง มีคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1376-1380/2508 ที่พิพากษาวางหลักไว้ ว่า “เมื่อได้ ความว่ าผู้เอาประกันภัยหรือผู้ท่ี
ได้ รับประโยชน์ได้ ทาให้ เกิดวินาศภัยขึ้นด้ วยความทุจริตแล้ ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ ไม่จาเป็ นที่ต้องฟ้ องร้ องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็ นคดีอาญา” ซึ่งคาพิพากษา
ดังกล่าวทาให้ บริษัทผู้รับประกันวินาศภัยไม่ได้ มีความประสงค์จะนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ
อีกทั้งยังทาให้ เอื้อประโยชน์ให้ มีผ้ ูท่กี ระทาการทุจริตฉ้ อโกงประกันวินาศภัยกันมากขึ้น จึงมีผลทาให้ ผ้ ูท่ี
กระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
5) เหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ น
ความผิดอาญาแผ่นดิน
ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมีลักษณะกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้ อย
ของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่ ใ ช่ เป็ นเรื่ องระหว่ า งเอกชนเหมื อนกับ การฉ้ อโกงในลั กษณะอื่น ๆ
เช่นกัน ซึ่งการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
การลงทุน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศ การดาเนินธุรกิจ ทั้ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผลกระทบต่ อการลงทุ น ผลกระทบต่ อความน่ า เชื่ อถือและชื่ อเสียงของประเทศ และ
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

5. ข้อเสนอแนะ
จากปั ญหาการบังคับกฎหมายในความผิดฐานประกันวินาศภัยดังกล่าวข้ างต้ น ควรมีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย ดังนี้
1) ควรแก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 347/1 ดังนี้ “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่นื ด้ วยการแสดง
ข้ อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้ อความจริง ซึ่งควรบอกให้ แจ้ ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้
เพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อ่ืนได้ รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย หรือทาให้ ผ้ ูรับประกันภัย ทา ถอน
หรือทาลายกรมธรรม์ประกันภัย ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรั บ ” ทั้งนี้ เพื่ อให้ ครอบคลุมการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกัน วิ นาศภัย ซึ่ งหาก
กาหนดองค์ประกอบของความผิดให้ ครอบคลุมการกระทาฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยและเพิ่มโทษที่
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จะลงแก่ผ้ ูกระทาความผิดย่อมถือได้ ว่าความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นบทฉกรรจ์ของ
ความผิดฐานฉ้ อโกง เฉกเช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชน
2) ควรเพิ่มบทลงโทษทั้งจาคุกและปรับจากความผิ ดฐานฉ้ อโกงทั่วไปที่มีโทษ “จาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” เป็ น “จาคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” เนื่องจากความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมีลักษณะที่เป็ น
เหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้ อโกง เพราะการกระทาก่อให้ เกิดความเสียหายมากกว่าและมีผลกระทบ
กับประชาชนทั่วไปไม่แตกต่างจากความผิดฐานฉ้ อโกงประชาชน นอกจากนี้ การเพิ่มบทลงโทษกับ
ผู้กระทาความผิดจะทาให้ ผ้ ูกระทาความผิดมีความยาเกรงต่อกฎหมายและมีมาตรการการลงโทษที่
แรงกว่าความผิดฐานฉ้ อโกงทั่วไป เนื่องจากมีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นมากกว่าการกระทาความผิดฐาน
ฉ้ อโกง
3) ควรแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 จากเดิมที่บัญญัติว่า “ความผิด
ในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็ นความผิดอันยอมความได้ ” เป็ น “ความผิดใน
หมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 มาตรา 347 และมาตรา 347/1 เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ ”
เมื่ อ การประกัน วิ น าศภัย เป็ นธุร กิจ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ ความผาสุกของประชาชน จึ ง ควร
กาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยเป็ นความผิดอาญาแผ่นดินด้ วยเหตุผลดังกล่ าว
ข้ างต้ น เพื่อให้ เป็ นไปตามคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัย ทั้งนี้
เพื่ อให้ การปราบปรามการกระทาความผิดฐานฉ้ อโกงการประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพและการ
ดาเนิ น คดีเป็ นการดาเนิน คดีโดยรั ฐมิใช่ เป็ นการดาเนิ น คดีโดยเอกชนซึ่ งต้ องมีการร้ องทุกข์จึงจะ
สามารถดาเนินคดีได้

บรรณานุ กรม
คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาทัว่ ไป. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
คณิต ณ นคร. (2559). กฎหมายอาญา ภาคความผิด. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ณรงค์ ใจหาญ. (2543). กฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวิธีการเพือ่ ความปลอดภัย. กรุงเทพฯ:
วิญญูชน.
ปกป้ อง ศรีสนิท. (2550) ปั ญหาการดาเนินคดีอาญาโดยผูเ้ สียหาย.รวมบทความทางวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้ า 473-475
แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2546).หลักกฎหมายอาญา. (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพ: วิญญูชน.
อภิศักดิ์ คาดี (2549). การฉ้อโกงการประกันวินาศภัย:ศึกษากรณีการประกันวินาศภัยรถยนต์
โดยผูเ้ อาประกันภัย. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

391

การลงโทษทางอาญา: ศึกษาการใช้โทษจาคุกตลอดชีวิต
พัชรี บัวลอย*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

1. บทนา
ถึงแม้ ว่า “โทษประหารชีวิต” จะเป็ นวิธีเดียวที่จะกาจัดอาชญากรให้ ออกจากสังคมโดย
เด็ด ขาด ซึ่ ง คนส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค วามเกรงกลั ว ต่ อ โทษประหารชี วิ ต มากกว่ าโทษประการอื่ น
เพราะฉะนั้ นการที่ยังคงมีโทษประหารชี วิต ใช้ อยู่ จึ งทาให้ คนเกรงกลั วไม่ กล้ ากระทาความผิด ที่
รุนแรง แต่ชีวิตเป็ นสิทธิข้ันพื้ นฐานของทุกคน และเป็ นสิทธิท่ไี ม่อาจปฏิเสธได้ และกระบวนการ
ยุติธรรมก็ไม่ใช่เครื่ องชั่งหรือวัดความเท่าเทียมกันว่าหนึ่งชีวิตที่เสียไปนั้นต้ องได้ รับชดใช้ ด้วยอีก
ชีวิตหนึ่ง ความเข้ าใจที่ว่าชีวิตต้ องแลกคืนด้ วยชีวิตนั้นเป็ นความเข้ าใจผิด เพราะการประหารชีวิต
เป็ นการทาลายชีวิตอย่างโหดร้ าย ซึ่งก่อให้ เกิดความทุกข์ทรมานและอาจลงโทษประหารชีวิตผิด
คนได้ หากมีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตผิดคนมากขึ้น มีหลายกรณีท่ผี ้ ูต้องโทษและถูกประหาร
ชีวิตนั้นกระทาความผิดข้ อหาฆาตกรรมจริ งแต่มีเหตุแวดล้ อมที่ระบุ ชัดเจนว่ าผู้ กระทาความผิด
เหล่านั้นไม่ควรต้ องโทษถึงขั้นประหารชีวิต ความผิดพลาดอันเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงหรือแก้ ไขได้ ดังนั้นหากมีการประหารชีวิตไปแล้ วก็จะไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้
แม้ ต่ อ มาภายหลั งจะปรากฏข้ อ เท็จ จริ งว่ า ผู้ ถู ก ประหารชี วิ ต นั้ นเป็ นผู้ บ ริ สุทธิ์ก ต็ ามการลงโทษ
อาชญากร หรือผู้กระทาความผิดนั้น ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 โทษที่
จะลงแก่ผ้ ูกระทาความผิดมีดังนี้ ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรั บ ริบทรัพย์สิน แต่การลงโทษที่ถือ
ว่ามีความรุนแรงและเป็ นการกาจัดผู้กระทาความผิด หรืออาชญากร ออกจากสังคมอย่างถาวร คือ
“โทษประหารชีวิต” ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 “ผู้ใดต้ องโทษประหาร
ชีวิต ให้ ดาเนินการด้ วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ ตาย” โดยเชื่อว่าการลงโทษผู้กระทาความผิดจะ
ก่อให้ เกิดผลดีต่อความสงบของสังคมทาให้ อาชญากรลดลง การลงโทษผู้กระทาความผิดนั้น จะ
พิ จารณาถึงความหนั กเบาของการกระทาความผิด ซึ่ งกาหนดไว้ ในบทบั ญญั ติมาตราต่ างๆ ใน
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาด้ วย ซึ่งคดีอาญาส่วนใหญ่ผ้ ูพิพากษาจะ
เป็ นผู้ ใช้ ดุลพิ นิจในการกาหนดความหนั กเบาของอัตราโทษที่จะลงโทษผู้ กระทาความผิด ตาม
จุ ดมุ่งหมายของการลงโทษเพื่ อเป็ นการแก้ แค้ นทดแทน เพื่ อเป็ นการข่มขู่ เพื่ อเป็ นการคุ้มครอง
สังคมให้ พ้นจากภยันตรายในระหว่ างที่ผ้ ูกระทาถูกตัดขาดจากสังคม เพื่อเป็ นการปรั บปรุงแก้ ไข
ตัวผู้ กระทาความผิดการใช้ โทษประหารชี วิตในประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่ มีผลต่ อการ
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ยับยั้งอาชญากรรมได้ อย่างแท้ จริง และเป็ นบทกาหนดโทษที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ประกอบกับการลงโทษเพื่ อแก้ แค้ นทดแทนไม่ทาให้ สังคมเกิดประโยชน์ และใน
ปั จจุ บันวัตถุประสงค์ของการลงโทษเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้ นไปที่การแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิด
เป็ นสาคัญ และการยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ได้ สนับสนุ นให้ ผ้ ูกระทาความผิดไม่ต้องรับโทษแต่
เป็ นการยุ ติการลงโทษที่ไม่ค้ ุ มไม่ สมเหตุสมผล และยังเป็ นการลงโทษที่ทารุ ณโหดร้ าย ลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์อีกทั้งลดความเสี่ยงที่โทษประหารชีวิตจะถูกนาไปใช้ กับผู้บริสุทธิ์ จึงควร
ศึกษาถึงแนวทางการลงโทษที่ถูกต้ องเหมาะสม และให้ ผ้ ู เสียหายเกิดความพอใจกับการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดและเป็ นการอานวยความยุติธรรมทั้งโจทก์และจาเลย รวมทั้งการให้ ความสาคัญ
ต่ อการคุ้ มครองสิทธิมนุ ษยชนของประชาชนในสังคม และสามารถใช้ มาตรการบั งคับ โทษทาง
อาญากับคนๆ หนึ่งที่เป็ นสมาชิกของสังคมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกนิสัยเมื่อพ้ นโทษแล้ วไม่
กระทาความผิดซา้ อีกผู้เขียนจึงศึกษาเรื่องการใช้ โทษจาคุกตลอดชีวิตแทนการใช้ โทษประหารชีวิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ โทษจาคุกตลอดแทนโทษประหารชีวิตให้ มีความเหมาะสมกับการกระทา
ความผิด และ เนื่องจากการลงโทษประหารชีวิตอาจไม่ ใช่ วิธีการในการตัดโอกาสในการกระผิด
ของอาชญากรที่มีความเหมาะสมแต่เพี ยงประการเดียว เนื่องจากสามารถที่จะใช้ โทษจาคุกตลอด
ชีวิต หรือการจาคุกระยะยาวสาหรับผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะเป็ นอาชญากรโดยกมลสันดานที่
ไม่สามารถแก้ ไขฟื้ นฟู ได้ แต่เป็ นการตัดโอกาสผู้กระทาความผิดด้ วยการจาคุก นอกจากจะเป็ น
การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทาความผิดของอาชญากรแล้ วยังสามารถทาให้ อาชญากรมีโอกาส
ได้ สานึกผิด พร้ อมทั้งสามารถที่จะบาบัดแก้ ไขฟื้ นฟูพฤตินิสยั ผู้กระทาความผิดให้ กลับตัวเป็ นคนดี
และสามารถกลับมาดารงชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการลงโทษ แนวคิด ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปั จจุ บันมีการวิ พากษ์ วิจารณ์กันค่ อนข้ างมากในประเด็น “สมควรที่จะยกเลิ กโทษ
ประหารชี วิ ต ในประเทศไทยหรื อ ไม่ ” การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ น้ ี เป็ นข้ อ โต้ เ ถี ย งที่ส าคั ญ เพราะ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชการอาณาจักรไทยปี 2550 ได้ บัญญัติค้ ุมครองศักดิ์ความเป็ นมนุ ษย์ จึงเกิด
เป็ นปั ญ หาว่ า ควรมี โ ทษประหารชี วิ ต อยู่ ใ นกฎหมายอาญาประเทศไทยหรื อ ไม่ ซึ่ ง องค์ ก ร
สหประชาชาติ ไ ด้ พยามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ประเทศไทยสามารถยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต โดย
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ให้ ความเห็นชอบ “หลักประกันสิทธิของผู้ท่ตี ้ องโทษ
ประหารชีวิต” “โทษ” คือ เครื่องมือทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็ นวิธีการที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อให้ กับ
มนุ ษย์ด้วยกันที่ฝ่าฝื นหรื อล่ วงละเมิดต่อระเบียบสังคมที่มีฐานะเป็ นกฎหมายอาญา อันเป็ นการ
กระทาที่มีผลกระทบต่ อคุ ณธรรมทางกฎหมายของบุ คคลอื่น หรื อคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ น
ส่วนรวม ตามโครงสร้ างความผิดทางอาญาของแต่ละฐานความผิด ที่ยังให้ เกิดผลตอบสนองต่อ
เหยื่อผู้ได้ รับความเสียหาย คนในสังคมและรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้ อยและการดารงชีวิต
ที่ปกติในสังคม ตลอดทั้งความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้น การกาหนดโทษให้ สอดคล้ องกับหลักปรั ชญา
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อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยานั้นจะต้ องกาหนดโทษให้ มีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผู้กระทา
ความผิด เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและตัวผู้กระทาความผิดเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
ป้ องกันสังคมโดยให้ สังคมมีความปลอดภัยและเป็ นประโยชน์ต่อตัวผู้กระทาความผิดเอง ซึ่งการ
นาทฤษฎี ก ารลงโทษมาใช้ ในการก าหนดโทษจะต้ อ งน ามาใช้ ร่ว มกัน เพื่ อ ให้ การก าหนดโทษมี
วัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาที่สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์เป็ นที่พอใจของสังคม รวมทั้ง
เกิดประโยชน์ต่อการป้ องกันสังคมให้ เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย สาหรับแนวทาง
ในการนาทฤษฎีการลงโทษมาใช้ ร่วมกันนั้น แยกได้ เป็ น 3 กรณี คือ
กรณีแรก ความผิดที่มีความรุนแรงมาก ใช้ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนมาใช้ เป็ นหลัก
และนาทฤษฎีการลงโทษอื่นๆ มาเสริ ม กล่ าวคือ การลงโทษผู้ กระทาความผิดโดยทั่วไปและมี
ความรุนแรงมาก จะต้ องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่ อทดแทน หรื อเพื่ อให้ สาสมกับ
ความผิด ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่ อทดแทนเป็ นหลั ก และใช้ วัตถุ ประสงค์ของการลงโทษเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ ไขฟื้ นฟูตามทฤษีการลงโทษเพื่อป้ องกันสังคมและทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
ฟื้ นฟูมาเป็ นทฤษฎีรอง เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมและเป็ นประโยชน์ต่อการป้ องกันในอนาคต โดย
ปริ มาณโทษที่จะลงแก้ ผ้ ูกระทาความผิด เพื่ อให้ มีผลต่ อการป้ องกัน หรื อการแก้ ไขปรั บปรุ งนั้ น
จะต้ องอยู่ในขอบเขต หรือในกรอบของทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน คือ จะเกินเจตนาอันแท้ จริง
ของผู้กระทาความผิดไม่ได้
กรณีท่สี อง ความผิดที่มีความรุนแรงน้ อย หรื อความผิดเล็กน้ อย ใช้ ทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปรั บปรุงแก้ ไขฟื้ นฟูมาเป็ นหลัก และนาทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริ ม กล่ าวคือกรณีท่มี ีความ
รุ นแรงน้ อย ปริ มาณโทษก็ไปตามสัด ส่วน ตามหลั กการของทฤษฎีการลงโทษเพื่ อทดแทน แต่
จะต้ องคานึงถึงการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาความผิดตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ ไขเป็ นหลัก
เพื่ อวิ ธีการลงโทษมาใช้ ให้ มีความเหมาะสม โดยผู้กระทาผิดไม่เสียคุณลั กษณะประจาตัวไปการ
ปรั บปรุงแก้ ไขก็จะง่ายขึ้น และเป็ นประโยชน์มากกว่ านาทฤษฎีการลงโทษเพื่ อทดแทนมาใช้ เป็ น
หลัก
กรณีท่ีสาม ผู้กระทาความผิดซา้ ใช้ ทฤษฎีการลงโทษเพื่ อป้ องกันมาเป็ นหลัก และนา
ทฤษฎีการลงโทษอื่นมาเสริม เพื่อให้ ปริมาณโทษสูงเพียงพอที่จะมีผลต่อการข่มขู่ยับยั้งรวมทั้งการ
ให้ เวลาเพียงพอต่อการแก้ ไขปรับปรุงผู้กระทาความผิดซา้ ให้ เป็ นคนดีได้ และการลงโทษประหาร
ชี วิต ไม่ อาจยั บยั้ ง อาชญากรรมได้ อย่ างแท้ จริ ง อีก ทั้งไม่ ใช่ เป็ นมาตรการที่เ หมาะสมในการตั ด
โอกาสผู้กระทาความผิดออกจากสังคมอย่างถาวรได้ ซึ่งการใช้ โทษประหารชีวิตเป็ นการกระทาที่
ขั ด ต่ อ หลั ก ค าสอนของศาสนาพุ ท ธที่มี ข้ อ ก าหนดศี ล ข้ อ ที่ 1ห้ า มไม่ ใ ห้ ฆ่ า สั ต ว์ หากมมี ค วาม
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นของกระบวนการยุติธรรมจะไม่สามารถแก้ ไขได้ หากมีการลงโทษประหารชีวิต
และการลงโทษประหารชีวิตในมุมมองของหลักสิทธิมนุ ษยชน (Human rights Principle) หลัก
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็ นหลักสากลที่ท้งั โลกให้ การยอมรับ
เนื่องจากมีวิวัฒนาการมาจากจิตสานึ กทางด้ านศีลธรรมที่มนุ ษย์ยอมรั บว่ าเป็ นสิ่งที่ดีงามและพึ ง
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จรรโลงไว้ เพื่ อความสงบสุขของสังคม หลักสิทธิมนุ ษยชนที่เกี่ยวกับการประหารชีวิต น่ าจะได้ แก่
สิทธิในการดารงชีวิตและสิทธิได้ รับการปฏิบัติโดยปราศจากการถูกทรมานและทารุณกรรม รวมทั้ง
สิทธิท่จี ะได้ รับการปกป้ องคุ้มครองโดยรัฐ ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights) จากการที่ประเทศไทยได้ เข้ าเป็ นภาคี
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยข้ อกาหนดสิทธิทางการเมือง
จากข้ อกาหนดของพิ ธีสารเลื อกรั บกติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) มีข้อกาหนดที่สาคัญต่อการ
เคารพสิทธิเสรี ภ าพของพิ ธีสารดังกล่ าวในประเด็น ที่เ กี่ยวข้ องกับ การยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต
สาหรั บผู้ท่มี ีอายุต่ากว่ า 18 ปี และสตรีท่มี ีครรภ์ อย่างไรก็ตาม ปั จจุ บันประเทศไทยยังคงใช้ โทษ
ประหารชีวิตซึ่ งอาจแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ กระทาความผิดที่ยังคงมีการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในการมีชีวิต อันแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติตามพิ ธีสารเลือกรั บกติการะหว่ างประเทศว่ า
ด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
ICCPR) ทั้งหมด หากแต่มีการเลือกปฏิบัติในประเด็นที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่ง
หากประเทศไทยมีการยกเลิกประหารชีวิตได้ อย่างแท้ จริงจะทาให้ ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตาม
กติการะหว่างประเทศที่ให้ ความคุ้มครองต่อสิทธิในการมีชีวิตของประชาชนในประเทศเป็ นสาคัญ
จึ งมี แ นวโน้ มสาคั ญที่ป ระเทศไทยได้ ให้ ความสาคั ญ กับ การเคารพสิทธิมนุ ษ ยชนของผู้ ก ระทา
ความผิ ด และเป็ นการยกระดั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมขึ้ นสู่ ส ากลได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง อาจมี ก าร
ปรั บเปลี่ ยนจากการยกเลิกโทษประหารชี วิตเป็ นการจาคุ กตลอดชี วิต หรื อการจาคุกที่มีกาหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนที่ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ

3. การใช้โทษจาคุกตลอดชีวิตในต่างประเทศ
ปั จจุ บันหลายประเทศทั่วโลกมองว่าการประหารชีวิตผู้ท่กี ระทาความผิดตามกฎหมาย
เป็ นการกระท าที่โหดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม ขั ด ต่ อ หลั ก การพื้ นฐานด้ า นสิทธิ มนุ ษยชนและหาก
กระบวนการยุติธรรมมีข้อผิดพลาดก็อาจเป็ นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ซ่ึงมิได้ เป็ นผู้กระทาความผิดได้
โทษประหารชี วิต จึ งเป็ นการลงโทษที่ขัด กับหลั กสิทธิมนุ ษ ยชนขั้ นพื้ นฐานที่จ าเป็ นที่สุดสาหรั บ
บุคคลนั้น คือ “สิทธิการมีชีวิต” ซึ่งมนุ ษย์ทุกคนพึงมีเสมอกันโดยไม่คานึงถึงสถานภาพ ชาติพันธ์
ศาสนา หรือชาติกาเนิด และเป็ นสิทธิท่ไี ม่อาจพรากไปจากบุคคลนั้นได้ โดยถือเสมือนสิทธิท่ตี ิดตัว
ทุกคน
พั ฒนาการเกี่ยวกับโทษประหารชี วิตนั้น ได้ เป็ นไปในทิศทางของการที่จะยกเลิ กโทษ
ประหารชีวิต และหลายประเทศได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ ว ซึ่งจากรายงานสถานการณ์โทษ
ประหารชีวิต และการประหารชีวิต ของแอมเนสตี้ อิเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย ปี พ.ศ.2556
ปรากฏว่าประเทศที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีมากกว่า 3 ใน 4 ของประเทศต่างๆ ในโลก ที่
ได้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ รวมกว่ า 140 ประเทศ โดย 98
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ประเทศ ยกเลิ กโทษประหารชี วิตสาหรั บความผิดทางอาญาทุกประเภท 7 ประเทศยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตสาหรั บความผิดอาญาทั่วไปเท่านั้น และ 35 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตในทาง
ปฏิบั ติ เหลื อ เพี ยง 58 ประเทศ ที่ยังคงใช้ โทษประหารชี วิ ต และประเทศไทย เป็ น 1 ใน 58
ประเทศที่ยังคงใช้ โทษประหารชี วิ ตอยู่ และแม้ หลายประเทศที่ยังคงมี โทษประหารชี วิ ต อยู่ ก ็
เกือบจะไม่ใช้ โทษประหารชีวิตเลย
แต่ ในทางปฏิบั ติป ระเทศที่ได้ มีก ารยกเลิ กโทษประหารชี วิ ตไปแล้ ว ได้ มีการน าโทษ
จาคุกตลอดชีวิตมาใช้ ควบคู่ไปกับการพักการลงโทษ เช่น ในประเทศแคนดากาหนดไว้ ในประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 745) ซึ่งอนุ ญาตให้ ผ้ ูคนที่ถูกจาคุกตลอดชีวิตให้ ขอลดโทษในการมีสิทธิ
ทัณฑ์บนหลั งจากถูกจาคุ กตามคาพิ พากษา 15 ปี ในกรณีผ้ ูกระทาผิดนั้ นถู กตัดสินให้ ถูกจาคุ ก
ตลอดชี วิ ต โดยไม่ มี โอกาสได้ สิ ทธิทัณ ฑ์ บ นเป็ นระยะเวลา 40 ปี -25 ปี ส าหรั บ การพิ พ ากษา
ฆาตกรรมและถู ก สั่งให้ จ าคุ ก โดยไม่ มีโอกาสได้ สิทธิทัณ ฑ์บ นต่ อไปอีก 15 ปี เช่ น เดี ยวกัน กับ
ประเทศเยอรมนี จ ะค านึ ง ถึ งผลเสีย ของการลงโทษจ าคุ ก ที่มีก าหนดระยะเวลาที่ส้ั น อย่ า งมาก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 38 จึงได้ บัญญัติว่าโทษจาคุกนั้นต้ องต้ องจาคุกอย่างน้ อย 1 เดือน
และในวรรคที่สองกาหนดจาคุกอย่ างสูงไว้ เพี ยง 15 ปี สาหรั บโทษจาคุ กตลอดชี วิต จะพั กการ
ลงโทษจ าคุ ก ได้ ก ต็ ่ อ เมื่อได้ จาคุ กมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 ปี ซึ่ งพิ จ ารณาจากพฤติ ก ารณ์ แล้ ว ไม่
จาเป็ นต้ องเก็บผู้น้ันไว้ ในเรือนจาอีก และเหตุอนั สมควรที่เหมาะสมควรจะปล่อยให้ ได้ รับอิสรภาพ
และประเทศฝรั่ งเศสได้ ก าหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่ งเศส ค.ศ. 1993 มาตรา
131-1 ซึ่ งโทษจ าคุ ก สาหรั บ ความผิ ด อุ ก ฤษฏ์โทษเมื่ อ พิ จ ารณาอัต ราโทษที่ก าหนดไว้ สาหรั บ
ความผิ ด ที่จั ด อยู่ ในประเภทความผิ ด อุ ก ฤษฏ์โทษแล้ ว จะเห็น ได้ ว่ า โทษสูงสุด ที่ก าหนดไว้ ใน
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่ งเศส คือ โทษจาคุ กตลอดชีวิตหรื อกักขังตลอดชีวิตไม่มีโทษประหาร
ชีวิต และในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นายธีโอดอร์ เธ ทนายความจากฟิ ลิปปิ นส์ ได้ อธิบายถึงนโยบาย
ของฟิ ลิปปิ นส์ว่าโทษประหารชีวิตถูกแทนที่ด้วยการลงโทษที่เรียกว่า Reclusio Perpetua โดยไม่มี
การอภั ยโทษ การลงโทษเช่ น นี้ จ าคุ ก ตลอดการจ าคุ ก 20 ปี ไปจนถึ งหนึ่ งวั น ก่ อ นครบ 40 ปี
เนื่ อ งจากเวลา 40 ปี เป็ นการจ าคุ ก สูงสุด ที่เป็ นไปได้ หลั งจากนั้ น ผู้ ท่ีถูก จ าคุ ก จะถู ก ปล่ อ ยตั ว
นอกจากนี้ การจาคุ กตลอดชี วิตโดยไม่ มีการอภัยโทษ ซึ่ งเป็ นการลงโทษผู้ กระทาผิดทางอาญาที่
ร้ ายแรง การลงโทษในลักษณะนี้จะมีความยืดหยุ่นด้ านเวลาและจะมีการกาหนดเป็ นรายกรณีไป
ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาของฟิ ลิปปิ นส์ มาตรา 23 บทลงโทษที่กาหนดไว้ น้ัน การจาคุกตลอด
ชีวิตกาหนดให้ มีการจาคุกไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่เกิน 50 ปี โดยไม่มีปล่ อยตัว เป็ นต้ น รวมทั้ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื อง ยา้ ว่าเป้ าหมายของการจาคุก คือ
การแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูกระทาความผิด ซึ่งการลงโทษจาคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษถือว่ าเป็ น
โทษที่มีความเหมาะสมเพราะเป็ นโทษที่รุนแรงเช่ นเดียวกับโทษประหารชีวิต และมีมาตรการใน
การพิจารณาการอภัยโทษสาหรับผู้กระทาความผิดที่มีการปรับปรุงพฤติกรรม สานึกในการกระทา
ความผิดและสามารถกลับตัวเป็ นคนดี กลับมาอยู่ในสังคมได้ และยังเป็ นการช่วยระบายผู้ต้องขัง
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ออกจากเรื อนจาเพื่ อเป็ นการลดผู้ ต้องขังล้ นเรื อนจา และช่ วยประหยัดงบประมาณในการดู แล
ผู้ต้องขังได้ อกี ทางหนึ่ง

4. วิเคราะห์การนาโทษจาคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
ในกรณีท่จี าเลยต้ องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ ประหารชีวิต จะบังคับตามคาพิพากษาไม่ได้
จนกว่ า จะได้ ปฏิบัติ ตามบทบั ญญั ติว่า ด้ ว ยการอภั ยโทษแล้ ว และการประหารชี วิต จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้ ล่วงพ้ นกาหนดหกสิบวันเว้ นแต่จะได้ รับการยกเรื่ องราวขอพระราชทานอภัยโทษก่ อน
กาหนดดังกล่ าว ดังนั้น การบังคับโทษประหารชี วิตตามคาพิ พากษาตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญา มี ก ารก าหนดให้ นั ก โทษประหารชี วิ ต มี สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ถวายฎี ก าขอ
พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวทาให้ โทษประหารชีวิตของประเทศไทยไม่ได้ ส้ นิ สุดเมื่อ
ศาลมีคาพิพากษานอกจากนี้ นักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตก็ยังมีโอกาสได้ รับการลดหย่อน ได้ รับ
การพักโทษ ซึ่งทาให้ ได้ รับการลงโทษประหารชีวิตจริงน้ อยลงโดยมีการประหารชีวิตครั้งล่าสุดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 ในคดี ย าเสพติ ด และไม่ มี ก ารประหารชี วิ ต นั ก โทษอี ก เลยจนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น
ระยะเวลากว่ า 6 ปี จึ ง จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยมีแนวโน้ มที่สาคัญที่จะมีการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต
เมื่อมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตโทษไปแล้ วโทษที่จะนามาใช้ แทนโทษประหารชีวิต คือ
โทษจาคุกตลอดชีวิตซึ่งเป็ นโทษที่มีความรุนแรงเช่นเดี่ยวกับโทษประหารชีวิต ซึ่งโทษจาคุกคลอด
ชี วิ ตมีท้ังแบบจาคุ ก จริ งๆ ทั้งชี วิ ตโดยใช้ ความตายของผู้ ก ระทาความผิด เป็ นการประหารชี วิ ต
นั กโทษและการจ าคุ กตลอดชี วิ ตแบบมีก าหนดระยะเวลาขั้น ต่ า ของการจ าคุ กตามคาพิ พากษา
ก่อนที่จะได้ รับการพิจารณาพั กการลงโทษซึ่งรูปแบบของการลงโทษประหารชีวิตมีการกาหนดไว้
ใน 2 รูปแบบ
1. การจ าคุ ก ตลอดชี วิ ต แบบไม่ มี ก ารอภั ย โทษ กล่ า วคื อ เป็ นการลงโทษผู้ ก ระท า
ความผิดที่เป็ นบุคคลอันตรายออกจากสังคม ซึ่งเป็ นผู้กระทาความผิดที่เป็ นอาชญากรร้ ายแรงไม่
สามารถที่จะแก้ ไข ปรั บปรุ งพฤตินิสัยให้ กลับคืนมาเป็ นคนดีได้ แล้ ว หรื อที่เรี ยกว่ าเป็ นผู้กระทา
ความผิดโดยกมลสันดาน หากมีการปล่ อยตัวออกมาจะก่อความเดือดร้ อนและเป็ นอันตรายกับ
สังคมส่วนรวม ผู้เขียนเห็นว่าอาชญากรร้ ายแรงประเภทนี้สมควรที่จะโทษจาคุกตลอดชีวิตโดยไม่มี
การอภั ย โทษเพื่ อ ตั ด ออกจากสั ง คมอย่ า งถาวรโดยไม่ ให้ โ อกาสผู้ ก ระท าความผิ ด อีก เพื่ อ ให้
ผู้กระทาความผิดได้ สานึกผิดในการกระทาของตนเอง และถูกลงโทษในเรื อนจาจนกระทั่งถึงแก่
ความตาย
2. การจาคุกตลอดชีวิตแบบมีการให้ อภัยโทษ กล่าวคือ วิธีการลงโทษที่นามาแทนโทษ
ประหารชี วิ ต เป็ นมาตรการทดแทนเมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ซึ่ ง มาตรการทดแทน
ดังกล่าวอาจเป็ นการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็ นโทษจาคุกตลอดชีวิตโดยให้ มีระยะเวลาการจาคุก
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ไม่น้อยกว่า 25 - 30 ปี และนักโทษเหล่านี้มีสิทธิย่ ืนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษหรือสาม
รถที่จะพักการลงโทษได้ ตามกลไกที่กฎหมายกาหนด

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษเป็ นการพัฒนาการจากความแนวคิดในอดีต
ในการลงโทษเข้ ามาสู่แนวคิดยุคใหม่ท่มี ีความเป็ นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอด
ทั้งศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์มากขึ้น ยกฐานะผู้ต้องมาตรการบังคับที่เป็ น “กรรม” ของการถู ก
บังคับโทษมาเป็ น “ประธาน” มุ่งที่จะปรั บเปลี่ยนบาบัดฟื้ นฟู หรื อแก้ ไขพฤติกรรมของบุคคลที่
บกพร่ อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ ป็ นต้ น เหตุ ใ ห้ ก ระท าผิ ด กฎหมายอั น เป็ นกติ ก าสั ง คมไม่ ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ และก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือสังคมโดยส่วนรวม
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ ไข ยกระดับความเจริญ
ทางจิ ต ใจและพฤติ ก รรมให้ อ ยู่ ใ นระดั บ เกณฑ์ ม าตรฐานคนปกติ ใ นสั ง คมนั้ น ๆ ได้ ถึ ง แม้ ว่ า
อาชญากรรมสมควรต้ องได้ รับโทษเมื่อประพฤติละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย แต่การลงโทษ
ด้ วยวิ ธีการประหารชี วิตนั้ นเป็ นการกระทาที่ขัดต่ อหลั กสิทธิเสรี ภาพและศั กดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ อีกทั้งยังขัดต่อแนวคิดอาชญาวิทยาสมัยใหม่ท่วี ่าอาชญากรสามารถกลับตัวเป็ นคนดีมีชีวิต
ใหม่ ได้ อีกครั้ ง เมื่อได้ รับการบ าบั ดฟื้ นฟู อย่ างถู กต้ องเหมาะสม และให้ โอกาสกลั บคืนสู่สังคม
นอกจากนี้ แล้ ว ข้ อโต้ แย้ งอีกประการหนึ่ ง คือ ไม่ ว่าประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ดีและทันสมัย
และมีกระบวนการยุติธรรมที่สามารถปกป้ องคุ้มครองประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพี ยงใด
แต่ ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ เสมอ ๆ และโทษประหารชี วิตไม่
สามารถยับยั้งการกระทาความผิดได้ เพราะคนเราไม่กลัวสิ่งที่เรียกว่าความตาย เมื่อทุกคนทราบดี
อยู่แล้ วว่าทุกคนเกิดมาแล้ วก็ต้องตาย จะทาให้ ตนถูกลงโทษถึงตายก็ไม่กลัว หากผู้กระทาผิดมีการ
ไตร่ตรองดีแล้ วว่าโอกาสที่จะถูกจับกุมมีน้อยยิ่งทาให้ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น
ผู้ เ ขี ย นเห็น ควรให้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยให้ มี ก ารรั ด กุ ม
โปร่ งใสรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ ได้ เพื่ อให้ การเปลี่ยนโทษการประหารชีวิตเป็ นโทษจาคุก
ตลอดชีวิตเด็ดขาดสถานเดียว โดยไม่ยอมให้ มีการอภัยโทษ (Pardon) หรื อการพักการลงโทษ
(Parple) และสามารถตอบสนองกระแสความต้ องการของคนในสังคมให้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
โทษดังกล่าว การลงโทษประหารชีวิตไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม แต่เหตุท่ยี ังคงใช้ โทษ
ประหารชี วิตอยู่ น้ั น ก็เพื่ อตอบสนองกระแสเรี ยกร้ องของสังคม ซึ่ งหากกระบวนการยุ ติธรรมที่
ถูกต้ องและรวดเร็ว น่าจะเป็ นสิ่งที่ตอบสนองให้ กับประชาชนได้ ดีกว่าลงโทษที่รุนแรง ดังเช่นโทษ
ประหารชีวิต ดังนั้น จึงควรที่จะต้ องปรั บปรุงกระบวนการยุติธรรมดังกล่ าวเพื่ อให้ ประชาชนเกิด
การยอมรับ การลงโทษจาคุกตลอดชีวิต แทนการลงโทษประหารชีวิต และกาหนดเงื่อนไขในการ
ลงโทษจาคุกตลอดชีวิต โทษ เพื่อให้ ผ้ ูกระทาความผิดได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขพฤตินิสัยให้ กลับตัว
เป็ นคนดี สานึกผิดในการกระทาผิดและกลับมาอยู่ในสังคมได้ ดังนี้
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1. เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็ นโทษจาคุกตลอดชีวิตแบบเด็ดขาดโดยโทษจาคุกตลอด
ชีวิตโดยให้ มีระยะเวลาการจาคุกไม่น้อยกว่ า 25 - 30 ปี ซึ่งเป็ นกาหนดระยะเวลาในการจาคุ ก
ระยะยาว โดยไม่ ให้ ได้ รั บ การอภั ยโทษ ลดวั น ต้ อ งโทษ พั ก การลงโทษ พร้ อ มทั้ง มีก ารจั ด ท า
แผนพั ฒนาแก้ ไข ฟื้ นฟู พฤตินิสัยของนักโทษเป็ นรายบุคคลไม่ใช่ เพี ย งแต่นานักโทษไปกักขังไว้
โดยไม่ได้ รับการปรับปรุง แก้ ไขพฤตินิสยั
2. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจาคุกแบบเด็ดขาด 25-30 ปี นักโทษเหล่านี้มีสทิ ธิ
ยื่ น ถวายฎี ก าขอพระราชทานอภั ยโทษหรื อ สามรถที่จ ะพั ก การลงโทษได้ ต ามกลไกที่ก ฎหมาย
กาหนด ซึ่งต้ องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาพฤตินิสัยและความพร้ อมของนักโทษในการ
ที่จะได้ รับสิทธิ การอภัยโทษ ลดวันต้ องโทษ พักการลงโทษ
3. เพื่ อไม่ ให้ รั ฐต้ อ งสูญ เสียงบประมาณในการเลี้ ยงดู นั ก โทษ ผู้ เ ขียนเห็น ควรให้ มี
การบูรการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน เช่นบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม เข้ ามาร่วมมือในการ
ลงโทษนักโทษ โดยให้ นักโทษทางานหนักเพื่อให้ เขารู้สึกสานึกในการกระทาความผิด และให้ เห็น
ว่าตัวเองมีคุณค่าในสังคม และสามารถที่จะกลับตัวเป็ นคนดีได้ และพร้ อมที่จะมาอยู่ร่วมกับสังคม
ปกติได้ เมื่อถึงเวลาอันสมควร และให้ ค่าจ้ างเพื่อนามาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดูแลนักโทษในเรือนจา
ต่อไป
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการกันบุคคลหรือผูถ้ ูกกล่าวหาไว้เป็ นพยาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พิทกั ษ์ ภัทราวุฒิชยั 
รองศาสตราจารย์ อัจฉรียา ชูตินนั ทน์1

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การกั น บุ ค คลหรื อ ผู้ ถู ก
กล่ าวหาไว้ เป็ นพยานตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งผลการศึกษาพบปั ญหาเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยาน
ที่สาคัญ 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิ จารณาว่าบุคคลใดสมควร
ได้ รับการกันไว้ พยาน ประการที่สอง การไม่สามารถตรวจสอบมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้
กันบุคคลหรื อผู้ ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยาน ประการที่สุดท้ าย การขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะ
ดาเนิ นการกับผู้ ท่ีถูกกันไว้ เป็ นพยาน ซึ่งไม่ ไปเบิ กความต่อศาล หรื อไปเบิ กความแต่ไม่ เป็ นไป
ตามที่ให้ การต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้ วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยกาหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล
การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอั ย การสู ง สุ ด และ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ น
พยานโดยไม่ ดาเนิ นคดี โดยกาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการพิ จารณากันบุ คคลหรื อผู้ ถูกกล่ าวหาที่
กระทาความผิด น้ อ ยที่สุดไว้ เป็ นพยาน อีกทั้งกาหนดมาตรการทางกฎหมายให้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช.สามารถไต่ สวนดาเนิ น คดี ช้ ี มู ลความผิ ด กับผู้ ท่ีถู ก กันไว้ เ ป็ นพยานต่ อไปได้ หากบุ คคล
ดังกล่าวจงใจไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็ นไปตามที่ให้ การต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และสามารถที่จะดาเนินคดีกับบุคคลดังกล่ าวในฐานะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นผู้เสียหายใน
ความผิดฐานเบิกความเท็จ หรือให้ การเท็จได้
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1. บทนา
การกันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีหลักการเช่นเดียวกันกับการกันผู้ต้องหา
ไว้ เป็ นพยานของพนั กงานสอบสวน และพนั กงานอั ยการ โดยมี หลั กอยู่ ว่ า หากพยานหลั กฐาน
ไม่ เพี ยงพอที่จ ะฟ้ องร้ องด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ ก็จ ะต้ อ งเลื อ กระหว่ า งการที่อ าจ
ไม่ สามารถด าเนิ น คดี กับ ผู้ ก ระทาความผิด ใดๆได้ เลย กับ การที่สามารถดาเนิ นคดีกับผู้ กระทา
ความผิดได้ บางคนโดยการกันผู้ร่วมกระทาความผิดส่วนหนึ่งไว้ เป็ นพยาน เพื่ อนาไปสู่การลงโทษผู้
ร่ วมกระทาความผิดรายอื่นได้ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกันกระทาความผิดรายใดไว้
เป็ นพยานในคดี ก็จะต้ องมีการคัดเลือกผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยาน ซึ่งถือเป็ นการใช้ “ดุลพินิจ” ที่จะ
ไม่ ด าเนิ นคดีอ าญากับ ผู้ กระทาความผิดรายใดรายหนึ่ ง เช่ น เดียวกับการฟ้ องคดีของพนั กงาน
อั ย การ ที่ จ ะใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไม่ ฟ้ องคดี ผ้ ู ต้ องหารายใดได้ ตามหลั ก การฟ้ องคดี ต ามดุ ล ยพิ นิ จ
(Opportunity Principle) ซึ่งจากการศึกษา พบว่าคณะกรรมการป.ป.ช. มีกฎหมายให้ อานาจที่จะ
กันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานได้ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ท่จี ะถูกกันไว้ เป็ น
พยานที่ชัดเจน ซึ่งอาจทาให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เกิดปัญหาในการคัดเลือกผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยาน
ได้ เช่ น ในคดีเรี ยกรั บสินบน ซึ่งมีบุคคลผู้ให้ สินบนที่เป็ นผู้กระทาผิด กับเจ้ าพนักงานผู้รับสินบน
ซึ่งเป็ นผู้กระทาความผิดเช่นเดียวกัน เมื่อไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินคดีกับทั้งสองฝ่ าย
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้ องการกั น ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไว้ เป็ นพยาน ก็จ ะเกิ ด ปั ญ หาว่ า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกันผู้ให้ สนิ บน หรือผู้รับสินบนไว้ เป็ นพยาน รวมถึงในคดีอ่ นื ๆ ซึ่งมี
ผู้ร่วมกระทาความผิดหลายคน ก็จะพบปั ญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้ เลือกบุคคลใดไว้ เป็ นพยานแล้ ว ก็จะมีมติกันผู้กระทาความผิดรายใดไว้ เป็ นพยาน โดยจะมีผล
ทาให้ ผ้ ูท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานจะไม่ถูกดาเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งมติดังกล่าวถือเป็ นที่สุด โดยที่ไม่มี
กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ ดุลพิ นิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด การใช้ ดุลพิ นิจ
ในการกันบุ คคลหรื อผู้ถู กกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็ นการใช้ ดุลพิ นิจที่
เด็ดขาด ทั้งที่การกัน บุ คคลหรื อ ผู้ ถูก กล่ า วหาไว้ เป็ นพยาน เป็ นการใช้ อานาจของรั ฐ ที่จ ะไม่
ดาเนินคดีแก่ผ้ ูร่วมกระทาความผิดรายใดและมีผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดี ซึ่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ควรที่จ ะต้ อ งใช้ ดุ ลพิ นิ จ ดั งกล่ า วอย่ า งระมัด ระวั งเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อคดีมากที่สุด แต่การใช้ ดุลพิ นิจในการกันบุ คคล
หรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุ ล
การใช้ ดุลพินิจจากองค์กรภายนอก ซึ่งอาจทาให้ เกิดปั ญหาการใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบ รวมถึงการใช้
ดุลพิ นิจตามอาเภอใจเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ถูกกล่ าวหาบางรายให้ ไม่ ต้องถูกดาเนินคดีโดยอาศัยการกัน
บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาได้
นอกจากนี้ หากผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานไม่ไปเบิกความ หรื อไปเบิกความแต่ไม่เป็ นไป
ตามที่ให้ การหรือให้ ถ้อยคาไว้ หรือไปเบิกความเป็ นพยานแต่ไม่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาหรือ
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เป็ นปฏิปักษ์ในศาล จากการศึกษาพบว่ าคณะกรรมการป.ป.ช. ไม่ มีมาตรการทางกฎหมายที่จะ
ดาเนินการกับผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานที่ได้ กระทาการดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งประกาศคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 เพียงแต่กาหนดไว้ ว่าหากผู้ถูกกันไว้
เป็ นพยานกระทาการดังกล่าว ย่อมไม่ได้ รับการกันไว้ เป็ นพยาน และทาให้ การกันพยานสิ้นสุดลง
เท่านั้น โดยที่ไม่ได้ มีการกาหนดมาตรการอันมีสภาพบังคับให้ ผ้ ูท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานจะต้ องไป
เบิกความต่อศาลตามที่ให้ การไว้ กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทาให้
ผู้ถูกกันไว้ เป็ นพยานไม่เกิดความเกรงกลัว และกล้ าที่จะไม่ไปเบิกความ หรือกลับคาให้ การในชั้น
ศาล หากเกิดกรณีดังกล่ าวขึ้นอาจทาให้ นา้ หนักของพยานดังกล่าวลดลง และขาดความน่ าเชื่อถือ
จนมีผลทาให้ ศาลไม่รับฟังพยานดังกล่าวได้

2. แนวคิดพื้ นฐานของการกันบุคคลหรือผูถ้ ูกกล่าวหาไว้เป็ นพยาน
การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานมีแนวคิดมาจากการที่รัฐจะต้ องเลือกที่จะ
ไม่ ด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระทาความผิด บางรายซึ่ งมี ความชั่ ว ร้ ายน้ อ ยกว่ า (Lesser Evil) (สุ รศั กดิ์
ลิ ขสิทธิ์วั ฒนกุ ล, 2555, น.7-8) เพื่ อ น าไปสู่ก ารด าเนิ น คดี กับ ผู้ ก ระทาความผิ ด อีก คนหนึ่ งที่
น่ า ลงโทษกว่ า โดยมีเ หตุ ผลว่ าในคดี ใดที่ผ้ ู สอบสวนเห็น ว่ าพยานหลั กฐานไม่ เ พี ยงพอ และจะ
ไม่สามารถดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิดรายใดได้ เลย หากไม่กันผู้กระทาความผิดส่วนหนึ่งไว้ เป็ นพยาน
และการกันผู้กระทาผิดดังกล่าวไว้ เป็ นพยานจะเป็ นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการดาเนินคดีกับเขา
หากถ้ อยคาของผู้ ท่ีถูกกันไว้ เป็ นพยานสามารถที่จะเป็ นหลั กฐานสาคัญเพื่ อเอาผิดกับผู้ กระทาผิ ด
รายอื่นที่เป็ นตั วการใหญ่ ท่ีเป็ นต้ นตอของปั ญหาการทุ จริ ต และสร้ างความเสียหายให้ กับประเทศ
มหาศาลได้ ซึ่งหลักการดังกล่ าวมีความสอดคล้ องกับ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theory)
(สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2547, น.27) ที่ถือว่าความชอบธรรมในการลงโทษขึ้นอยู่กับผลดีท่กี ารลงโทษก่อให้ เกิดขึ้น หาก
การลงโทษก่อให้ เกิดผลดีน้อยกว่ าการกันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานโดยไม่ดาเนินคดี
ก็ควรให้ มกี ารกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานโดยไม่ดาเนินคดี จึงจะเป็ นประโยชน์ย่งิ กว่า
ในปัจจุบันกระบวนการใช้ ดุลพินิจในการดาเนินคดีอาญาในชั้นก่อนพิจารณา ประเทศ
ต่างๆ ได้ ตระหนักถึงความจาเป็ นและผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากผู้ร่วมกระทาความผิดยิ่งกว่าการ
ด าเนิ น คดี กับ ผู้ ก ระท าความผิด การปราบปรามตั ว การสาคัญ ในองค์ก รอาชญากรรมและผู้ มี
อิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสาเร็จเท่านั้น ที่รัฐจะสามารถตัดต้ นตอของการกระทา
ผิดร้ ายแรงได้ อย่ างแท้ จริ ง ดังนั้ น ประโยชน์ ท่ีได้ รับจะมากกว่ าการลงโทษผู้ กระทาผิดรายย่ อย
หลายเท่า เพราะแม้ ว่า รั ฐจะสามารถลงโทษผู้ กระทาผิดรายย่ อยได้ เป็ นจานวนมาก แต่ หากรั ฐ
ไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดรายใหญ่หรือผู้มี อิทธิพลที่แท้ จริ งได้ ก็เท่ากับรัฐยังไม่สามารถ
ถอนรากถอนโคนต้ นตอของปั ญหาอาชญากรรมได้ อย่างแท้ จริง
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3. หลักเกณฑ์การกันบุ คคลหรือผูถ้ ู กกล่าวหาไว้เป็ นพยานในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ
หลักการกันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานนี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ ชัดว่ าได้ เริ่ ม
มีการนามาใช้ ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด แต่มีการคาดคะเนว่าเข้ ามาพร้ อมๆ กับการรับเอาระบบ
กล่ าวหามาจากประเทศในภาคพื้ นยุโรปและการรั บเอาหลักวิธีพิจารณาความอาญามาจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่ งหลั ก การกัน บุ คคลหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ เ ป็ นพยานแม้ ไม่ ไ ด้ มีบั ญ ญั ติ ไว้ ในกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แต่ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการกลับมีการใช้ มา
เป็ นเวลานานแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามประมวลระเบียบตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 บทที่ 7 ข้ อ 257
และระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่ าด้ วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547
ข้ อ 79 ซึ่ งถ้ อ ยคาของผู้ ท่ีถู กกัน ไว้ เป็ นพยานนี้ ศาลก็รับ ฟั งเป็ นพยานได้ ซึ่ งต่ อ มาได้ มีก ารน า
หลักการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานมาบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ าย
บริ หารในการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2551 มาตรา 58 และพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/6 ด้ วย
ประเทศอังกฤษได้ มีการน าแนวคิดการกันบุ คคลหรื อผู้ ถู กกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานมาใช้
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 19 โดยในด าเนิ นคดี อาญาทั่วไปของประเทศอังกฤษ เมื่อมีการกระทาความผิด
อาญา หากรั ฐมีพยานหลั กฐานเพี ยงพอ ผู้ร่วมกระทาความผิดทุ กคนจะต้ องถู กดาเนิ นคดีอาญา
เสมอ ผู้ร่วมกระทาความผิดจะไม่สามารถเป็ นพยานได้ แต่หลักการดาเนินคดีอาญาทั่วไปดังกล่าวมี
ข้ อยกเว้ นว่ า หากผู้ ร่ วมกระทาความผิดให้ ความช่ วยเหลื อ หรื อ ให้ ข้ อมู ลที่เป็ นประโยชน์ แ ก่การ
สอบสวนหรือการดาเนินคดีอาญาของเจ้ าหน้ าที่สอบสวน สาหรับความผิดที่มีความยุ่งยาก หรือมี
ลักษณะการกระทาความผิดเป็ น องค์กร และข้ อมูลหรือพยานหลักฐานดังกล่าวสามารถนาไปสู่การ
ดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดรายอื่นที่เป็ นตัวการใหญ่ได้ บุคคลดังกล่าวก็สามารถที่จะเป็ นพยานได้
และจะได้ รับความคุ้มกันจากการถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี (Immunity from Prosecution) จากรั ฐ โดย
ความคุ้มกันนี้ ผู้ร่วมกระทาความผิดจะได้ รับความคุ้มกันจากรัฐที่จะไม่ถูกดาเนินคดีอาญาทั้งปวง
และถือว่ าผู้ ร่วมกระทาความผิดดังกล่ าวเป็ นพยานของแผ่ นดิน (หรื อที่เรี ยกว่ า King’s Evidence
หรื อ State’s Evidence) (เข็มชั ย ชุ ติวงศ์ , 2557, น. 258) ทั้งนี้ การให้ ความคุ้ มกัน ดังกล่ าวเป็ น
อ านาจของพนั ก งานอั ยการ โดยจะพิ จ ารณาถึ งประโยชน์ สาธารณะ หรื อ ประโยชน์ แ ห่ งความ
ปลอดภัยของส่วนรวม (interests of public safety or security) ว่าการได้ รับข่าวสารมีความสาคัญ
มากกว่ า การลงโทษบุ คคลผู้ ก ระทาหรื อ มีส่วนร่ ว มกระทาผิด นั้ น (A.T.H. Smith, (1983), p.
302)
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ นประเทศที่ ใ ช้ ระบบกฎหมายแบบคอมอนลอว์
เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ก็ได้ ให้ ความสาคัญของการกันผู้ต้องหาเป็ นพยานด้ วย โดยสานักงาน
อัยการสูงสุด ของสหรั ฐอเมริ ก าเห็น ว่ า การรั บ ข้ อ มู ลจากผู้ ก ระทาความผิด เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ปราบปรามอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เนื่องจากรัฐมีความจาเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลจาก
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อาชญากรด้ วยกันเองในการดาเนินคดีกับตัวการสาคัญที่เป็ นต้ นตอของการประกอบอาชญากรรม
ร้ ายแรง รัฐจึงจาเป็ นต้ องแลกเปลี่ยนการได้ รับความร่วมมือในการให้ ข้อมูลของผู้กระทาผิดกับการ
ที่จะคุ้มกันไม่ให้ มีการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดดังกล่าว ซึ่งเป็ นที่มาของการกันผู้กระทาผิด
ไว้ เป็ นพยาน พยานประเภทนี้ถือเป็ นอาวุธสาคัญของรัฐในการต่อสู้กบั อาชญากรรมที่มีลักษณะการ
กระทาแบบองค์กร (Organized Crime) (คณิต ณ นคร, 2521, น.73-108) สาหรั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กานั้น ได้ มีการบัญญัติกฎหมายว่ าด้ วยการให้ ความคุ้มกัน ขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวนี้
มิได้ มีผลเป็ นการยกเลิกความผิดที่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นกระทา แต่เป็ นกฎหมายที่ให้ ความ
มั่นใจแก่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่จะไม่ถูกดาเนินคดีเนื่องจากคาให้ การของเขา ในขณะเดียวกัน
ก็จะเป็ นการลบล้ างสิทธิของพยานในการที่อ้างสิทธิท่ีจะไม่ ให้ การเป็ นปรปั กษ์ ต่อตนเองในทาง
อาญาอีกต่อไป ทั้งนี้ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา กฎหมายได้ บัญญัติให้ การจะคุ้มกันบุคคลใดจาก
การดาเนิ นคดี เป็ นอานาจของพนั กงานอัยการ โดยพนั กงานอัยการต้ องมีคาร้ อ งขอคุ้ มกันต่ อ
อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด หรือผู้ช่วยอัยการสูงสุดที่มีอานาจ และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากศาลด้ วย โดยในการใช้ ดุลพินิจพิจารณาให้ ความคุ้มกัน จะต้ องพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ น
ต่างๆ ได้ แก่ การพิจารณาว่าสามารถหาข้ อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นได้ ดีกว่าพยานที่พยายามเจรจา
ขอรั บความคุ้มกันหรื อไม่ ข้ อมูลข่าวสารที่พยานพยายามเจรจามีประโยชน์อย่างไรเพียงใด ความ
น่าเชื่อว่ าพยานนั้นจะทาให้ ดาเนินคดีได้ สาเร็จหรือไม่ อะไรที่แสดงว่ าพยานมีความสัมพั นธ์กับการ
กระทาความผิดบ้ าง พยานที่ขอรั บความคุ้ มกันมีสัดส่วนการกระทาความผิดเมื่อเทียบกับผู้ กระทา
ความผิดอื่นอย่ างไร คุ ณค่ าของคาเบิ กความของพยานในคดี เป็ นต้ น (Howard Abadinsky,
(2000), p. 436)
ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ถูกบัญญัติข้ นึ ภายใต้ แนวคิดหลักการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ที่เจ้ าหน้ าที่รัฐมีหน้ าที่ในการ
อานวยความยุ ติ ธรรมแก่บุคคลโดยเสมอกัน และพนั ก งานอัยการต้ อ งฟ้ องทุ กคดีท่ีมีหลั กฐาน
เพี ยงพอ ดังนั้น พนักงานอัยการจะไม่ฟ้องคดีโดยอ้ างประโยชน์สาธารณะไม่ได้ โดยในสหพั นธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นั้น จะมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้ ผ้ ูกระทาความผิดให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อให้
ความช่ วยเหลือแก่หน่ วยงานที่บังคับกฎหมาย ซึ่งเป็ นอานาจของศาลที่จะใช้ ดุลยพิ นิจพิ จารณา
ลดหย่อนโทษให้ แก่ผ้ ูกระทาความผิดที่ให้ ข้อมูลข่าวสารหรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับ
ใช้ กฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามประมวลกฎหมายอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา 46b โดย
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วใช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก ฐานความผิ ด ตั ว อย่ า งเช่ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ าย เป็ นต้ น เพื่อป้ องกันมิให้ มีการกระทาความผิดร้ ายแรงเกิดขึ้น
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4. ปั ญหาการกันบุคคลหรือผูถ้ ูกกล่าวหาไว้เป็ นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
จากการศึ กษาบทบั ญญั ติเกี่ยวกับการกันบุคคลหรื อผู้ ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542
พบปัญหาที่สาคัญ ดังนี้
4.1 ปั ญหาว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกันบุคคลหรือผูถ้ ูกกล่าวหารายใดไว้เป็ นพยาน
จากการศึ กษาบทบั ญญั ติ เกี่ยวกับการกันบุ คคลหรื อผู้ ถูกกล่ า วหาไว้ เป็ นพยานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พบว่ า การกั น บุ ค คลหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ เป็ นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี หลั ก การ
เช่ นเดียวกันกับการกันผู้ต้องหาไว้ เป็ นพยานของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ โดยมี
หลักอยู่ว่า หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟ้ องร้ องดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้ ก็จะต้ อง
เลื อกระหว่ างการที่อาจไม่ สามารถดาเนิ นคดีกับผู้กระทาความผิดใดๆได้ เลย กับการที่สามารถ
ดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดได้ บางคนโดยการกันผู้ร่วมกระทาความผิดส่วนหนึ่งไว้ เป็ นพยาน เพื่อ
นาไปสู่การลงโทษผู้ร่วมกระทาความผิดรายอื่นได้ การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกันกระทา
ความผิดรายใดไว้ เป็ นพยานในคดี ก็จะต้ องมีการคัดเลือกผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยาน ซึ่งถือเป็ นการใช้
“ดุลพินิจ” ที่จะไม่ดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาความผิดรายใดรายหนึ่ง เช่นเดียวกับการฟ้ องคดี
ของพนั กงานอัยการ ที่จะใช้ ดุลพิ นิจไม่ ฟ้องคดีผ้ ู ต้องหารายใดได้ ตามหลั กการฟ้ องคดีตามดุ ลย
พิ นิ จ (Opportunity Principle) แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กลับไม่ได้ กาหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตการใช้ ดุลพินิจในการ
คัดเลือกผู้ท่จี ะถูกกันไว้ เป็ นพยาน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชัดเจน กรณีดังกล่าวย่อมทาให้ เกิด
ปั ญหาในการใช้ ดุลพิ นิจคัดเลือกกันบุคคลไว้ เป็ นพยาน ว่ าจะคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเลือกกัน
บุคคลใดไว้ เป็ นพยาน เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่คดีมากที่สุด เช่ น ในคดีเรี ยกรั บสินบน ซึ่งมี
บุ คคลผู้ ให้ สิ น บน กั บเจ้ าพนั ก งานผู้ รั บ สิ นบน ซึ่ งเป็ นผู้ กระท าความผิ ด ทั้งสองฝ่ าย หากไม่ มี
พยานหลักฐานเพียงพอและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้ องการกันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไว้ เป็ นพยาน ก็จะ
เกิดปั ญหาว่ าจะเลื อกกันผู้ ให้ สินบน หรื อผู้ รั บสินบนไว้ เป็ นพยาน รวมถึ งในคดี อ่ ืน ๆ เช่ น คดี
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ทุจริตฮั้วประมูล) ซึ่งมีผ้ ูร่วมกระทาความผิด
หลายคน ทั้งผู้เสนอราคาที่สมยอมกัน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐระดับล่างที่ช่วยเหลือให้ ผ้ ูเสนอราคารายใด
ให้ เป็ นผู้มีสทิ ธิทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐระดับสูงที่มีอานาจในการอนุ มัติ และอยู่เบื้องหลังของการกระทาความผิด คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะเลือกกันบุคคลใดไว้ เป็ นพยาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้ วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกัน
บุ คคลหรื อผู้ ถูกกล่ า วหาไว้ เ ป็ นพยานก็ไม่ ได้ กาหนดหลั ก เกณฑ์ และขอบเขตในการใช้ ดุลพิ นิ จ
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เอาไว้ ทาให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้ ดุลพิ นิจเลือกกันบุคคลไว้ เป็ นพยานได้ อย่างอิสระ
โดยที่ไม่ ต้องคานึ งว่ าคดีมีความจาเป็ นที่จะต้ องกันบุ คคลหรื อผู้ ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานหรื อไม่
ทาให้ มีการกันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานตามอาเภอใจ และอาจเป็ นการช่ วยเหลือให้
ผู้กระทาความผิดบางรายไม่ต้องถูกดาเนินคดีอาญาได้
4.2 ปั ญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินจิ กันบุคคลหรือผูถ้ ูกกล่าวหาไว้เป็ นพยาน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ใช้ ดุลพิ นิจในการคัดเลื อกบุ คคลใดไว้ เป็ นพยานแล้ ว
ก็จะมีมติกนั ผู้กระทาความผิดรายใดไว้ เป็ นพยาน และจะมีผลทาให้ ผ้ ูท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานจะไม่ถูก
ดาเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งมติดังกล่ าวถือเป็ นที่สุด โดยที่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
ดุลพิ นิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่ าวแต่ อย่ างใด การใช้ ดุลพิ นิจในการกันบุ คคลหรื อผู้ ถูก
กล่าวหาไว้ เป็ นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็ นการใช้ ดุลพินิจที่เด็ดขาด ไม่อาจถูกตรวจสอบ
ได้ ทาให้ การใช้ อานาจกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยาน ขาดความโปร่ งใส และไม่บริ สุทธิ์
ยุติธรรมกับทุกฝ่ าย ซึ่งการใช้ ดุลพินิจไม่ดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาความผิดรายใด เป็ นเรื่องที่มี
ความสาคัญมาก เพราะโดยหลั กแล้ วเท่ากับเป็ นการยกโทษให้ แก่ผ้ ู กระทาความผิดรายนั้ น จึ ง
จาเป็ นต้ องมีกระบวนการตรวจสอบถ่ วงดุ ลการใช้ ดุ ลพิ นิจ อย่ า งรั ดกุ ม โดยให้ องค์กรภายนอก
สามารถตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้
4.3 ปั ญ หากรณีผูท้ ี่ถูกกันไว้เ ป็ นพยานไม่ ไ ปเบิกความ หรื อ ไปเบิกความแต่ ไม่ เ ป็ นไป
ตามทีใ่ ห้การหรือให้ถอ้ ยคาไว้ หรือไปเบิกความเป็ นพยานแต่ไม่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณา
หรือเป็ นปฏิปักษ์ในศาล
หากผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็ นไปตามที่ให้ การ
หรือให้ ถ้อยคาไว้ หรือไปเบิกความเป็ นพยานแต่ไม่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาหรือเป็ นปฏิปักษ์
ในศาล จากการศึกษาพบว่ าคณะกรรมการป.ป.ช. ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะดาเนินการกับ
ผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานที่ได้ กระทาการดังกล่ าวแต่อย่างใด ซึ่งประกาศคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุ คคลหรื อผู้ ถูก
กล่าวหาไว้ เป็ นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 เพียงแต่กาหนดไว้ ว่าหากผู้ถูกกันไว้ เป็ นพยาน
กระทาการดังกล่าว ย่อมไม่ได้ รับการกันไว้ เป็ นพยาน และทาให้ การกันพยานสิ้นสุดลงเท่านั้น โดย
ที่ไ ม่ ไ ด้ มีก ารก าหนดมาตรการอันมี สภาพบั งคั บ ให้ ผ้ ู ท่ีถู ก กันไว้ เ ป็ นพยานจะต้ อ งไปเบิ ก ความ
ต่อศาลตามที่ให้ การไว้ กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทาให้ ผ้ ูถูกกันไว้
เป็ นพยานไม่เกิดความเกรงกลัว และกล้ าที่จะไม่ไปเบิกความ หรือกลับคาให้ การในชั้นศาล หาก
เกิดกรณีดังกล่ าวขึ้นอาจทาให้ นา้ หนักของพยานดังกล่าวลดลง และขาดความน่าเชื่อถือ จนมีผล
ทาให้ ศาลไม่รับฟังพยานดังกล่าวได้
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5. ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางอันเป็ นข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหา ดังนี้
1. แก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตร 103/6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยกาหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุลในการใช้ ดุลพินิจกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย
องค์กรภายนอกอีกชั้ นหนึ่ง โดยกาหนดให้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ กันบุคคลหรื อผู้ถูก
กล่ าวหาไว้ เป็ นพยานแล้ ว ให้ ส่งความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด เพื่ อ ทาการตรวจสอบดุ ลพิ นิ จ อีก
ชั้นหนึ่ ง หากอัยการสูงสุด เห็นสมควรให้ กันบุ คคลไว้ เป็ นพยาน ก็ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนิ นการตามที่อัยการสูงสุดมีความเห็น หากอัยการสูงสุด เห็นว่ าไม่ สมควรที่จะกันบุ คคลใด
ไว้ เป็ นพยานตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ก็ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินคดีอาญากับ
บุคคลดังกล่าวต่อไป โดยให้ ถือว่าความเห็นของอัยการสูงสุดเป็ นที่สุด โดยมีการกาหนดระยะเวลา
ไว้ ภายใน 15 วัน ให้ อัยการสูงสุดพิจารณา นับแต่อัยการสูงสุดได้ รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อให้ กระบวนการพิจารณากันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. แก้ ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกั นบุ คคลหรื อผู้ ถู กกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานโดยไม่ ด าเนิ นคดี พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้ มี
หลักเกณฑ์และขอบเขตในการใช้ ดุลพินิจเลือกกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานให้ ชัดเจน
ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลั กเกณฑ์ในการคัดเลื อกกันบุคคลหรื อผู้ ถูกกล่ าวหาไว้
เป็ นพยาน ดังนี้
1) พิจารณาในเบื้องต้ นว่าพยานหลักฐานที่ได้ จากการไต่สวนมีอยู่เพียงพอแก่การ
ที่จะดาเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดหรือไม่ กรณีดังกล่ าวหากพยานหลักฐานที่ได้ จากการไต่สวนมี
อยู่เพียงพอแล้ วก็ไม่จาเป็ นต้ องกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้ เป็ นพยานแต่อย่างใด เนื่ องจากตาม
หลักการดาเนินคดีอาญาโดยทั่วไปผู้กระทาผิดทุกคนจะต้ องถู กดาเนินคดีตามกฎหมาย หากจะ
ไม่ ด าเนิ น คดี กับ ผู้ ก ระท าความผิด รายใดก็ควรจะต้ อ งเป็ นข้ อ ยกเว้ น ซึ่ งการจะกัน บุ คคลหรื อ
ผู้ กล่ าวหาไว้ เป็ นพยานควรใช้ ในกรณีท่ีไม่ มีทางเลื อ กอื่นแล้ ว จริ งๆ เท่า นั้ น ซึ่ งในคดีทุจริ ตนั้ น
มีความจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องนาหลักการกันบุคคลหรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานมาใช้ ในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานตามวิธีปกติไม่อาจที่จะนาตัวผู้กระทา
ความผิ ด ที่เ ป็ นตั ว การใหญ่ มาลงโทษได้ เนื่ อ งจากไม่ มีป ระจั ก ษ์ พ ยาน คงมี แ ต่ ผ้ ู ท่ีร่ ว มกระท า
ความผิดด้ วยเท่านั้ น ที่ร้ ู เห็นเหตุการณ์ จึ งจาเป็ นต้ องกันผู้ ร่วมกระทาความผิดบางส่วนไว้ เป็ น
พยาน เพื่ อที่จะนาไปสู่การลงโทษ ผู้กระทาความผิดที่เป็ นตัวการใหญ่ ได้ ซึ่งหากสามารถลงโทษ
ผู้กระทาความผิดที่เป็ นตัวการใหญ่ได้ กจ็ ะเป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสามารถแก้ ไขต้ นตอ
ของปัญหาการทุจริตได้ อย่างแท้ จริง
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2) หากพิ จารณาแล้ วเห็นว่ า พยานหลั ก ฐานที่ได้ จ ากการไต่ สวนไม่ เพี ยงพอที่จ ะ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดที่เป็ นตัวการใหญ่ได้ ให้ พิจารณาว่าถ้ อยคาของบุคคลที่จะถูกกันไว้
เป็ นพยานสามารถรับฟั งเป็ นความจริ งได้ หรือไม่ เพียงใด เป็ นประโยชน์ แก่คดีมากน้ อยเพียงใด
ถ้ อยคาของบุคคลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานสาคัญที่จะสามารถที่จะเอาผิดกับผู้กระทาความผิด
ที่เป็ นตัวการใหญ่ เช่ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐระดับสูง ได้ หรื อไม่
รวมทั้งต้ อ งคาดหมายได้ ว่ า ผู้ น้ั น จะให้ ค วามร่ ว มมือ โดยไปเบิ ก ความให้ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
พิจารณาคดีของศาลด้ วย
3) ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กกั น ผู้ ท่ีก ระท าความผิ ด หรื อ มี
ส่วนร่ วมในการกระทาความผิดน้ อยที่สุดไว้ เป็ นพยาน ซึ่งในการพิ จารณาว่ าผู้ใดมีการกระทาผิด
หรือมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดน้ อยที่สุด ให้ พิจารณาจากพฤติการณ์ในการกระทาความผิด
เป็ นสาคัญ
4) ในกรณีท่บี ุคคลผู้ท่ถี ูกกันไว้ เป็ นพยานจงใจไม่ไปเบิกความต่อศาล ไปเบิกความ
เป็ นพยานต่ อศาลแต่ ไ ม่ เป็ นไปตามที่ใ ห้ ก ารไว้ ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรื อ ไปเบิ ก ความแต่
ไม่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรื อเป็ นปฏิปักษ์ นอกจากการกาหนดให้ การกันบุคคล
หรื อผู้ถูกกล่ าวหาไว้ เป็ นพยานสิ้นสุดลงแล้ ว ให้ กาหนดว่ าคณะกรรมการ ป.ป.ช.สามารถไต่สวน
ดาเนินคดีช้ ีมูลความผิดกับบุคคลดังกล่ าวได้ ต่อไป โดยข้ อมูลของผู้ถูกกันไว้ เป็ นพยานที่ได้ ให้ ไว้
ยังคงใช้ เป็ นพยานหลั กฐานในการดาเนิ นคดีกับผู้ กระทาความผิดที่ถูกยกเลิกความคุ้มกัน และ
ผู้กระทาความผิดรายอื่นต่อไปได้ อีกทั้งพยานยังจะต้ องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินคดีใน
ความผิดฐานเบิกความเท็จ หรือให้ การเท็จด้ วย
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ปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วข้องกับการทรมาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย
พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
ประเทศไทยลงนามและให้ สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ านการทรมานและ
การประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ าย ไร้ มนุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ห รื อ
เรี ยกโดยย่ อ ว่ า CAT ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อ ประเทศไทยเป็ นรั ฐ ภาคีแ ล้ ว มี หน้ า ที่ต้ อ งด าเนิ น
มาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริ หาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่ อ
ป้ องกันและต่ อ ต้ า นการทรมานได้ มีก ารรั บรองไว้ ในอนุ สัญญาต่ อต้ านการทรมานฯ โดยที่ก าร
ทรมานเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ ายแรง ทั้งเป็ นการละเมิดหลักการพื้นฐานในปฏิญญา
สากลว่ า ด้ ว ยสิ ทธิมนุ ษยชน กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิทธิพ ลเมือ งและสิทธิ ทางการเมือ ง
ซึ่งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระทา
ทรมาน โดยมาตรา 32 วรรคสอง ได้ บัญญัติไว้ ว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรื อการลงโทษด้ วย
วิ ธีการโหดร้ ายหรื อไร้ มนุ ษยธรรม จะกระทามิได้ แต่ การลงโทษตามคาพิ พากษาของศาลหรื อ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ านาจไว้ ไม่ ถื อ ว่ าเป็ นการลงโทษด้ วยวิ ธี ก ารโหดร้ ายหรื อ
ไร้ มนุ ษยธรรม จึ งจ าเป็ นที่รั ฐต้ อ งให้ ความเคารพและพร้ อมกันนั้ น ต้ องให้ ความคุ้ มครองและ
ป้ องกันไม่ให้ มีการละเมิดเกิดขึ้น โดยที่ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานนั้น ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายภายในบัญญัติไว้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง มีเพี ยงบทบั ญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่
สามารถน ามาใช้ เ ทียบเคีย งได้ เ พี ยงแต่ ป รั บ บทกฎหมายบั งคับ ใช้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระท า
ทรมานในประมวลกฎหมายอาญาได้ บัญญัติอยู่ในฐานความผิดต่อชีวิต จากบทบัญญัติถ้าผู้กระทา
ความผิ ด ฐานฆ่ า ผู้ อ่ ืน เหตุ ฉ กรรจ์ เ ป็ นลั ก ษณะการฆ่ า ผู้ อ่ ืน โดยทรมานหรื อ โดยทารุ ณ โหดร้ าย
ตาม (มาตรา 289 (5) ให้ อยู่ท่ดี ุลพิ นิจของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการยุติธรรม
เช่น พนักงานตารวจ ผู้พิพากษาว่า เสมือนเป็ นการบังคับใช้ และมีอยู่ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้ น เป็ นการเฉพาะ กอปรมี ค วามพยายามที่จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งนี้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยตลอด
สภาพปัญหาการทรมานในสังคมไทยยังคงเป็ นปั ญหาในกระบวนการยุติธรรมทาให้ เกิดปัญหา เช่น
การทรมานโดยการซ้ อมทาร้ ายร่ างกายและการขู่เข็ญให้ กลัวอย่างแพร่ หลาย โดยเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
* นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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หรื อการประทาการรู้ เห็นเป็ นใจของเจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยอ้ างว่ าเป็ นปฏิบัติการเพื่ อขยายผลในการ
จั บ กุ ม ที่มีวั ตถุ ป ระสงค์ พิเ ศษเพื่ อหาข่ า ว ข้ อมู ลสารสนเทศเกี่ยวกับ การก่อ ความไม่ สงบ หรื อ
เพื่อเป็ นการลงโทษผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้ อานาจไว้
การต่อต้ านการทรมานของประเทศแคนาดา ฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศนิวซีแลนด์มักมีการ
บัญญั ติกฎหมายการต่ อต้ านการห้ ามกระทาการทรมานซึ่ งเป็ นความผิดโดยเฉพาะ ซึ่ งประเทศ
เหล่ านี้ มีนิติวิธีในการบั ญญั ติกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มีการ
ป้ องกันการกระทาทรมาน มีเจตนารมณ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับอนุ สัญญาดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์
และการนิ ยามความหมายของการทรมาน การกระทาอันโหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม ย่ ายี ศัก ดิ์ศ รี
หลั กการว่ าด้ วยการต่อต้ านการทรมานอย่างชั ดเจน ในส่วนของการคุ้ มครองผู้ เสียหายจากการ
ทรมานของประเทศฝรั่ งเศสมี นิติวิ ธีใ นการบั ญ ญั ติ กฎหมายที่เ ป็ นระบบซี วิ ลลอว์ (Civil Law)
มีการบัญญัติกฎหมายห้ ามการทรมานเป็ นการเฉพาะเจาะจงเพื่ อรับรองรับประกันในศักดิ์ศรีของ
บุคคลอย่างสูงสุด โดยห้ ามกระทาการใดๆ โดยมิชอบ ซึ่งเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ด้ วยกัน ทั้งชีวิตและร่างกายของแต่ละคน
ด้ ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญาภายใน
ของประเทศไทยให้ มีการบังคับว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมานโดยบัญญัติเป็ นมาตราตามประมวล
กฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก สากล และให้ ตรงตามเจตนารมณ์
ของอนุสญ
ั ญาในระดับสากลโดยให้ ยึดแนวทางในส่วนของการบัญญัติกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ าน
การทรมานของประเทศฝรั่งเศสที่มีการบัญญัติกฎหมายไว้ เป็ นการเฉพาะ ซึ่งมีนิติวิธีในการบัญญั ติ
กฎหมายที่เป็ นระบบซี วิลลอว์ (Civil Law) เพื่ อให้ สอดคล้ องกับอนุ สัญญาต่ อต้ านการทรมาน
และ การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี

1. บทนา
การทรมาน (Torture) ตามอนุ สัญญาต่อต้ านการทรมานและการประติบัติ หรื อการ
ลงโทษที่โหดร้ ายไร้ มนุ ษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี หมายถึง การกระทาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้
เกิดความเจ็บปวดหรื อความทุ กข์ทรมานอย่ างสาหั ส ไม่ ว่าทางกายหรื อทางจิ ตใจ ต่ อ บุ คคลใด
บุ คคลหนึ่ ง เพื่ อความมุ่ งประสงค์ท่ีจ ะให้ ได้ มาซึ่ งข้ อสนเทศหรื อ คาสารภาพจากบุ คคลนั้ นหรื อ
จากบุคคลที่สาม
การทรมาน หมายถึง การกระทาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้ เกิดความเจ็บปวดหรื อ
ความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อมุ่งประสงค์ท่ี
จะให้ ได้ มาซึ่งข้ อสนเทศหรือคาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น
สาหรับการกระทา ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทาหรือถูกสงสัยว่าได้ กระทา หรือเป็ นการข่มขู่
ให้ กลัวหรือเป็ นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของ
การเลือกปฏิบัติ ไม่ ว่าจะเป็ นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรื อ ความทุกข์ทรมานนั้ นกระทาโดย

413

3
หรือด้ วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็ นใจของ เจ้ าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคล
อื่น ซึ่ งปฏิบั ติ หน้ า ที่ใ นต าแหน่ งทางการ ทั้งนี้ ไม่ ร วมถึ งความเจ็บ ปวดหรื อ ความทุ ก ข์ ทรมานที่
เกิดจาก หรืออันเป็ นผลปกติจากหรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี้ การทรมานถื อ ว่ า เป็ นความผิ ด ทางศี ล ธรรมทุ ก อย่ า ง ไม่ ส ามารถอ้ า ง
ข้ อยกเว้ นได้ ถือเป็ นสิทธิท่จี ะไม่ถูกทรมานอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ากฎหมายภายในประเทศที่ใช้ มาก่อน
หรือหลังก็ขัดไม่ได้ การทรมานถือเป็ นอาชญากรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และหากมี
ความกว้ างขวางและประทุษร้ ายต่อประชาชน จะถือว่าเป็ นอาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติ ซึ่งเชื่อมโยง
กับศาลอาญาระหว่ างประเทศ หากเกิดการทรมานในสงคราม ถือว่าเป็ นอาชญากรรมในสงคราม
ทุกรัฐจะต้ องยอมรับในกรอบสากลนั้น
ในประเทศไทยไม่ มีกฎหมายที่บัญญั ติให้ การทรมานเป็ นความผิดอย่ างชั ดเจนเพื่ อ
เป็ นแนวทางลงโทษผู้ก ระทาความผิดและช่ วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากการทรมาน เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งยังไม่ มีบทบั ญญัติชัดเจนในเรื่ องการ
ทรมานส่วนกฎหมายที่ใ ห้ ความช่ วยเหลื อ มีเพี ยงพระราชบั ญญั ติ ค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่ า
ทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระบุว่าผู้เสียหายในคดีอาญาเป็ นคดีอาญา
ตามกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่มีข้อหาการทรมานบัญญัติไว้ ดังนี้ “การเยียวยาอย่างเป็ นผล”
และ “การชดเชย” ในทางกฎหมายไม่มีในประเทศไทยแต่มีความผิดที่ใกล้ เคียงที่สามารถนามาปรับ
ใช้ ไปพลางก่อนได้ และประเทศไทยได้ แถลงตีความเข้ าใจโดยให้ คามั่นว่าจะแก้ ไขปรั บปรุงกฎหมาย
ภายในให้ สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาฯ ซึ่งในการแก้ ไขปรับปรุงนั้นก็จะต้ องปรับปรุงไปถึงการกาหนด
โทษสาหรั บการกระทาความผิดโดยการทรมานให้ เหมาะสมกับความร้ ายแรงของความผิดนั้น ๆ
ด้ วย
ทั้งนี้หมายรวมถึงในระบบกฎหมายไทยยังไม่มีการทาให้ กลับคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน การบาบัดฟื้ นฟู สภาพ การทาให้ พอใจ และประกันว่ าการทรมานจะไม่เกิดขึ้นอีก
สาหรั บผู้ ได้ รับผลกระทบจากการทรมาน การปฏิบัติหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ ายไร้ มนุ ษยธรรม
หรื อที่ย่ายีศักดิ์ศรี ยังไม่เป็ นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทยทาให้ มี การดาเนินการจัดทาร่ าง
การแก้ ไขกฎหมายอาญาเพื่ อให้ มีข้อหาความผิดการทรมานเป็ นความผิดอาญาตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010) และต่อมาได้ มีการพิจารณายกร่ างใหม่อีกครั้ ง
ระหว่ า งเดื อ นมกราคม ถึ งมี น าคม ปี พ.ศ. 2556 ไม่ ร วมถึ งการปฏิบั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ๆ
ที่โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับเนื้อหาตามนิยามในอนุ สัญญา
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทรมาน และการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ าย
ไร้ มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ค.ศ 1984 โดยมีข้ันตอนการร้ องเรี ยนของผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจากัดอยู่มาก หากผู้เสียหายจะดาเนินการร้ องทุกข์กล่าวโทษ
อย่ า งเป็ นทางการต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจในท้ องที่ ท่ี เ กิ ด เหตุ เ พราะตามกฎหมายอาญา
การเริ่มกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเริ่ มที่การร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ท่ีเกิด
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เหตุ ทั้ ง ในกรณี ก ารบั ง คั บ ใช้ กฎหมายบ้ า นเมื อ งปกติ แ ละกรณี ก ารบั ง คั บ ใช้ กฎหมายพิ เ ศษ
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปราบปรามการค้ ายาเสพติด ปราบปรามการชุมนุ ม ปราบปรามการ
ก่ อ ความไม่ สงบ ฯลฯ หรื อ แม้ แ ต่ ก รณี ท่ีทนายความสิทธิมนุ ษ ยชนด าเนิ น การฟ้ องร้ อ งคดี เ อง
ก็ไ ม่ สามารถน าผู้ ต้อ งสงสั ย เข้ า สู่ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาได้ เช่ น กรณี อิ ห ม่ า ม ยะผา
เมื่อผู้ต้องสงสัยเป็ นทหาร ต้ องเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลทหารที่ทางญาติผ้ ูเสียหายไม่มี
สิทธิเ ข้ า ร่ ว มเป็ นโจทก์ เป็ นการส่ งเสริ มภาวการณ์ ป ล่ อ ยให้ คนผิด ลอยนวลเนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด
ในการรับเรื่องร้ องเรียนและการดาเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องสงสัยที่กระทาผิด เช่นมีตัวอย่างการร้ อง
ทุ ก ข์ ของญาติ ต ารวจไม่ รั บ แจ้ งความ กรณี ศ าลระบุ ว่ า การไม่ ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษเรื่ อ งทรมาน
ทาให้ ข้ออ้ างไม่น่าเชื่ อถือ หากเป็ นกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรื อการพบเห็นว่ าผู้ เสียหายได้ รับบาดเจ็บ
ในระหว่ า งที่ ผ้ ู เสี ย หายจากการทรมานยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการควบคุ ม ตั ว ญาติ ห รื อ สมาชิ ก
ในครอบครั วได้ รับรู้เรื่องการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้ าย ญาติหรื อสมาชิกในครอบครั ว
ไม่สามารถแจ้ งความร้ องทุกข์กบั สถานีตารวจท้ องที่ได้
ดั ง จะเห็น ได้ ว่ า การก าหนดปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทรมาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีศึกษามาตรา 289 (5) เพื่อให้ สามารถบังคับใช้ กฎหมายลงโทษ
ผู้กระทาความผิดและส่งผลการชดเชยเยียวยาของผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบอันเกิดจากการทรมาน และ
หน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานอื่นที่ทาหน้ า ที่ใ นนามของหน่ ว ยงานรั ฐทราบหรื อมี เ หตุผ ลอัน ควร
เชื่อได้ ว่าการกระทาที่เป็ นการทรมานหรือการปฏิบัติท่โี หดร้ ายเกิดขึ้นจากผู้ท่ไี ม่ได้ เป็ นเจ้ าพนักงาน
ของรั ฐ หรื อเป็ นเอกชน แต่ ก ลั บมิ ได้ ทาหน้ า ที่ตรวจสอบอย่ างเหมาะสมเพื่ อป้ องกัน สอบสวน
ฟ้ องร้ อ งด าเนิ น คดี และลงโทษผู้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ หรื อ เป็ นเอกชนดั งกล่ า วและ
หาแนวทางการเยียวยาสาหรับผู้เสียหายยังไม่มีความชัดเจนเพี ยงพอในหลายประการดังต่อไปนี้
ประการแรก ประเทศไทยไม่มีกฎหมายสารบัญญัติว่าด้ วยความผิดอย่างชัดเจนและ
ไม่มีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทาความผิด
ประการที่ส อง ไม่ มีก ฎหมายที่ค รอบคลุ มการชดใช้ เ ยี ยวยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การทรมาน
ประการที่สาม การทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ยังไม่เป็ นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทย
ประการที่ส่ี การดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดว่าด้ วยการทรมาน
และการลงโทษผู้กระทาความผิดอันเป็ นโครงสร้ างของความผิดว่าด้ วยการทรมาน
ซึ่งเป็ นไปตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในด้ านการคุ้มครองสิทธิ และ
เสรี ภาพ ในปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ซ่ึงมีบทบัญญัติค้ ุมครองความ
เสมอภาคและการไม่ เ ลื อ กปฏิบั ติ ร ะหว่ า งเพศ ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ ในรั ฐธรรมนู ญ
พ.ศ. 2540 ทั้งยังมีการเสนอบทบั ญญั ติใหม่ ๆ ที่มุ่งส่งเสริ มการเข้ าถึงความยุ ติธรรมโดยทั่วไป
และโดยเฉพาะสาหรั บการต่อต้ านการดาเนินการกระทาการทรมานย่ายีศักดิ์ศรีรวมทั้งการทารุณ
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โหดร้ ายซึ่งเป็ นหลักประกันสิทธิท่เี สมอภาคระหว่ างชายและหญิงที่มีอยู่เดิม ความเสมอภาคเบื้อง
หน้ ากฎหมายและการคุ้มครองที่เสมอภาคภายใต้ กฎหมายคดีอาญาเป็ นไปตามหลักกติกาสากล
ด้ านสิทธิมนุ ษยชน อีกด้ วย ไม่ ว่าจะทาการศึ กษากฎหมายอาญาของประเทศฝรั่ งเศส ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้ องกับ
การมาตรการในการควบคุ ม ต่ อ ต้ า นการทรมานอย่ า งเป็ นระบบและมี ค วามชั ด เจนในการ
ดาเนินการเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษากฎหมายว่ าด้ วยการกระทาผิดทรมานประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ มีกฎหมาย
ต่อต้ านการกระทาการทรมาน ค.ศ. 2005 (Anti-Torture Act of 2005) โดยประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(เข้ าเป็ นภาคีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2529) แนวทางอนุ วัติโดยใช้ การบัญญัติกฎหมายขึ้น
โดยเฉพาะ เรียกว่า พระราชบัญญัติต่อต้ านการทรมาน พ.ศ. 2548 (Anti – Torture Act 2005)
ประกาศเป็ นกฎหมาย
เจตนารมณ์ และการนิ ย ามความหมายของการทรมาน การกระท าอั น โหดร้ าย
ไร้ มนุ ษ ยธรรม ย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี หลั ก การว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทรมาน ในส่ ว นที่ 3 ข้ อ ก าหนด
การกาหนดนิ ยาม การทรมานและคาอื่น ๆ โดยชั ดแจ้ งหรื อความเจ็บปวดหรื อเกี่ยวกับร่ างกาย
จิตใจ หรื อการปฏิบัติทดลองทางการแพทย์ เพื่ อเจตนาเป้ าหมายทาให้ ได้ รับความทุกข์ โดยการ
ยุยง ส่งเสริม ยินยอม นิ่งเฉย โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอานาจเจ้ าหน้ าที่ของรัฐรวมทั้ง
เจ้ า หน้ า ที่รั ฐ อื่ น ๆ การกระท าทางการทหาร เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดย
เจ้ า หน้ า ที่รั ฐ อื่น ๆ ต่ อ บุ คคลเพื่ อ การนั้ น ๆ โดยมุ่ งประสงค์ให้ ได้ มาโดยบุ คคลนั้ น หรื อ บุ คคล
ที่สามเกี่ยวกับข้ อมูลหรื อการสารภาพผิดและยอมรั บตามคาบั งคับโดยการทรมานต่ อผู้ น้ั นและ
บุคคลนั้นยอมที่จะสารภาพข้ อมู ลที่ต้องการหรื อการทาให้ กลัวการคุ กคามและการบีบบังคับนั้ น
หรือบุคคลที่สามหรือสาหรับข้ อมูลพื้นฐานบนการวินิจฉัยแล้ วแต่ละประเทศ
1) การทรมาน ให้ หมายความรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการกระทาผิดด้ วย
(1) การทรมานเกี่ ย วกั บ ร่ า ยกาย จากความหมายนั้ นพิ จ ารณาได้ ดั ง นี้
หลั ก เกณฑ์ก ารลงโทษการทุ บตี บ ริ เ วณส่ ว นศี ร ษะ การเตะ ชกต่ อยตี ทุบ ตอก โดยใช้ ตระบอง
อาวุธปื นทาร้ ายส่วนต่างๆ ของร่ างกาย การให้ อดอาหาร หรื อการใช้ กาลังโน้ มน้ าวจิตใจ โดยการ
ลดอาหาร การใช้ สัตว์ หรือ สิ่งที่เป็ นของเสียที่ถูกขับถ่าย เช่น อุจจาระ ปั สสาวะ หรืออาหารหรื อ
สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถรับประทานได้ ตามปกตินิยม ได้ เป็ นปกติ
รวมไปถึ ง การกระท าอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและโดยลั ก ษณะทารุ ณ โหดร้ าย
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ ายไร้ มนุ ษยธรรมหรือทาลายความเป็ นมนุ ษย์
มาตรา 2 (1)
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(2) การทรมานจิตวิทยา
การปิ ดตาสื บ สวนสอบสวน การบั ง คั บ ขู่ เ ข็ญ เหยื่ อ หรื อ บุ ค คลภายในครอบครั ว
โดยการกระทาเป็ นภัยอันตรายต่อร่ างกาย หรือการกระทาอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย การหน่วง
เหนี่ ยวกักขั งตัว เหยื่ อ เพื่ อ มิใ ห้ มีก ารติ ด ต่ อ กับบุ ค คลในครอบครั ว การนาตั วเข้ าไปกัก ขังไว้ ใน
สถานที่เร้ นลับหรือสถานที่กกั ขังอื่นๆ การกักขังเดี่ยวในห้ องขังนักโทษเดี่ยว หรือการกักขังเดี่ยวได้
เกิด ขึ้น ในเรื อนจา การกักขั งเดี่ยวผู้ ต้อ งขั งจะกระทามิได้ เว้ นแต่ ถ้ าไม่ มีก ารกระทาเช่ น นั้ น แล้ ว
จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัย การซักถามเหยื่อโดยใช้ เชือกที่มีตะขอที่ปลายหนึ่ง
และข้ อ ศอกหรื อ สลั ก ที่อีก ปลายหนึ่ ง เมื่ อ ปฏิเ สธ โดยมีลั ก ษณะของพฤติ ก ารณ์ ใ นการกระท า
ความผิดตั้งแต่มาตรา 2 (2) ถึงมาตรา 8
2) การลงโทษผู้กระทาการทรมาน
ในส่วนของบทลงโทษ การทรมานเป็ นผลให้ เกิดการสูญเสียชี วิตของบุคคลใดก็ตาม
และจะถู ก ลงโทษจ าคุ ก ตลอดชี วิ ต การทรมานโดยการข่ ม ขื น จะถู ก ลงโทษจ าคุ ก ตลอดชี วิ ต
การทรมานโดยท าให้ เ กิ ด การพิ ก ารจะถู ก ลงโทษโดยการจ าคุ ก ตลอดชี วิ ต ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ ฐาน
ความผิ ด อั น ส่ ง ผลท าให้ ส ามารถลงโทษผู้ ก ระทาผิ ด ทรมาน นั้ น ๆ ทั้ง นี้ ปรากฏตามมาตรา 9
ถึงมาตรา 14
ประเทศแคนาดา มีการก าหนดว่ าด้ ว ยฐานความผิดทรมานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ส่ ว นที่ 111 (Criminal Code Paert VIII: Offences Against the Person and Reputation.
Assaults Torture 269.1) บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพื่ อป้ องกันสิทธิใ นการถู ก ทรมานโดยเจ้ าหน้ า ที่รั ฐ
ตามมาตรา “269.1 โดยมีการกระทาผิดต่ อบุ คคลหรื อชื่ อเสียงการทรมาน โดยการข่ มขืนใจมี
รายละเอียดดังนี้
1) ความหมาย “การทรมาน” หมายถึง การกระทาใดๆ หรื อการละเลยโดยทาให้
เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานต่อร่ างกายและจิตใจเป็ นการสร้ างความเจ็บปวดให้ บุคคลอื่น
ตาม 111 (Criminal Code Paert ส่วนที่ 111 ว่าด้ วยความผิดทรมานรวมหมายถึงการกระทาหรือ
การละเลยโดยที่มีอาการปวดอย่ างรุ นแรงหรื อความทุ กข์ทรมานไม่ ว่าจะทางร่ างกายหรื อจิ ตใจ
บาดแผลของคน เพื่ อวัตถุประสงค์รวมทั้ง ที่ได้ รับจากบุคคลหรื อจากข้ อมูลของบุคคลที่สามหรื อ
คาสั่ง การลงโทษบุคคลนั้นสาหรั บการกระทาที่บุคคลหรื อบุคคลที่สามมีความมุ่งมั่น หรื อเป็ นผู้
ต้ อ งสงสั ย ของการมี ค วามมุ่ ง มั่ น และท าการ ข่ ม ขู่ ห รื อ บี บ บั ง คั บ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ส ามหรื อ
ด้ วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับการเลือกปฏิบัติชนิดใด แต่ไม่รวมถึงการกระทาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรื อ
การละเลยเฉพาะจากธรรมชาติท่มี ีอยู่ในหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย
2) เจ้ าหน้ าที่หรื อบุคคลใดที่กระทาการที่ก่อให้ เกิดหรื อด้ วยการยินยอมหรื อรู้ เห็น
ของเจ้ าหน้ าที่โดยการทรมานต่อบุคคลอื่นเป็ นความผิดสามารถฟ้ องร้ องได้ และมีอัตราโทษจาคุก
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ไม่ เ กิ น 14 ปี ตามมาตรา 269.1“(1) ซึ่ ง เป็ นการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพื่ อ ป้ องกั น สิ ท ธิ ใ นการ
ถูกทรมานโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐและฐานความผิดว่าด้ วยการทรมาน”
3) ความหมายของการกระทาโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามมาตรา 269.1 (2) คานิยาม
“เจ้ าหน้ าที่” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่รักษาความสงบ เจ้ าหน้ าที่รัฐกองกาลังแคนาดาหรื อ บุคคลใด
ที่อ าจปฏิบั ติ อ านาจหน้ า ที่ก ระบวนการบั งคั บ ใช้ ทางกฎหมาย ให้ ร วมถึ งบุ ค คลที่ไ ด้ รั บ แต่ งตั้ ง
เหล่านั้นจะปฏิบัติอานาจอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรแคนาดา
สาหรั บ วั ตถุ ประสงค์ ได้ แก่ ได้ มาซึ่ งถ้ อยคาหรื อ ข้ อ มู ลจากบุ คคลหรื อ บุ คคลที่สาม
หรือการลงโทษบุคคลอื่นสาหรับการกระทาต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามได้ กระทาความผิดหรื อ
ต้ องสงสัยว่าได้ มีความผิดและการข่มขู่หรือคุกคามหรือบุคคลที่สาม หรือ
สาหรั บเหตุผลที่อยู่กับการแบ่ งแยกเชื้อชาติในลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงการกระทา
ใดๆ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นมาจากการเป็ นผลมาจากการลงโทษตามกฎหมายไม่มีการแก้ ต่าง
4) ไม่ มี ก ารแก้ ต่ า งต่ อ ข้ อ กล่ า วหาภายใต้ ม าตรานั้ น ที่ ถู ก กล่ า วหา ที่ ถู ก สั่ ง โดย
ผู้ ท่ีเ หนื อกว่ า หรื อ อานาจรั ฐต่ อ การปฏิบั ติการกระทาหรื อ การละเลยในลั กษณะนั้ นสาระสาคั ญ
ของการกล่ า วหาหรื อ การกระท านั้ น หรื อ การละเลยนั้ น ถู ก กล่ า วหาต่ อ การได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เห็ น
โดยสถานการณ์ท่พ
ี ิเศษรวมทั้งในช่วงสงครามภายใน การถูกคุกคามโดยสงคราม ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
5) ในกระบวนการทาใดๆ โดยที่ทางรัฐสภาได้ มีขอบเขตอานาจที่ศาลและกฎหมาย
ควบคุมไปถึงหรือถ้ อยคาใดๆ ที่ได้ หรือเป็ นผลมาจากภาระของการกระทาผิดภายใต้ มาตรานี้ซ่ึงไม่
สามารถจะยอมรับได้ ในหลักฐานที่ข้อความนั้นถูกได้ รับ
ประเทศนิวซีแลนด์ มีการบั ญญัติใช้ กฎหมายขึ้นโดยเฉพาะ เรี ยกว่ าพระราชบั ญญั ติ
อาชญากรรมจากการทรมาน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เพื่อสอดคล้ องตามอนุ สัญญา CAT และ
พิ ธีสารเลือกรั บแห่ งอนุ สัญญาฯ โดยมีสาระสาคัญ กฎหมายการทรมาน ค.ศ.1989 (Crimes of
Torture Act 1989) นี้มีสาระสาคัญดังนี้
(1) “การทรมาน” หมายถึง การกระทาใดๆ หรื อการละเว้ นโดยที่ก่อให้ เกิดความ
เจ็บ ปวดหรื อ ทุ ก ข์ ท รมานทั้ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจนั้ น ถู ก ลงโทษในบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
อย่างเจตนา ซึ่งด้ วยจุดมุ่งหมายดังนี้ การทรมานเพื่อวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ จากบุคคลใดหรือจากข้ อมูล
ของบุคคลใดหรื อการยอมรั บสารภาพ หรื อ การลงโทษที่บุคคลนั้นสาหรั บการกระทาใดๆ หรื อ
การละเลยที่ซ่ึงบุคคลนั้ นหรื อบางบุ คคลอื่นๆ ต้ องรั บผิดชอบหรื อต้ องสงสัยของการรั บผิดชอบ
ทุกอย่างหรือการข่มขู่หรือบังคับบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นๆ หรือ
(2) สาหรั บ เหตุ ผ ลใดๆ ที่ข้ ึ นอยู่ กับ การตั ด สิน อย่ า งรอบคอบของทุ ก ๆ ประเภท
แต่ไม่รวมการกระทาใดๆ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นมาจากหรือ โดยไม่เจตนาหรือโดยประมาท การ
ลงโทษที่ถูกต้ องตามกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับมาตราของอนุ สัญญาระหว่ างประเทศ ใน
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เรื่องสิทธิพลเรือนและสิทธิเกี่ยวกับการเมืองการละเมิดกฎหมายการทรมานนี้ รวมทั้งในเขตและ
นอกเขตราชอาณาจักรนิวซีแลนด์
“เจ้ าหน้ าที่” หมายถึง
(a) บุคคลใดที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐในสิทธิของประเทศนิ วซี แลนด์รวมทั้งสมาชิ ก
ของกองกาลังติดอาวุธของประเทศนิวซีแลนด์ เจ้ าหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมายเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความหมาย
อยู่ในกฎหมายทดแทน ค.ศ.2004 และสมาชิกและลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐหรือส่วนของรัฐ
(b) บุคคลใดก็ตามที่อาจทาหน้ าที่ด้วยอานาจใดๆ การดาเนินงานต่อกฎหมายใดๆ
ในการบังคับใช้ ในรั ฐต่างประเทศนั้นจะถูก ทาหน้ าที่ในนิวซีแลนด์โดยบุคคลใดๆ ที่ได้ กล่ าวไว้ ใน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
(3) บุ คคลทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิด ชอบตามกฎหมายถ้ า พิ สูจ น์ ได้ ว่ า กระทาผิด ตามข้ อ
กล่ าวหาจะต้ องจาคุกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 ปี บุคคลใดที่ได้ ใช้ หรื อสมรู้ร่วมคิดกับการกระทา
ใดๆ ที่เ ป็ นการกระท าหรื อ โดยการอนุ ญ าตหรื อ การยอมตามของบุ ค คลนั้ น ไม่ ว่ า จะในหรื อ
นอกอาณาจักรก็ตาม
(1) ทาความผิดต่อกฎหมายของการทรมานหรือ
(2) ทาหรื อละเลยต่ อกฎหมายสาหรั บจุ ดประสงค์ในการช่ วยบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง
ที่จะทาผิดกฎหมายของการทรมาน
(3) ช่ ว ยเหลื อ บุ คคลใดก็ต ามในการกระทาความผิดต่ อกฎหมายของการทรมาน
หรือ
(4) การยุ ยง สนั บ สนุ น หรื อ จั ด หามาให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งกระทาความผิด ต่ อ
กฎหมายการทรมาน
(4) เมื่ อ มี ก ารพิ สู จ น์ ว่ า กระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา ส าหรั บ บุ ค คลใดก็ต ามที่เ ป็ น
ผู้กระทาหรือยั่วยุหรืออนุ ญาตหรือการยอมตามของบุคคลนั้นไม่ว่าจะเกิดภายในเขตหรือนอกเขต
ราชอาณาจักร ต้ องรั บโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี ผู้ใดพยายามที่จะกระทาผิด หรื อร่ วมกันวางแผน
หรือ สมรู้ร่วมคิดมีความผิดต้ องรับโทษ
(5) ขอบเขตอานาจการบังคับใช้ กฎหมายการทรมาน
(1) บุคคลใดที่ถูกกล่าวหา หรือ ประชาชนของนิวซีแลนด์หรือ
(2) บุคคลที่ถูกกล่าวหาที่ปัจจุบันอยู่ในนิวซีแลนด์
(3) การกระทาหรื อความละเลยประกอบไปด้ วยการกล่ า วหาการกระทาผิด
กฎหมาย การกล่ า วหาที่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ นในนิ ว ซี แ ลนด์ ห รื อ บนเรื อ หรื อ อากาศยานที่ จ ดทะเบี ย น
ในนิวซีแลนด์
(4) อัยการสูงสุ ด กับ การพิ จ ารณาค่ า สิน ไหมการถู ก ละเมิ ด โดยการทรมาน
บุคคลใดที่ได้ รับการพิสจู น์ว่า ได้ รับความเสียหายการกระทาความผิดของกฎหมายนี้ อัยการสูงสุด
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จะพิ จ ารณาความเหมาะสมส าหรั บ ที่จ ะชดใช้ ค่ า สิน ไหมต่ อ บุ ค คลใดที่ไ ด้ รั บ ผลความเสี ยหาย
จากการกระทาผิดกฎหมายนั้นถูกทาความผิดหรือ (ถ้ าบุคคลนั้นได้ เสียชีวิตอันเป็ นผลมาจากการ
กระทาผิดกฎหมายนั้น) ต่อครอบครัวของบุคคลนั้น
(5) ข้ อปฏิบัติสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดน ในการบังคับใช้ ภายใต้ ของกฎหมาย
ฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารก าหนดจุ ด ประสงค์ ระเบี ย บ กฎหมาย วิ ธี ป ฏิ บั ติ ส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
ในการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน ถ้ าการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ อยู่ในกรอบในสนธิสญ
ั ญานั้น ให้ สันนิษฐานว่าเป็ น
การกระทาผิดกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ ในสนธิสญ
ั ญาส่งผู้ร้ายข้ ามแดนที่ใช้ บังคับระหว่างนิวซีแลนด์
และประเทศใดๆ แต่ ถ้ าภายใต้ การกระท าผิ ด เป็ นการกระท าผิ ด กฎหมายโดยบั ญ ญั ติ ไ ว้
ในสนธิสญ
ั ญาการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน ไม่มีบุคคลใดอาจถูกส่งมอบสาหรับความผิดของกฎหมายการ
ก่อให้ เกิดความเจ็บปวดขึ้น
(6) ข้ อยับยั้งของการส่งตัวผู้ร้ายข้ ามแดน ปราศจากข้ อจากัดของเหตุผลในที่ซ่ึง
การส่ งมอบตั ว ต้ อ งหรื อ อาจจะถู ก ปฏิเ สธภายใต้ ก ฎหมายการส่ งผู้ ร้ ายข้ า มแดน ค.ศ. 1999
ศาลในนิวซีแลนด์ต้องไม่ส่งั ให้ ส่งตัวผู้ร้ายหรือเจตนาสาหรับวัตถุประสงค์ของการส่งมอบผู้ร้ ายของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ไปประเทศอื่ น ๆ ในประเด็น ของการกระท าหรื อ การละเลยที่ก ลายเป็ น
ความผิด ถ้ าอัยการสูงสุดมีการรั บรองว่ าการถูกกระทาหรื อเกี่ยวกับที่ถูกพิ จารณาในการถูกระบุ
หรื อไม่ดาเนินการจะถูกนาในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลนั้น ในประเด็นของการกระทาและการละเลย
ถ้ าในกรณีใดๆ ว่าการดาเนินคดีจะไม่ถูกนามาในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลในประเด็นของการกระทา
ความผิดและการละเลยอัยการสูงสุดจะแนะนาศาลตามข้ อกาหนดและศาลต้ องดาเนินการตาม
สาระสาคัญเสมือนหนึ่งว่าการรับรองของอัยการสูงสุดนั้นไม่ได้
(7) การใช้ บ ทของกฎหมายอาญา 1961 การบั ง คับ ใช้ ของกฎหมายอาญา
1961 ซึ่งเกี่ยวข้ องกับขอบเขตอานาจศาลและกฎหมาย ครอบคลุมไปถึงการกระทาผิดบนเรือหรือ
อากาศยานที่อ ยู่ เ หนื อ ว่ าประเทศนิ วซี แ ลนด์ (ซึ่ งต้ อ งการการอนุ ญ าตจากอัยการสูงสุด ในการ
ดาเนินการในกรณีท่สี าหรับผู้กระทาผิดบนเรือหรืออากาศยาน) จะใช้ กับประเด็นที่การดาเนินการ
ใดๆ ภายใต้ มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับนี้
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการบังคับใช้ กฎหมายว่ าด้ วยการห้ ามกระทาความผิดว่ า
ด้ วยทรมานซึ่ งเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ด้วยกัน ทั้งชีวิตและร่ างกายของแต่ละคน
และประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาตรา 222-1-222-6-2 มีบทบัญญัติกฎหมายห้ ามทรมาน
ดังนี้
(1) Article 222-1 ทั้งนี้ความหมายว่ าด้ วยการกระทาทรมานเป็ นการกระทาผิด
อาญาที่เกี่ยวข้ องกับการทรมาน ทารุณและโหดร้ ายมีการกระทาให้ เกิดผลความพิ การอย่างถาวร
และ มีเจตนาทาร้ ายร่ างกายทาให้ เกิดความพิการอย่างถาวร กรณีบุคคลที่บังคับกระทาการทารุณ
และโหดร้ า ยต้ อ งถู ก ลงโทษทางอาญาจ าคุ ก 15 ปี และภายใต้ ว รรคสองบทบั งคั บ ว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
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(2) Article 222-2 การกระท าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การทรมานตามมาตรา 222-1
ต้ องระวางโทษจาคุกทางอาญาตลอดชีวิตถ้ ามีการกระทาอย่างใดอย่ างหนึ่ งทางอาญานอกเหนื อ
จากการฆ่ า หรื อ ข่ ม ขื น และภายใต้ วรรคสองบทบั ง คั บ ว่ า ด้ วยการควบคุ ม ความปลอดภั ย
ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
(3) Article 222-3 การกระทาผิดว่ าด้ วยการทรมานตามมาตรา 222-1 ต้ องถู ก
ลงโทษจาคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ าได้ กระทาต่อ
1) กระทาต่อผู้เยาว์ท่เี ป็ นเหยื่ออายุต่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์
2) การกระท าต่ อ บุ ค คลที่อ่ อ นแอทางกายภาพ ความพิ ก าร ทางจิ ต ใจหรื อ
ผู้ท่ตี ้งั ครรภ์ ที่ได้ รับผลการกระทาโดยชัดเจนหรือผู้ท่ไี ด้ พบได้ ร้ ูจักกับผู้กระทาผิด
3) การกระทาต่ อบุคคลที่เป็ นบุ ตรที่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อบุตรบุ ญธรรมของ
บิดาหรือมารดา
4) กระทาต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้ าหน้ าที่ทางกฎหมาย เจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐสมาชิ ก ข้ าราชการต่ า งๆ เจ้ า หน้ า ที่ศุลกากร พนั กงานดั บเพลิ งไม่ ว่า จะเป็ นวิ ชาชี พหรื อ
สมัครเล่น เจ้ าหน้ าที่เรือนจา ผู้ท่มี ีหน้ าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้ าง
หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ในสถานที่ อ อกก าลั ง กายหรื อ ผู้ มี ห น้ าที่ นั ก บั ญ ชี เมื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ พ บได้ ร้ ู จั ก
กับผู้กระทาผิด
4) ทวิ การกระทาต่อบุพการี คู่สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้ อ 4 บุคคลที่มีหน้ าที่
หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้ านเพราะมีหน้ าที่ดาเนินการโดยบุคคลเหล่านั้น
4) ตรี การกระทาต่อบุคคลที่รับจ้ างขนส่งสาธารณะหรือบุคคลที่ให้ บริการสาธารณะ
ผู้มีหน้ าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้ านสุขภาพ ในสถานที่ออกกาลังกายเมื่อผู้ท่ไี ด้ พบได้ ร้ ูจักกับ
ผู้กระทาผิด
5) กระทาต่ อ พยาน เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้ ป ระณามการกระทา หรื อ ผู้ ร้ องเรี ยนหรื อ
ผู้ทาเอกสารขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ ปากคาในการร้ องเรียนการกระทาของตน
5) ทวิ กระทาต่ อ ผู้ ท่ีเ ป็ นเหยื่ อ ในการเป็ นสมาชิ ก หรื อ ไม่ เ ป็ นสมาชิ ก ของสัญ ชาติ
เชื้อชาติของประเทศ หรือศาสนา
5) ตรี เพราะรสนิยมทางเพศของเหยื่อ
6) โดยกระทาต่อคู่สมรส หรือผู้ท่ไี ปกับเหยื่อ
7) โดยบุคคลที่มีอานาจให้ บริ การประชาชน ในสถานออกกาลังกายหรื อผู้ มีหน้ าที่
ในการปฏิบัติหน้ าที่
8) มีผ้ ูสมรู้ร่วมคิดในการกระทาผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป
9) มีการคิดไตร่ตรองไว้ ล่วงหน้ า
10) มีอาวุธปื นในการข่มขู่
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ความผิดที่อยู่ ภายใต้ มาตรา 222-1 ต้ องถูกลงโทษจาคุ กทางอาญา 20 ปี ถ้ ามีการ
กระทาความผิดทาร้ ายร่างกายทางเพศอื่นนอกเหนือจากการกระทาความผิดข่มขืน กรณีมีการเพิ่ม
โทษจาคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ ากระทาผิดที่กาหนดไว้ ตามมาตรา 222-1 ที่กระทาต่อผู้เยาว์ท่เี ป็ น
เหยื่อที่อายุต่ากว่ า 15 ปี บริ บูรณ์ หรื อผู้ท่อี ยู่ภายใต้ ปกครองที่มีอานาจเหนือกว่ า และอยู่ภายใต้
บทบังคับว่าด้ วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
(4) Article 222-4 ศาลสามารถเพิ่ ม โทษในความผิ ด ฐานกระท าทรมานภายใต้
บทบังคับมาตรา 222-1 ต้ องระวางโทษจาคุกทางอาญา 30 ปี ถ้ าได้ กระทาโดยมีจุดมุ่งหมายโดย
การดาเนินการต่อผู้เยาว์ท่เี ป็ นเหยื่ออายุต่ากว่า 15 ปี หรือต่อบุคคลโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงเรื่อง
อายุ การเจ็บป่ วย อันเกิดจากการพิ การของร่ างกายหรือจิตใจหรื อการตั้งครรภ์ ผู้ท่ไี ด้ พบได้ ร้ ูจัก
กับผู้กระทาผิดและอยู่ภายใต้ บทบังคับว่ า ด้ วยการควบคุ มความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23
ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
(5) Article 222-5 การกระทาความผิดที่กาหนดไว้ ตามมาตรา 222-1 ต้ องจาคุก
ทางอาญา 30 ปี ถ้ ามี การกระทาที่นามาซึ่ งความพิ ก าร หรื อ ทุ พพลภาพอย่ างถาวรสิ้น เชิ งและ
อยู่ภายใต้ บทบังคับว่าด้ วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายนี้ มาตรา 132-23 บัญญัติมีหลักว่า “ในกรณีท่มี ีโทษคุมขัง 10 ปี หรือมากกว่า 10 ปี
มีก ารก าหนดโทษไว้ พิ เ ศษออกโดยพระราชบั ญ ญั ติ บุ ค คลไม่ มี สิท ธิ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ ว่ า ด้ ว ย
บทบัญญัติการระงับโทษหรื อไม่ ได้ รับความคุ้ มครองว่ า ด้ วยการคุ้ มครองชั่ วคราวในสถานกั กขัง
หรื อรอลงอาญา ในระยะเวลาเพื่ อความปลอดภัยในสถานที่คุมขังหรื อกรณีการลงโทษทางอาญา
จาคุกตลอดชีวิตจาคุก 18 ปี ศาลอาจมีการพิจารณาขยายระยะเวลา 2 ใน 3 บุคคลที่ถูกคุมขังหรือ
จาคุ กเพิ่ มขึ้นอีก 22 ปี ในกรณีการลงโทษทางอาญาจาคุ กตลอดชี วิต ศาลอาจะลงโทษในกรณี
อื่นๆ ได้ ไม่สามารถระงับโทษคุมขังเกินกว่า 5 ปี ศาลอาจจะตรวจสอบความปลอดภัยไม่เกิน 2
ใน 3 ของโทษที่กาหนดหรือ 22 ปี ในกรณีลงโทษทางอาญาจาคุกตลอดชีวิต การลงโทษที่อยู่ใน
ระยะเวลาความปลอดภัยจะถูกหักออกจากโทษที่เกินระยะเวลา”
(6) Article 222-6 การกระท าความผิ ด ภายใต้ มาตรา 222-1 ต้ อ งถู ก ลงโทษ
จาคุกตลอดชีวิต ถ้ ากระทาให้ เหยื่อตายโดยไม่เจตนาและอยู่ภายใต้ บทบังคับว่ าด้ วยการควบคุม
ความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
(7) Article 222-6-1 บุคคลตามกฎหมายอาจก่อให้ เกิดความรับผิดทางอาญาตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในบทความ 121 -2 สาหรับความผิด ที่กาหนดไว้ ในวรรคปั จจุ บัน บทลงโทษ
ที่ใช้ บังคับกับบุคคลตามกฎหมายคือ
(1) ปรับตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามมาตรา 131-38
(2) ลงโทษแจกแจงอายุ ต่ า กว่ า 238 และ 9 ของมาตราที่ 131-39 โดยมี
ข้ อ ห้ า ม ที่ก าหนดต่ า กว่ า 2 ของมาตราที่ 131-39 จะน าไปใช้ กับ กิจ กรรมการออกก าลั งกาย
ในโอกาสของการออกกาลังกายที่กระทาผิดกฎหมายก็มุ่งมั่นที่กระทาต่อ
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(8) Article 222-6-2 บุ ค คลที่ก ระท าความผิ ด โดยมหั น ตโทษ (โทษที่รุ น แรง)
อาจได้ รั บ ยกเว้ น โทษ ถ้ า ได้ แ จ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ป้ องกั น การกระทาความผิ ด และ
เกี่ยวข้ องสมรู้ร่วมคิดกับผู้กระทาผิด โทษคุมขังที่ผ้ ูสมรู้ร่วมคิดได้ กระทาความผิดจะลงโทษกึ่งหนึ่ง
ถ้ าได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่กฎหมายที่มีอานาจให้ หยุดการกระทาความผิดป้ องกันไม่ให้ เกิดการสูญเสีย
ชีวิตทุพพลภาพถาวร ถ้ าการกระทาความผิดจาคุกตลอดชีวิตลดโทษจาคุกเหลือ 20 ปี

2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แม้ ป ระเทศไทยยั งไม่ มีบ ทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระทาความผิด ว่ า ด้ ว ย
ทรมาน แต่ จ ากบทบั ญ ญั ติ ถ้า ผู้ ก ระทาความผิด ฐานฆ่ า ผู้ อ่ ืนที่มีเ หตุ ฉกรรจ์ โ ดยการฆ่ าผู้ อ่ ืน โดย
ทรมานหรื อ โดยทารุ ณ โหดร้ า ยตามมาตรา 289 (5) แต่ กอ็ ยู่ ท่ีดุ ลพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ที่
เกี่ยวข้ อ งกับ กระบวนการยุ ติธ รรมเช่ น พนั กงานต ารวจ ผู้ พิพากษาว่ า เป็ นการกระทาหรื อ เข้ า
เงื่อนไขการกระทาทรมานหรือทารุณกรรมหรือไม่ หรือมีความผิดฐานความผิดฐานอื่นเช่นทาร้ าย
ร่ างกายตามประมวลกฎหมายอาญาได้ บัญญัติไว้ ว่าการทาร้ ายร่ างกายที่ไม่ถึงรั บอันตรายสาหั ส
มาตรา 295 และการทาร้ ายร่ างกายถึงกับได้ รับอันตรายสาหัส มาตรา 297 แต่เมื่อการกระทานั้น
เป็ นการกระทาทรมานตามมาตรา 289 (5) ก็ต้องรั บโทษหนักขึ้นตามเหตุฉกรรจ์ แต่กฎหมาย
ไม่ ร วมถึงความเจ็บ ปวดหรื อความทุ กข์ ทรมานที่เ กิด จาก หรื อ อัน เป็ นผลปกติจ าก หรื ออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น การประหารชีวิต การจาคุก กักขัง ตามที่มี
บทบัญญัติกฎหมายกาหนดไว้ ให้ สามารถดาเนินการได้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ ในหมวดความผิดต่อชีวิต มาตรา 289
(5) ยังไม่สามารถปรับใช้ ในการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษได้ อย่างแท้ จริงเนื่องจากความผิดฐาน
กระทาทรมานนั้นไม่ได้ เน้ นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว ซึ่งในกฎหมายไทย
นั้น ใช้ เป็ นบทเพิ่มโทษ ตามมาตรา 289 (5) “ฆ่าผู้อ่นื โดยทรมานหรือโดยกระทาทารุณโหดร้ าย”
ซึ่งมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว รวมถึงการทาร้ ายร่ างกายตามมาตรา 295 ซึ่งมาตรา 296 หาก
เป็ นการกระทาที่เข้ าข่ายการทรมาน นั้นจะได้ รับโทษหนักขึ้น ส่วนการเรียกค่าไถ่ ตามมาตรา 313
หากเป็ นการทรมานและโหดร้ ายแล้ ว ย่อมได้ รับโทษประหารชีวิต
จากการศึกษาและพิ จาณาปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวข้ องกับ
การทรมานตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่า ในปั จจุ บันในประเทศไทย
ยังไม่ได้ มีบทบัญญัติและบทลงโทษว่ าด้ วยการทรมานโดยตรง เมื่อไทยเข้ าเป็ นภาคีในอนุ สัญญา
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติหรื อ การลงโทษอื่นที่โ หดร้ า ย
ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment : CAT) แล้ ว จึ ง ควรที่ จ ะปรั บ หรื อ จั ด ให้ มี ก ฎหมาย
ภายในประเทศที่ระบุถึงการทรมานโดยตรงโดยมีเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับการทรมานเพื่ อให้
สอดคล้ องกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 32 ได้ บั ญ ญั ติ ข้ อ ห้ ามและ
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ข้ อยกเว้ นไว้ คล้ ายคลึงกับข้ อบทที่ 1 ของอนุ สัญญาฯ คือ ห้ ามการทรมาน ซึ่งเจตนารมณ์ในการให้
ความคุ้มครองผู้ถูกกระทาทรมานนั้นไม่ได้ เน้ นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่ างกายเพียงประการเดียว
แต่ เนื่ องจากผู้ กระทาความผิดในการกระทาทรมานมักมีเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อผู้ ท่ีกระทาภายใต้
อานาจหน้ าที่ของรัฐจึงเป็ นเรื่องความไว้ เนื้อเชื่อใจของระบบกระบวนการยุติธรรมผู้รักษากฎหมาย
ที่จะไม่เป็ นผู้กระทาความผิดเองเพราะไม่เช่นนั้นแล้ วไม่สามารถให้ ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างแท้ จริง ดังนั้นฐานความผิดว่าด้ วยทรมานที่เกิดจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจาเป็ นต้ อง
บัญญัติเป็ นฐานความผิดเรื่ องการกระทาทรมานแยกออกมาต่างหากจากฐานความผิดทางอาญา
ทั่วไป และกาหนดโทษของผู้กระทาผิดให้ สงู ขึ้นเพื่อป้ องกันและปราบปรามเนื่องจากเป็ นเจ้ าหน้ าที่
ที่มีอานาจในการรั กษากฎหมายแต่ กลั บกระทาความผิดเสียเองทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความเชื่ อ มั่ นต่ อ
ระบบกระบวนการยุติธรรมและให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายด้ วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ มีการ
แก้ ไขบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มเติม “ลักษณะ 10 ความผิดต่อชีวิต
และร่างกายเพิ่มเติมหมวด 5 ว่าด้ วยการกระทาทรมาน” โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
มาตรา.... “ผู้ใดกระทาการใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้ เกิดความเจ็บปวดหรื อความ
ทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อมุ่งประสงค์ท่จี ะ
ให้ ได้ มาซึ่ งข้ อ สนเทศหรื อคาสารภาพจากบุ คคลนั้ นหรื อจากบุ คคลที่สามสาหรั บ การกระทาซึ่ ง
บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทา หรือถูกสงสัยว่าได้ กระทา หรือเป็ นการข่มขู่ให้ กลัว หรือเป็ นการ
บังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดๆ บนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ไม่
ว่าจะเป็ นในรูปใด ผู้น้ันมีความผิดฐานกระทาทรมานต้ องระวางโทษจาคุก 15 -30 ปี ”
ถ้ าการกระทาทรมานตามวรรคหนึ่งกระทาโดยเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐต้ องระวางโทษจาคุ ก
30 ปี ”
มาตรา.... “การกระทาทรมานตามมาตรา.... ต้ องระวางโทษจาคุกทางอาญา 30 ปี ขึ้นไป
จนถึงจาคุกตลอดชีวิต ถ้ าได้ กระทาต่อ
1) กระทาต่อผู้เยาว์ท่เี ป็ นเหยื่ออายุต่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์
2) การกระท าต่ อ บุ ค คลที่ อ่ อ นแอทางกายภาพ ความพิ ก าร ทางจิ ต ใจหรื อ
ผู้ท่ตี ้งั ครรภ์ ที่ได้ รับผลการกระทาโดยชัดเจนหรือผู้ท่ไี ด้ พบได้ ร้ ูจักกับผู้กระทาผิด
3) การกระทาต่อบุคคลที่เป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อบุ ตรบุญธรรมของบิ ดา
หรือมารดา
4) กระทาต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้ าหน้ าที่ทางกฎหมาย เจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐสมาชิก ข้ าราชการต่างๆ เจ้ าหน้ าที่ศุลกากร พนักงานดับเพลิงไม่ว่าจะเป็ นวิชาชีพหรือสมัครเล่น
เจ้ าหน้ าที่เรือนจา ผู้ท่มี ีหน้ าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้ างหรือที่อยู่
อาศัย
5) การกระทาต่ อบุ พการี คู่ สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้ อ 4 บุ คคลที่มีหน้ าที่
หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้ านเพราะมีหน้ าที่ดาเนินการโดยบุคคลเหล่านั้น
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6) การกระทาต่ อบุ คคลที่รับ จ้ า งขนส่ งสาธารณะหรื อ บุ ค คลที่ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ผู้มีหน้ าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้ านสุขภาพ ในสถานที่ออกกาลังกายเมื่อผู้ท่ไี ด้ พบได้ ร้ ูจักกับ
ผู้กระทาผิด
7) กระทาต่ อ พยาน เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้ ป ระณามการกระทา หรื อ ผู้ ร้ องเรี ยนหรื อ
ผู้ทาเอกสาร ขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ ปากคาในการร้ องเรียนการกระทาของตน
8) กระทาต่อผู้ท่เี ป็ นเหยื่อในการเป็ นสมาชิกหรือไม่เป็ นสมาชิกของสัญชาติ เชื้อชาติ
ของประเทศ หรือศาสนา
9) เพราะรสนิยมทางเพศของเหยื่อ
10) โดยกระทาต่อคู่สมรส หรือผู้ท่ไี ปกับกับเหยื่อ
11) โดยบุคคลที่มีอานาจให้ บริการประชาชน ในสถานออกกาลังกายหรื อผู้มีหน้ าที่
ในการปฏิบัติหน้ าที่
12) มีผ้ ูสมรู้ร่วมคิดในการกระทาผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป
13) มีการคิดไตร่ตรองไว้ ล่วงหน้ า
14) มีอาวุธปื นในการข่มขู่
15) บุคคลอื่นนอกจากข้ อ 1-14”
มาตรา.... “ถ้ า การกระทาทรมานเป็ นเหตุ ให้ ผ้ ู อ่ ืน ถึ งแก่ ความตายต้ อ งระวางโทษ
ประหารชีวิต”
ทั้งนี้ การบั ญญั ติกฎหมายว่ าด้ วยกระทาทรมานเป็ นรู ปธรรมจะทาให้ สามารถบั งคับ
ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดการป้ องกันการทรมานอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ ไขปั ญหา
ได้ จริ ง และสอดคล้ องตามอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการต่ อ ต้ านการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention against
Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) เป็ นกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเรื่องทรมานในทุกด้ าน

บรรณานุ กรม
เกศกนก เข็มตรง. (2555). การต่ อต้านการทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศและปั ญหาใน
การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2549). คาอธิ บายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:
ศูนย์ หนังสือเนติบัณฑิตย์สภา.
คณิต ณ นคร. (2551). กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิ มพ์ ครั้ งที่4 แก้ ไขเพิ่ มเติม). กรุงเทพฯ:
วิญญูชน.

425

15
คณิต ณ นคร. (2552). กฎหมายอาญา ภาคความผิด (พิมพ์ครั้งที่ 10) แก้ ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ:
วิญญูชน.
คาพิพากษาฎีกาที่ 1101/2504.
คาพิพากษาฎีกาที่ 1817/2546.
คาพิพากษาฎีกาที่ 2230/2531.
คาพิพากษาฎีกาที่ 57/6-577/2545.
คาพิพากษาฎีกาที่ 576-577/2545.
โคนอร์ โพเลย์. (2003). คู่มือสาหรับการต่ อต้านการทรมานสาหรับผูพ้ ิพากษาและอัยการศูนย์
สิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์.
จิตติ ติงศภัทยิ ์. (2525). กฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1 (พิมพ์ครั้งที่ 7 ตอน 2 พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุงเทพฯ: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงสยามการพิมพ์ .
บทความของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ความเวทีนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
การทรมานในประเทศไทย 25/06/2013.
ประชา กระมล. (2552). การพั ฒ นามาตรการทางกฎหมายให้ส อดคล้อ งกับ พั น ธะกรณี
ตามอนุ สัญ ญาต่ อ ต้า น การทรมานและประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอย่ า งโหดร้า ย
ไร้มนุ ษยธรรมหรื อ ทาลายศัก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ ค.ศ. 1984: ศึ กษาเฉพาะกรณี
การทรมาน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประมวลกฎหมายอาญา.
ภาสพงษ์ เรณุมาศ. (2550). มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทา
ร้ายร่ างกายตามประมวลคดี อ าญา (วิ ทยานิ พนธ์ป ริ ญญามหาบั ณฑิต). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
วิจิตร ลุลิตานนท์. (2507). กฎหมายอาญา (ภาค 1) (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (ม.ป.ป.). หลักความชอบด้ วยกฎหมายในกฎหมายอาญา Principe de
la legalite criminelle, รวมบทความทางวิ ช าการเนื ่ อ งในโอกาสครอบรอบ 84 ปี
ศาสตราจารย์จติ ติ ติงศ์ภทั ิย.์ กรุงเทพฯ.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุ ล. (2546). บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ ทีป่ รึ กษาการร่ างกฎหมายของ
รัฐบาลสยาม เกีย่ วกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127. กรุงเทพฯ.
หยุด แสงอุทัย. (2538). ความรู เ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป (พิ มพ์ ครั้ งที่ 12). กรุงเทพฯ:
ประกายพรึก.

426

16
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการต่อต้ านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ ายไร้ มนุ ษยธรรม
หรือทาลายความเป็ นมนุษย์ ค.ศ. 1984.
Anti-Torture Act of 2005.
Application of certain provisions of Crimes Act 1961.
Crimes of Torture Act 1989 of New Zealand.
French criminal law Offences Against The Human Person With the participation of John
Rason Spencer Qc.
French Penal code (General criminal law).

427

1

ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการสืบมรดกของทายาทโดยธรรม
ของเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
เพลินพิศ ชูเชื้ อ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒ
ั นกุล

บทคัดย่อ
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2518
โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ อช่ วยเหลื อเกษตรกรให้ มีท่ีดิ นทากิน ลดความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อช่วยให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่เกษตรกรมากขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติ
ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินของเกษตรกรเพื่ อป้ องกันไม่ให้ เกษตรกรที่ได้ รับสิทธิจาก
การปฏิรูปที่ดินต้ องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากินไปให้ แก่บุคคลอื่น ดังจะเห็นได้ ในมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับนี้ ที่ได้ กาหนดห้ ามไม่ให้ เกษตรกรทาการ
แบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม
หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม จากบทบัญญัติดังกล่ าวจะเห็นได้ ว่ากรรมสิทธิ์ท่เี กษตรกรได้ รับไป
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น หาใช่การได้ ไปซึ่งกรรมสิทธิ์โดยแท้ หรื อสมบูรณ์ ตามนัย
แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์อันเป็ นหลักกฎหมายทั่วไปไม่ หากแต่กฎหมายปฏิรูปที่ดินนี้
มีลักษณะเป็ นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐยังคงมีอานาจแทรกแซงควบคุมการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรได้
การที่ บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา 39 มี เ จตนารมณ์ ใ นการควบคุ ม สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ให้ อยู่ กั บ
เกษตรกรตราบนานเท่าที่เกษตรกรผู้น้ันยังคงมีชีวิตอยู่ และให้ สิทธิในที่ดินนั้นตกทอดเป็ นมรดก
แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเท่านั้น แต่บทมาตราดังกล่าวก็หาได้ ก่อให้ เกิดผลในการควบคุม
สิทธิในที่ดินของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ไม่ เนื่ องจากได้ ก่อให้ เกิด ปั ญหาข้ อกฎหมายอันเป็ น
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง ดังจะเห็นได้ ในตอนท้ ายของมาตรา
39 ซึ่งได้ กาหนดไว้ ว่าการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร
หรื อสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมเพื่ อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมนั้น
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ปัจจุบันนี้เป็ นเวลากว่า
40 ปี แล้ วที่พระราชบั ญญั ติการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมประกาศใช้ บังคับ แต่กลับยังไม่มี


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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กฎกระทรวงในเรื่ อ งดังกล่ า วประกาศออกมาเพื่ อ บั งคับ ใช้ แ ก่ ก รณี โอนและตกทอดทางมรดก
ในที่ดินที่เกษตรกรได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ไปแต่อย่างใด
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามมาตรา 39 เกิดขึ้ นเมื่อ เกษตรกรที่ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไปจากการปฏิรู ปที่ดิ นแล้ ว
ภายหลั งได้ เสียชีวิ ตลง และทายาทของเกษตรกรได้ แสดงเจตนาแก่เ จ้ า หน้ าที่เพื่ อขอรั บมรดก
ในที่ดิ น แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ก ลั บ ไม่ สามารถด าเนิ น การให้ ไ ด้ เ พราะเหตุ ยัง ไม่ มีก ฎกระทรวงก าหนด
หลั ก เกณฑ์ในเรื่ อ งดังกล่ า วไว้ เป็ นเหตุให้ ทายาทของเกษตรกรไม่อ าจดาเนิ นการขอรั บมรดก
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามสิทธิของตนที่มีได้ ทายาทดังกล่าวจึงใช้ สิทธิ
ในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็ น กฎหมายทั่วไป และมีลาดับ
ชั้ นของกฎหมายเท่ากับพระราชบั ญญั ติการปฏิรู ปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมในการขอรั บมรดกที่ดิ น
ต่อเจ้ าพนักงานกรมที่ดิน แต่เจ้ าพนักงานก็ไม่สามารถดาเนินการให้ ได้ เช่นกันเพราะเหตุยังไม่มี
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีหน้ าที่ในเรื่องดังกล่าวถือปฏิบัติ
จึงก่อให้ เกิดผลแก่เจ้ าหน้ าที่ในการถูกฟ้ องเป็ นคดีปกครอง เพราะไม่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามสิทธิ
ของทายาทตามที่กฎหมายได้ บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิในการสืบมรดกไว้
ดังนั้น เพื่ อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่ าวข้ างต้ น จึงเห็นควรดาเนินการแก้ ไข
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เกี่ยวกับการตกทอด
ทางมรดกในที่ดิ น ที่บุ คคลได้ รั บ สิ ทธิจ ากการปฏิรู ป ที่ดิ น เสีย ใหม่ เพื่ อ ให้ ปั ญ หาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ได้ รับการแก้ ไข และยังเป็ นการคุ้มครองสิทธิให้ แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจาก
เจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุมสิทธิในที่ดินที่บุคคลได้ รับไปจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1. บทนา
จากการที่ประเทศไทยได้ นาเอากระบวนการปฏิรูปที่ดินมาใช้ เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
การขาดไร้ ท่ดี ินทากินของผู้ยากจนซึ่งเป็ นปั ญหาที่สาคัญของประเทศ และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี โดยได้ มีการจัดตั้งสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขึ้นมาเป็ น
หน่วยงานในการดาเนินการปฏิรูปที่ดินและได้ ตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ขึ้นมาบังคับใช้
เพื่ อ เป็ นกฎหมายหลั ก ในการด าเนิ น การปฏิรู ป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม อัน สอดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในเรื่องที่ดินที่กาหนดให้ รัฐต้ องดาเนินการตามแนวนโยบายด้ านที่ดิน
ด้ วยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรม และดาเนินการให้ เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธอี ่นื

429

3
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิรู ป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ
ที่เ ป็ นการคุ้ มครองที่ดิ น ไว้ ให้ เ กษตรกรได้ ทากิน ไปตลอดชั่ วลู กหลานและเพื่ อรั กษาไว้ ซ่ึ งพื้ นที่
เกษตรกรรมให้ มากที่สุดตามมาตรา 39 ซึ่งได้ บัญญัติไว้ ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้ รับสิทธิโดยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทาการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อ่ นื มิได้ เว้ นแต่เป็ นการ
ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง”

2. ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกร
ตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม
2.1 ปัญหาการออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตกทอดทางมรดก
ตามมาตรา 39
การแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรที่ไม่สามารถดาเนินการขอรั บ
มรดกตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินได้ เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ส.ป.ก.
จึงได้ ดาเนิ น การขอหารื อ ปั ญ หาข้ อ กฎหมายเกี่ยวกับ การออกกฎกระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์
วิ ธี ก ารและเงื่ อนไขในการตกทอดทางมรดกแก่ ท ายาทโดยธรรมต ามมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิรู ป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไปยั งสานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหลายประการ ได้ แก่
1) ในกรณี ท่ีบุคคลได้ รับ สิทธิในที่ดิ น เพิ่ มขึ้น ตามมาตรา 29 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรื อสิทธิการเช่ า หรื อสิทธิอยู่ระหว่ างเช่ าซื้อตาม
มาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติดังกล่ าวตายลง ถ้ าจะกาหนดหลั กเกณฑ์ให้ สิทธิในที่ดินตกทอด
ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้จะกระทาได้ หรือไม่ เพียงใด
(1) ถ้ าผู้ ตายมีสามีหรื อภริ ยา ให้ สามีหรื อภริ ยาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซ่ึ งเป็ นเกษตรกร
ได้ รับสิทธิในที่ดินนั้นก่อนทายาทโดยธรรมอื่น
(2) ถ้ าผู้ตายไม่มีสามีภริยา หรือมีแต่สามีหรือภริ ยาที่ยังมีชีวิตอยู่น้ันไม่ประสงค์
จะขอรับสิทธิ หรือสละสิทธิในการขอรับสิทธิน้ัน หรือมิได้ เป็ นเกษตรกร ให้ สิทธิในที่ดินนั้นตกแก่
ทายาทโดยธรรมซึ่งเป็ นผู้ทาประโยชน์ในที่ดินนั้น
(3) ถ้ าผู้ตายไม่มีหรื อมีทายาทโดยธรรมซึ่งเป็ นผู้ทาประโยชน์ ในที่ดินนั้นแต่ไม่
ประสงค์จะขอรับสิทธิ หรื อสละสิทธิในที่ดิน ให้ สิทธิในที่ดินนั้นตกแก่ทายาทโดยธรรมอื่นซึ่งเป็ น
เกษตรกรตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแห่งท้ องที่พิจารณาเห็นสมควร
(4) ถ้ าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมตามที่กล่าวในข้ อ (1) ถึง (3) แต่ไม่อาจ
สืบสิทธิในการรับมรดกได้ เพราะมิได้ เป็ นเกษตรกรหรือมีเหตุสมควรโดยประการอื่นตามหลักการ

430

4
ปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม ให้ สิทธิในที่ดินนั้ นตกแก่สานั กงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
และเพื่อการนี้สานักงานการปฏิรูปที่ดินฯ อาจจ่ายค่าทดแทนให้ แก่ทายาทโดยธรรมตามสมควร
2) ในกรณีท่ผี ้ ูตายมีทายาทโดยธรรมหลายคน ถ้ าจะกาหนดให้ สิทธิในที่ดินตกทอด
แก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบางคนโดยตัดสิทธิทายาทโดยธรรมคนอื่นจะกระทาได้ หรือไม่ และจะห้ าม
ทายาทที่ถูกตัดสิทธิเรียกเอาค่าทดแทนเพราะเหตุถูกตัดสิทธิจะกระทาได้ หรือไม่
กรรมการร่ างกฎหมาย (คณะที่ 6) ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ าในกรณีท่ผี ้ ู มีกรรมสิทธิ์ตาย
ที่ ดิ น นั้ น ย่ อ มตกทอดแก่ ท ายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ต่ อ มา
คณะกรรมการกฤษฎีก า (ที่ประชุ มใหญ่ กรรมการร่ างกฎหมาย) ได้ พิ จารณาแล้ วเห็นว่ า การที่
จะออกกฎกระทรวงตามมาตรา 39 เพื่ อ วางหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการตกทอด
ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรื อการโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรื อสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมย่อมกระทาได้ แต่จะต้ องออกโดยมิให้ ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และจะต้ องไม่ ขัดกับมาตรา 39 ด้ วย กล่ า วคือ จะกาหนดมิให้ แ บ่ งแยกหรื อตกทอดแก่ ทายาท
โดยธรรม หรื อ โอนไปยั ง สถาบั น เกษตรหรื อ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมิได้
2.2 ปัญหาการออกกฎกระทรวงขัดหรือแย้ งกับหลักการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2552 ส.ป.ก. ได้ เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 โดยกาหนดหลักเกณฑ์
ให้ ก ารตกทอดทางมรดกแก่ ท ายาทโดยธรรมเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดก
มิได้ ควบคุมคุณสมบัติการเป็ นเกษตรกรของทายาทผู้จะรั บมรดกสิทธิในที่ดิน และเมื่อพิจารณา
เนื้อหาของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ ว จะเห็นว่าเนื้อหาของกฎกระทรวงมีลัก ษณะเป็ นการแสดง
ขั้น ตอนและวิ ธีก ารในการขอรั บ มรดกสิทธิของทายาทโดยธรรม ตามหลั ก เกณฑ์ก ารตกทอด
ทางมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ โดยมีข้ันตอนและสาระสาคัญในการรับมรดก
สิทธิในที่ดินตามร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 ดังนี้
1) กาหนดคานิยาม ผู้ได้ รับสิทธิในที่ดิน หมายความว่ า บุคคลผู้ได้ รับสิทธิจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยได้ รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
2) กาหนดเงื่อนไขการแบ่งแยกที่ดิน และโอนสิทธิในที่ดินว่าจะดาเนินการได้ เฉพาะ
การตกทอดทางมรดกสิทธิ และการโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.
3) การตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรม ให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้ ทายาทโดยธรรมยื่นคาขอพร้ อมหลักฐานที่กาหนด
(2) ให้ ส.ป.ก. จังหวัด ออกหนังสือแจ้ งสิทธิและหน้ าที่ ในการใช้ ประโยชน์ใน
ที่ดินที่ได้ มาจาการปฏิรูปที่ดิน
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(3) ให้ ทายาทน าหนั งสือ ที่ ส.ป.ก. จั งหวั ด ออกให้ มายื่ นคาขอจดทะเบี ยนต่ อ
เจ้ าพนักงานที่ดินในท้ องที่
ในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มี
ความเห็นว่ า การออกกฎกระทรวงดังกล่ าว จะต้ องไม่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
และทั้งนี้หาก ส.ป.ก. ประสงค์ท่จี ะดาเนินการออกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป เพื่อที่จะใช้ บังคับได้ อย่าง
สมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์ ก็สมควรที่จะพิ จารณาปรับปรุง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมเสียก่อน
จึ งอาจสรุ ป ได้ ว่ า ปั ญ หาจากการที่ไ ม่ สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์
การตกทอดทางมรดกตามมาตรา 39 ได้ เป็ นผลสาเร็จ อาจเนื่องมาจาก ส.ป.ก. ได้ เสนอขอออก
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดกให้ แก่ทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว อันเป็ นการ
ออกหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่าและมีเนื้อหาของกฎหมายที่ขัดหรือแย้ งกับกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์
ที่สูงกว่ า คือ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ซึ่งได้ กาหนดลาดับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับ
มรดกไว้ ในมาตรา 1629 อีกทั้ง ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในการรั บมรดกเฉพาะที่ได้ บัญญั ติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์หรื อกฎหมายอื่นเท่านั้น ซึ่งกฎหมายอื่นในความหมายนี้
ย่อมหมายถึงกฎหมายในลาดับชั้นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ น่ันเอง แต่การที่
ส.ป.ก. จะรั บ รองสิทธิในการสืบมรดกในที่ดิ น ที่ไ ด้ รั บไปจากการปฏิรู ปที่ดิ นเพื่ อ เกษตรกรรม
ให้ แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรทั้งหมด ตามที่กาหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
โดยให้ ท ายาททุ ก คนมี สิ ท ธิใ นที่ดิ น โดยไม่ มีก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขให้ ส อดคล้ อ ง
กับพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินด้ วยแล้ ว ก็ย่อมเป็ นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ที่มุ่งคุ้มครองพื้ นที่เกษตรกรรมไว้ ให้ แก่ผ้ ูเป็ นเกษตรกรสืบไปตลอดชั่วลูกหลานตราบเท่าที่ผ้ ูน้ัน
ยังประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินต่อไป

3. ข้อเสนอแนะ
จากการที่ได้ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาการออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การตกทอดทางมรดกดังกล่ าวแล้ ว จึงขอเสนอแนวคิดให้ มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เพื่อให้ การกาหนดสิทธิการสืบมรดกของบุคคล
ในที่ดินที่ได้ ไปโดยการปฏิรูปที่ดิน ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมให้ แตกต่างกับประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่ างกฎหมาย) แนะให้
แก้ ไขกฎหมายโดยยกตัวอย่ า งบทบั ญ ญั ติในมาตรา 44 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติบ าเหน็จ บ านาญ
ข้ าราชการ พ.ศ. 2492 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 เป็ นแนวทาง
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปฏิรู ปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อเป็ นการ
คุ้มครองสิทธิให้ แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจากเจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุม
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สิทธิในที่ดิน โดยกาหนดให้ การตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในที่ดินไปยังทายาทคนใดให้ เป็ นไปตาม
หลักการปฏิรูปที่ดิน โดยดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ยึดหลักการรับมรดกตามที่กาหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาตรา
1629 ที่ให้ ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกในที่ดินตามลาดับ โดยกาหนดให้ คู่สมรสและบุตรของ
เกษตรกรเป็ นทายาทโดยธรรมลาดับแรกที่มีสิทธิรับมรดกร่ วมกัน และตราบใดที่มีทายาทโดยธรรม
ที่ยั งมี ชี วิ ต อยู่ ใ นล าดั บ หนึ่ ง ๆ ที่ร ะบุ ไ ว้ ทายาทโดยธรรมที่อ ยู่ ใ นล าดั บ ถั ด ลงไปย่ อ มไม่ มีสิ ท ธิ
ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย
2. ทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิรับมรดกได้ น้ัน ให้ กาหนดไว้ ในมาตรา 39 ว่าต้ องเป็ น
ทายาทโดยธรรมที่เป็ นเกษตรกร ตามคานิยามในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทั้งนี้ หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขในการตกทอดทางมรดกในที่ดิ น ให้ เ ป็ นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง
3. ถ้ า ทายาทโดยธรรมลาดับ ใดมีมากกว่ า หนึ่ งคนและแต่ ละคนต่ า งเป็ นเกษตรกร
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินให้ เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมลาดับนั้น ในการประกอบเกษตรกรรมได้
ก็ให้ สิทธิในที่ดิน นั้ นตกได้ แก่ทายาทโดยธรรมลาดับนั้ นเพี ยงคนเดียว โดยให้ ทายาทโดยธรรม
ที่ได้ รับมรดกในที่ดินมีหน้ าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้ แก่ทายาทโดยธรรมอื่นในลาดับนั้น ที่ไม่มีสิทธิ
ได้ รั บ มรดกตามส่ วนแห่ ง สิ ทธิ ใ นที่ดิ น มรดกที่ผ้ ู น้ั น มี สิ ท ธิจ ะได้ รั บ ซึ่ งหลั ก เกณฑ์ก ารจ่ า ยเงิ น
ค่ าทดแทนที่ดิ นนั้ น ส.ป.ก. อาจให้ ความช่ ว ยเหลื อในการจั ดหาสินเชื่ อ ให้ แก่ทายาทโดยธรรม
ผู้ ไ ด้ รั บ มรดกในที่ดิ น เพื่ อ น าไปช าระเป็ นค่ า ทดแทนที่ดิ น แก่ ทายาทโดยธรรมอื่น โดยก าหนด
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในเรื่ องดังกล่ าว เป็ นระเบี ยบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
ว่าด้ วยการให้ สนิ เชื่อเกษตรกรในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินจากการรับมรดกสิทธิตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในกรณี ท่ีไ ม่ มีทายาทโดยธรรม หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจตกลงให้ รั บ มรดกสิ ทธิ ในที่ดิ น ได้
ให้ ส.ป.ก. กาหนดให้ ขายที่ดินนั้ นแก่สถาบันเกษตรกรหรื อให้ ท่ีดินนั้ นโอนมาเป็ นของ ส.ป.ก.
แล้ ว ส.ป.ก. จะชดใช้ ค่าทดแทนตามจานวนที่กาหนดให้ แก่ทายาทโดยธรรมตามส่วนแห่ งสิทธิ
ในที่ดินนั้น ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตกทอดทางมรดกในที่ดินที่ได้ รับ
สิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้
ส.ป.ก. มีหลั กเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่ อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรมและเพื่ อให้
ส.ป.ก. มีอานาจทางปกครองดาเนินการกรณีท่ไี ม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจตกลงให้ รับ
มรดกสิทธิในที่ดินได้
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การจัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนเปรียบเทียบกับ
วิสาหกิจเพือ่ สังคม
เพียงฉัตร รุ่งเผ่าพันธุ *์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์**

บทคัดย่อ
วิสาหกิจชุมชนเป็ นกิจการของชุมชนที่สร้ างรายได้ และก่อให้ เกิดการจ้ างงานในชุ มชน
วิสาหกิจชุ มชนนั้นจึงมีหน้ าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรั ษฎากร ซึ่ง การจัดเก็บภาษีเงินได้
ของวิ สาหกิจ ชุ มชนขึ้น อยู่ กับ รู ป แบบของวิ สาหกิจชุ มชนนั้ นๆ ว่ าประกอบการในรู ป แบบใด
หากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา ห้ างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จะต้ อง
เสียภาษี เ งิ น ได้ บุ คคลธรรมดา แต่ หากประกอบการในรู ป ของนิ ติ บุ คคลก็จ ะต้ อ งน าก าไรสุท ธิ
มาคานวณเพื่ อ เสียภาษี เ งิน ได้ นิติ บุ คคลในอัต ราตามที่ก ฎหมายก าหนด อย่ า งไรก็ตามรั ฐบาล
และกรมสรรพากรต้ องการส่งเสริ มและสนับสนุ นวิสาหกิจชุ มชน จึงได้ ออกกฎหมายยกเว้ นภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้ พึงประเมินไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
วิสาหกิจเพื่ อสังคมจั ดตั้งขึ้นในรู ปแบบของนิ ติบุคคล ซึ่ งดาเนิ นกิจการเกี่ยวกับการ
ผลิ ต สิ น ค้ า การให้ บ ริ ก าร หรื อ การอื่ น ๆ ของภาคเอกชน โดยมีเ ป้ าหมายอย่ า งชั ด เจนตั้ งแต่
แรกเริ่ มในการแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนาชุมชน สังคม หรื อสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก มิใช่ เป็ นการสร้ าง
กาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้ าของเป็ นสาคัญซึ่งจะต้ องนารายได้ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีมาคานวณหากาไรสุทธิเพื่ อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล การคานวณกาไรสุทธิต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ งประมวลรั ษฎากรเช่ นเดียวกับการเสียภาษีเงินได้
นิ ติ บุคคลของวิ สาหกิจ ชุ มชน แต่ อ ย่ างไรก็ดี รั ฐบาลมี น โยบายสนั บ สนุ น การจั ด ตั้งกิจการที่ทา
ประโยชน์ให้ แก่คนในชุมชน เช่น การสร้ างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปั นผลกาไร
โดยจะยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
เมื่อวิ สาหกิจชุ มชนและวิ สาหกิจเพื่ อสังคมต่ างได้ รับความช่ วยเหลื อจากทางภาครั ฐ
โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการทางภาษีท่แี ตกต่างกันออกไปเพื่อสนับสนุ นและลดภาระค่าใช้ จ่าย
ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกิจให้ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้ จะได้ รับการช่วยเหลือจากทาง
ภาครั ฐเช่ นเดียวกันแต่กม็ ีความแตกต่างซึ่ งอาจเป็ นมูลเหตุจูงใจอย่างยิ่งที่ทาให้ เกิดการหนีภาษี
และการหลบหลีกภาษีท่ที าให้ ไม่เกิดการกระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อมีการกระทากิจกรรม
อั น เป็ นการบิ ด เบื อ นต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งขั ด ต่ อ หลั ก ความเป็ นธรรมและหลั ก ความ
มีประสิทธิภาพ และอาจทาให้ มีผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีและกระทบ
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ต่ อ การหารายได้ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ การพั ฒ นาสังคมที่ย่ั งยื น ต่ อ ไป จึ งจ าเป็ นต้ อ งมี ก าร
ทบทวนมาตรการทางภาษี เ กี่ย วกั บ การจั ด เก็บ ภาษี ดั งกล่ า วให้ มีก ารจั ด เก็บ ในอั ต ราร้ อ ยละที่
เหมาะสม ซึ่งหากมีการปรั บปรุ งอัตราร้ อยละของการจั ดเก็บภาษี ให้ สอดคล้ องกับตามหลั กการ
จัดเก็บภาษีท่ดี ี จะส่งผลทาให้ ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและได้ พัฒนา
และลดความเหลื่อมลา้ ในสังคมได้ ด้วยโดยที่ธุรกิจนั้นก็ยังสามารถมีผลกาไรและเจริญเติบโตไปได้
ผู้ เ ขีย นจึ ง ขอเสนอแนะให้ มีก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอั ต ราการจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาของวิ สาหกิจชุ มชนโดยจาแนกประเภทของวิสาหกิจชุ มชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบ
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มีก ารจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ ในอัต ราที่แ ตกต่ า งกันและเสนอให้ ก าหนดนิ ยามคาว่ า
“วิสาหกิจเพื่ อสังคม” เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนและแตกต่างและแก้ ไขปรับปรุงอัตราการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลสาหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็ นธรรม รวมไปถึง
ปรั บปรุ งมาตรการให้ ครอบคลุ มถึงวิ สาหกิจชุ มชนที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อแก้ ปัญหา พั ฒนาชุ มชน
สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เช่ น เดี ย วกับ วิ สาหกิจ เพื่ อ สังคม ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ หลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ด เก็บ ภาษี แ ละ
ไม่ก่อให้ เกิดการบิดเบือนในการกระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมลา้ และก่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมมากขึ้น

1. บทนา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ นหลั ง จากที่รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ควบคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเนื่องมาจากว่ าเศรษฐกิจกระแสหลักก่อให้ เกิดความ
เหลื่อมลา้ ระหว่ างรายได้ ของประชาชนและก่อให้ เกิดปั ญหาสังคมตามมามากมาย โดยวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นจัดเป็ นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้ จากการเรี ยนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ที่ทา
เพื่ อมุ่ งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่ กิจกรรมที่ซับซ้ อนอะไร ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการทากินทาใช้ ทดแทน
การซื้อจากตลาดได้ และเป็ นการจั ดการระบบการผลิ ตและบริ โภคที่มีอยู่ในชี วิตประจาวั น เช่ น
การจั ด การเรื่ อ งข้ า ว หมู เห็ด เป็ ด ไก่ ผั ก ผลไม้ น้า ยาสระผม สบู่ น้า ยาล้ า งจาน หรื อ อื่น ๆ
ที่ชุมชนทาได้ เองโดยไม่ยุ่งยากนัก การทากินทาใช้ ทดแทนการซื้อเป็ นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้ มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็ นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้ เป็ นฐานที่เป็ นจริง
ในชุ มชน เพราะถ้ าชุ มชนเข้ มแข็งพึ่ งพาตนเองได้ ด้ วยเหตุน้ ี วิสาหกิจชุ มชนจึงมีความแตกต่าง
จากวิสาหกิจอื่นตรงที่ธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลกาไรเป็ นหลักและอาจจะไม่ให้ ความสาคัญ
ต่ อ ผลเสียที่อาจเกิด ขึ้น กับ สิ่งแวดล้ อมและสังคมเท่า ที่ควรแต่ วิสาหกิจ ชุ มชนเป็ นกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ท างเศรษฐกิ จ และสั งคมของชุ มชนเป็ นการประกอบการบนพื้ นฐานการใช้ ความรู้
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครั ว ชุ มชน และระหว่ างชุ มชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่ าการแสวงหา
ก าไรสู งสุด มุ่ งต่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบ การมี สุ ข ภาพอนามั ยและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี ข องคน
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ในชุมชนและมุ่งต่อการรั กษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม เพื่ อเป็ นการส่งเสริ ม
และสนับสนุ นวิสาหกิจชุ มชน จึงได้ ออกกฎหมายยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่วิสาหกิจ
ชุ มชนตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่งเสริ มวิ สาหกิจชุ มชน เฉพาะที่ได้ ประกอบการในรู ปของห้ าง
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มีเงินได้ ไม่เกิน 1,800,000 บาทสาหรับปี ภาษีน้ัน
ในส่ ว นของวิ สาหกิจ เพื่ อ สังคม (Social Enterprise) เป็ นปรากฏการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้ น
เพื่ อ ตอบสนองกับ ประเด็น คาถามที่มีต่ อ กระแสการพั ฒ นาในช่ ว งหลายทศวรรษหลั ง โดยทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน และประชาสังคม ต่ างพยายามเข้ ามามีส่วนในการพั ฒ นาสังคมที่ย่ังยืน โดยใช้
รูปแบบวิธกี ารที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีพบว่าภายใต้ โมเดลการดาเนินการที่มีอยู่ในปั จจุ บัน
ของทุกภาคส่วนกลับพบข้ อจากัดสาคัญที่ทาให้ ไม่สามารถเปลี่ยนความพยายามดังกล่าวสู่ผลลัพธ์
อันพึ งพอใจได้ เช่ น การขาดประสิทธิภาพและนวัตกรรมของภาครั ฐ การพึ่ งพาเงินบริ จาคของ
องค์กรภาคสังคม หรือ การสร้ างปั ญหาและขาดความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้
ข้ อจากัดดังกล่าว วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้ ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดสาคัญที่ว่า หากนาเอาจุ ด
แข็งของกลไกการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพึ่ งพาตนเองของภาคธุรกิจมาดาเนินการ
ภายใต้ การกาหนดโจทย์ทางสังคมเป็ นเป้ าหมายเหมือนองค์กรทางสังคม โดยมีกลไกรัฐใช้ อานาจ
หน้ า ที่เ ชิ งนโยบายเข้ ามาสนั บ สนุ น อย่ างจริ งจั ง จะสามารถนาสู่ผลลั พ ธ์ท่ีแ ตกต่ า งและน าสู่การ
เปลี่ ยนแปลงสังคมได้ มากน้ อ ยเพี ยงใด ด้ ว ยเหตุน้ ี รั ฐบาลจึ งได้ มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี
เพื่ อสนับสนุ นวิ สาหกิจเพื่ อสังคม และร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรั ษฎากร
ว่าด้ วยการยกเว้ นรั ษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

2. หลักความเป็ นธรรม หลักความมีประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี และหลัก
ความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
2.1 หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี (Equity)
หลักความเป็ นธรรมภายใต้ หลักผลประโยชน์ (Benefit Principle) หลักการนี้ต้องการ
ให้ ผ้ ู ท่ีไ ด้ รั บผลประโยชน์ จ ากรั ฐ ในลั ก ษณะเดี ยวกัน ต้ อ งจ่ ายภาษี ในจ านวนที่เ ท่า กัน ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ
ประโยชน์ จ ากรั ฐ มากกว่ า จะถู ก จั ด เก็บ ภาษี มากกว่ า ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากรั ฐ น้ อ ยกว่ า ซึ่ งใน
งานวิจัยชิ้นนี้ประโยชน์ท่ผี ้ ูได้ รับก็คือ การพั ฒนา แก้ ไขปั ญหา ชุ มชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม ผู้ท่ี
ได้ รับประโยชน์กค็ ือ ประชาชนทุกคน
หลักความเป็ นธรรมภายใต้ หลักความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay Principle)
หลักการนี้ต้องการให้ ผ้ ูท่มี ีความสามารถในการจ่ายเท่ากันจะต้ องจ่ายภาษีในจานวนและสัดส่วนที่
เท่ากัน แต่ ผ้ ู ท่ีมีความสามารถในการจ่ า ยภาษี แตกต่ างกัน ก็ควรจะต้ อ งจ่ ายภาษี ในจ านวนและ
สัดส่วนที่แตกต่างกัน หรือจะกล่าวได้ ว่า คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีใน
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จ านวนที่สู ง กว่ า คนที่มี ค วามสามารถในการจ่ า ยภาษี ท่ีน้ อ ยกว่ า โดยหลั ก ความเป็ นธรรมนั้ น
สามารถแยกได้ 2 กรณี กล่าวคือ
หลั ก ความเป็ นธรรมในแนวนอน (Horizontal Equity) หลั ก การนี้ มี แ นวคิด ว่ า
การเรียกเก็บภาษีจากคนที่มีความสามารถในการเสียภาษีเท่ากันจะต้ องเสียภาษีให้ แก่รัฐเท่ากัน
หลักความเป็ นธรรมในแนวตั้ง (Vertical Equity) หลักการนี้มีแนวคิดอยู่ว่า ผู้ท่อี ยู่ใน
สภาวะการที่แตกต่างกันควรได้ รับการปฏิบัติทางภาษีอากรที่แตกต่างกัน
2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (Efficiency in Tax Administration
and Compliance)
มีหลักการว่ า ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดเก็บภาษีของรั ฐบาลและค่าใช้ จ่ายในการให้
ความร่ วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ เสียภาษี น้ันต้ อ งอยู่ ในระดับที่ต่ าในกระบวนการ
จั ด เก็บ ภาษี หรื อ อาจจะกล่ า วได้ ว่ า การที่รั ฐ จะหารายได้ เ ข้ า ประเทศโดยการจั ด เก็บ ภาษี ให้ ไ ด้
เพียงพอนั้น รัฐจะต้ องบริหารค่าใช้ จ่ายหรือต้ นทุนในการจัดเก็บภาษีให้ อยู่ในระดับต่าที่สุดเท่าที่รัฐ
จะทาได้ เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับรายได้ ท่รี ัฐได้ รับจากการจัดเก็บภาษี
2.3 หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)
มีหลักการว่า ภาษีจะต้ องไม่ไปทาการบิดเบือนแรงจู งใจหรือบิดเบือนการตัดสินใจใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของผู้ เสียภาษี กล่ า วคือ ภาษี จะต้ อ งมีความเป็ นกลางทาง
เศรษฐกิจ

3. การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย
ของไทยและต่างประเทศ
3.1 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของไทย
1) วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการรูปของบุคคลธรรมดา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ ว
บุคคลธรรมดาที่ประกอบการในรูปของห้ างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงิน
ได้ พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อปี จะต้ องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาภายในเวลา
ที่กฎหมายกาหนด ยกเว้ นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่
ได้ ป ระกอบการในรู ป ของห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ คณะบุ คคลที่มิใช่ นิ ติ บุ คคลที่มีเ งิ น ได้ ไ ม่ เ กิ น
1,800,000 บาทสาหรับปี ภาษีน้ัน จะได้ รับ การยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
2) วิสาหกิจชุ มชนที่ประกอบการรูปของนิติบุคคล เป็ นวิ สาหกิจชุ มชนที่
ประกอบการในรู ปของห้ างหุ้ นส่วนสามัญนิ ติบุคคล ห้ างหุ้ นส่วนจากัด บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัท
มหาชนจากัด จะต้ องนารายได้ รายจ่ ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบั ญชีมาคานวณหากาไรสุทธิ
เพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล การค านวณก าไรสุ ท ธิ ต้ อ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขมาตรา 65 ทวิ
และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
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3.2 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจเพือ่ สังคมตามกฎหมายของไทย
ระบบภาษี คื อ หนึ่ ง ในมาตรการส าคั ญ ที่ใ ช้ ใ นการส่ งเสริ ม การเติ บ โตของวิ สาหกิ จ
เพื่ อสั ง คมได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ของภาครั ฐ คื อ การใช้ กลไกทางภาษี เ ข้ ามาช่ ว ยสร้ างแรงจู ง ใจ
โดยมาตรการทางภาษี ท่ีสนับสนุ นวิ สาหกิจเพื่ อสังคมจะทาให้ การประกอบกิจการเพื่ อสังคมใน
ประเทศไทยมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งกว้ างขวาง ส่ ง ผลให้ เกิ ด การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ตลอดจนทาให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการดูแลมีร่วมกับรั ฐบาลในการดูแลช่ วยเหลือ
ชุ มชนและสังคม อั น เป็ นการลดภาระงบประมาณของรั ฐ สิทธิป ระโยชน์ ท่ีให้ ต ามมาตรการนี้
แบ่งเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี้
กรณีแรก วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ดาเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม คือ นาเงิน
รายได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 กลับมาทาประโยชน์ให้ แก่ส่วนรวม ทั้งในด้ านการเกษตร การศึกษา
หรือด้ านอื่นๆ ซึ่งเป็ นการกุศลทั้งหมด วิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าวจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางด้ าน
ภาษี โดยไม่ต้องเสียภาษีเงิ นได้ เลย เนื่องจากเป็ นกิจการที่นารายได้ ท้งั หมด (หรือส่วนใหญ่ ) ไป
ทาประโยชน์ให้ แก่สงั คม
กรณีท่สี อง ผู้ลงทุนที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ ซ่ึงมีกาลัง ไปช่ วยเหลือบริ ษัทเล็กที่เป็ นวิสาหกิจ
เพื่ อสังคม โดยไปลงทุ นในหุ้ นของวิ สาหกิจเพื่ อสังคม หรื อการที่บริ ษัทต่ างๆ ระดมทุ นเพื่ อจด
จัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมร่ วมกัน เงินที่นาไปลงทุนก้ อนนี้ สามารถนาไปใช้ คานวณเพื่อหักภาษีใน
บริษัทใหญ่ของตัวเองได้
กรณี ท่ี ส าม เงิ น สนั บ สนุ น ที่ เ ป็ นเงิ น ให้ เปล่ า แก่ วิ ส าหกิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ เพื่ อสั ง คม
ที่ไม่ใช่ การลงทุน ซึ่งปกติจะไม่สามารถนามาหักภาษีได้ เนื่องจากไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจ
แต่ด้วยมาตรการนี้ จะเปิ ดให้ สามารถนาเงินสนับสนุนจานวนดังกล่าว มาหักภาษีได้ ด้วย
โดยทางกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร จะได้ ยกร่ างเป็ นพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร เพื่อประกาศบังคับใช้ เป็ นกฎหมายต่อไป
3.3 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายของต่างประเทศ
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน
การจัดเก็บภาษีเงินได้ จากวิ สาหกิจชุ มชนของสาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้ กาหนดให้
วิ สาหกิจ ชุ มชนที่ไ ด้ ด าเนิ น งานเกี่ยวกับ ภาคอุ ตสาหกรรมที่ไ ม่ ต้อ งห้ ามหรื อขั ดต่ อระเบี ยบของ
รัฐบาลที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีหน้ าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ในอัตรา ร้ อยละ 20
ก) สาหรั บผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายได้ ท่ีต้องเสียภาษี ประจาปี ไม่
เกิน 300,000 หยวน จานวนพนักงานไม่เกิน 100 คนและสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้ านหยวน
ข) สาหรั บผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีรายได้ ท่ตี ้ องเสียภาษีประจาปี ไม่เกิน
300,000 หยวน จานวนพนักงานไม่เกิน 80 คนและมีสนิ ทรัพย์รวมไม่เกิน 10 ล้ านหยวน
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึง 31 ธันวาคม 2017 วิสาหกิจ
ชุ มชนที่เสียภาษี ร ายเดือ นในอัต ราไม่ เ กิน 30,000 หยวนหรื อ รายสามเดื อ นไม่ เ กิน 90,000
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หยวน โดยเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาท้ องถิ่น กองทุนเพื่อการประหยัด
นา้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่จ้าง
แรงงานผู้พิการภายในระยะเวลา 3 ปี แรกนับแต่วันจดทะเบียน ที่ได้ จ้างแรงงานคนพิการไม่เกิน
20 คน ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้
3.4 การจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจเพือ่ สังคมตามกฎหมายของต่างประเทศ
1) สหราชอาณาจักร
ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้ มีมาตรการลดหย่อนภาษีสาหรับวิสาหกิจ
เพื่ อสังคม หรือ Social Investment Tax Relief (SITR) ซึ่งเป็ นมาตรการลดหย่อนภาษีของ
รั ฐ บาลส าหรั บ การลงทุ น เพื่ อ สั ง คม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จู ง ใจให้ กั บ บุ ค คลต่ า งๆ ให้ การ
สนับสนุ นวิสาหกิจเพื่ อสังคม (Social Enterprise) และช่ วยเหลื อกิจการเหล่ านี้ให้ มีแหล่ งทุ น
โดยบุคคลที่ช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้จะได้ รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ถึงร้ อยละ 30
อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่ าวจะต้ องมีความต่อเนื่องอย่างน้ อย 3 ปี ซึ่งวิสาหกิจ
เพื่ อ สังคมที่จ ะเข้ า ข่ า ยได้ รั บ สิ ทธิป ระโยชน์ ทางภาษี น้ ี จะต้ อ งประกอบกิจ การเพื่ อ สัง คมตามที่
กฎหมายกาหนดเท่านั้น โดยมีพนักงานหรือลูกจ้ างไม่เกิน 500 คนและมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 15
ล้ านปอนด์
2) รัฐบาลท้ องถิ่นแห่งมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา
การจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมในรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น แห่ ง ประเทศได้ ร ะบุ คุ ณ สมบั ติ ไ ว้
โดยทั่วไปว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้ องมีรายได้ อย่างต่า 10,000 เหรียญ สินทรัพย์ไม่ต่ากว่ า 25
ล้ านเหรี ยญและมีลูกจ้ างไม่เกินกว่ า 200 คน ได้ รับการอนุ มัติให้ ดาเนินการโดยกรมการเกษตร
อาหารและพัฒนาท้ องถิ่นของมานิโตบาแล้ ว ผู้ประกอบการจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ ถึง ร้ อยละ
45 ของภาษีเงินได้ บนพื้นฐานของการลงทุนประจาปี ไม่เกิน 60,000 เหรียญ โดยกาหนดเพดาน
ขั้นสูงสุดของการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 27,000 เหรียญ

4. ปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพือ่ สังคม
4.1ปั ญ หาและวิ เ คราะห์ปัญ หาและผลกระทบของการจัดเก็บ ภาษี เ งิ นได้จาก
วิสาหกิจชุมชนกับหลักการจัดเก็บภาษีทีด่ ี
เมื่อวิสาหกิจชุ มชนและวิสาหกิจเพื่ อสังคมต่างได้ รับความช่ วยเหลือจากทางภาครั ฐ
โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการทางภาษีท่แี ตกต่างกันออกไปเพื่อสนับสนุ นและลดภาระค่าใช้ จ่าย
ทางภาษีของทั้งสองวิสาหกิจให้ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตขึ้น แม้ จะได้ รับการช่วยเหลือจากทาง
ภาครั ฐเช่ นเดียวกันแต่กม็ ีความแตกต่างซึ่ งอาจเป็ นมูลเหตุจูงใจอย่างยิ่ งที่ทาให้ เกิดการหนีภาษี
และการหลบหลีกภาษีท่ที าให้ ไม่เกิดการกระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อมีการกระทากิจกรรม
อั น เป็ นการบิ ด เบื อ นต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งขั ด ต่ อ หลั ก ความเป็ นธรรมและหลั ก ความ
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มีประสิทธิภาพ และอาจทาให้ มี ผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีและกระทบ
ต่อการหารายได้ และการแก้ ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ย่งั ยืนต่อไป
4.1.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็ นธรรม
การจัดเก็บภาษีเงินได้ จากวิสาหกิจชุมชนนั้นมี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ นิติบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จากมาตรการทางกฎหมายที่ยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ บุ คคลธรรมดาดั งกล่ า ว
ส่งผลกระทบให้ ขัดกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี เนื่องจากบุคคลที่ประกอบกิจการ
ต่างๆ ที่มิใช่วิสาหกิจชุมชน แต่มีรายได้ ในระดับเดียวกับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายนั้นก็ไม่
สามารถได้ รับประโยชน์จากมาตรการทางกฎหมายนี้ จึงขัดกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ประการ คื อ หลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ด เก็บ ภาษี ใ น
แนวนอน(Horizontal Equity of Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ควรถูกจัดเก็บ
ภาษีท่เี ท่ากันและยังขัดต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of
Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ท่แี ตกต่างกันก็ควรแบกรับภาษีแตกต่างกันหรือคนที่มี
รายได้ สูงควรจ่ ายเงินเพื่ อเป็ นค่ าภาษีในจานวนที่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ ต่า กล่ าวคือ คนรวย
จ่ายภาษีในจานวนที่สงู กว่าคนจน ทาให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ในการจัดเก็บภาษีขัดต่อหลักความเป็ น
ธรรมในการจัดเก็บภาษี
2) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
การจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งในรูปแบบของ
บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้ าที่จะต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดไว้
โดยนิติบุคคลใดที่มีรายได้ มากก็ต้องแบกรับภาระภาษีท่มี ากกว่ าผู้ท่มี ีรายได้ น้อย โดยการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากวิสาหกิจชุมชนก็มีการจัดเก็บในอัตราเดียวกับนิติบุคคลทั่วไป จะเห็นได้
ว่าไม่ว่าจะเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งในรูปแบบของนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ก็มีหน้ าที่ต้องแบก
รับภาษีในอัตราเดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี
เงินได้ นิติบุคคลดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อหลักความเป็ นธรรมทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน
4.1.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสิทธิภาพ
1) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
หลักความมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย 2 หลักการที่สาคัญคือ
ก. หลั กความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ต้ องการให้ ค่าใช้ จ่ายใน
การจัดเก็บภาษี มีค่าใช้ จ่า ยและต้ นทุ นต่าที่สุด ซึ่ งค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุ นในการจัดเก็บภาษี เงินได้
บุ คคลธรรมดาจากวิ สาหกิจ ชุ มชนอาจจะมี ค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ที่สูงเนื่ อ งจาก มี ก ฎระเบี ยบที่
ซับซ้ อน เป็ นสิ่งที่ทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดเก็บภาษีเพิ่ มมากขึ้น เพราะเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูจัดเก็บภาษีท่ตี ้ องใช้ เวลามากขึ้นในการตรวจสอบข้ อมูลและบังคับใช้ กฎระเบียบ
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ตามที่รัฐบาลได้ ออกมาตรการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่วิสาหกิจชุมชนอันเป็ นการใช้
ทรั พยากรที่เ พิ่ มขึ้ นของรั ฐบาล อีก ทั้งอาจก่ อให้ เ กิดการหลบหลี ก และหนี ภาษี ทาให้ เกิด ความ
สูญเสียทางด้ านรายได้ ในการจัดเก็บภาษีจานวนมหาศาล จึงทาให้ ขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
ข. หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพในทางเศรษฐกิ จ การจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้
และการออกมาตรการยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ แก่วิสาหกิจชุ มชนนั้นขัดต่อ หลักความ
มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก มีความลาเอียงทางเศรษฐกิจและเข้ าไป
แทรกแซงกลไกของตลาด ไม่มีความเป็ นกลางในการให้ ทางเลือกต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ
2) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ประกอบด้ วยหลักการที่สาคัญ 2 ประการคือ
ก. หลั กความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ต้ องการให้ ค่าใช้ จ่ายใน
การจัดเก็บภาษีมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายต่าที่สุด เมื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลของวิ สาหกิจ
ชุ ม ชนมี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ การจั ด เก็บ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลรายอื่ น ๆ จึ ง ไม่ ค่ อ ยส่ ง ผลกระทบ
ต่อต้ นทุ นและค่ าใช้ จ่ ายในการจัดเก็บภาษี ทาให้ ไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในเรื่ องของหลั กความ
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ข. หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติ
บุ ค คลจากวิ ส าหกิจ ชุ มชนนั้ น มี ลั ก ษณะและอัต ราการจั ด เก็บ เช่ น เดี ย วกั บ นิ ติ บุ ค คลอื่ น จึ ง ไม่
ก่อให้ เกิดความเหลื่อมลา้ หรือความลาเอียงทางเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดการแทรกแซงของกลไกตลาด
ทาให้ ผ้ ูประกอบการสามารถมีอิสระในการประกอบกิจการโดยไม่ ถูกปิ ดกั้นจากการจั ดเก็บภาษี
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าไม่กระทบต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
4.2 ปั ญหาและวิ เคราะห์ปัญ หาและผลกระทบของการจัดเก็บภาษี เงิ นได้จาก
วิสาหกิจเพือ่ สังคมกับหลักการจัดเก็บภาษีทีด่ ี
การที่รั ฐ บาลได้ มี มาตรการยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สัง คม
สาหรับสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่อสังคม ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้งั ในด้ านของนักลงทุน
ทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคมเอง โดยมีผลกระทบต่อหลักการจัดเก็บภาษีท่ดี ี ดังนี้
4.2.1 ผลกระทบต่อหลักความเป็ นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
วิ สาหกิจ เพื่ อ สังคมนั้ น จะต้ อ งอยู่ ใ นรู ป แบบของนิ ติ บุ คคลเท่า นั้ น จึ ง มี
หน้ าที่ชาระภาษีเงินได้ นิติบุคคลเท่านั้น หากบุคคลธรรมดานาเงินไปลงทุนก็ไม่สามารถนาเงิน
ดังกล่ าวมาหั กลดหย่ อนภาษี ได้ แม้ ว่าจะมีวัตถุ ประสงค์ในการทาเพื่ อสังคมก็ตาม จึ งเห็นได้ ว่ า
มาตรการทางภาษีดังกล่าวขัดกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ เป็ น
2 ประการ คือ
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ก) หลั กความเป็ นธรรมในการจั ดเก็บภาษี ในแนวนอน (Horizontal
Equity of Taxation) เมื่อบุคคลธรรมดาไม่สามารถนาเงินที่ไปลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้
เช่ นเดียวกับนิ ติบุคคล ส่งผลให้ ไม่ ได้ รับความเป็ นธรรมจากการจั ดเก็บภาษี และอาจไม่ อยากมี
ส่วนร่ วมในการลงทุนเพื่ อสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่ อสังคม ทาให้ สังคมไม่ได้ รับการพั ฒนาและแก้ ไข
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
ข) หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equity of
Taxation) ที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ท่แี ตกต่างกันก็ควรแบกรับภาษีแตกต่างกัน หรือคนที่มี
รายได้ มากควรจ่ า ยเงิน เพื่ อเป็ นค่ า ภาษี ในจ านวนที่แ ตกต่ า งจากคนที่มีรายได้ ต่ า ดังนั้ น แม้ ว่ า
วิ สาหกิจ เพื่ อ สังคมใดที่มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สังคมแต่ มิ ใช่ นิ ติ บุ คคลก็จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
มาตรการนี้ ส่งผลให้ ไม่ มีแรงจู งใจในการทากิจกรรมต่ างๆ เพื่ อสังคม ทาให้ สังคมไม่ ได้ รับการ
แก้ ไขและพัฒนาอย่างจริงจังและแท้ จริง การจัดเก็บภาษีดังกล่าว ทาให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ในการ
จัดเก็บภาษีขัดกับหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีในแนวตั้ง
2) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งผลกระทบต่อหลัก
ความเป็ นธรรมอย่างมาก เนื่องจากนิติบุคคลที่จัดตั้งในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้ รับการ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ รวมถึงบริษัทที่ไปถือหุ้นในบริษัทที่เป็ นกิจการเพื่อสังคมหรือกิจการที่บริจาคเงิน
ให้ เปล่ าให้ แก่กิจการเพื่ อสังคม จากมาตรการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพื่ อ สนับสนุ นวิสาหกิจ
เพื่ อสังคมดั งกล่ าวอาจส่งผลกระทบให้ นิติบุคคลรายอื่นเบี่ ยงเบนการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่ อ รั บ ประโยชน์ จ ากมาตรการทางภาษี น้ ี ส่งผลให้ ก ารจั ด เก็บภาษี ไม่ ดี และไม่ มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
4.2.2 ผลกระทบต่อหลักความมีประสิทธิภาพ
มาตรการทางภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม กระทบต่ อ หลั ก
ความมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ในส่วนของวิสาหกิจเพื่ อสังคมนั้น ไม่มีการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
จึ ง ไม่ มี ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เก็ บ ภาษี และไม่ จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ หลั ก ความ
มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด
2) ผลกระทบในเรื่องของภาษีเงินได้ นิติบุคคล
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่ อสังคมมีผลเป็ นการบิดเบือน
ต่อการตัดสินใจในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ นิติบุคคลบางรายอาจใช้
ประโยชน์ จ ากมาตรการนี้ โดยบิ ด เบื อ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่ อเข้ า มาถื อ หุ้ นหรื อ ลงทุ น ใน
วิ สาหกิ จ เพื่ อ สัง คมซึ่ ง ต้ อ งการหลบหลี ก หรื อ หนี ภ าษี โดยเลื อ กที่จ ะไม่ ป ระกอบกิจ กรรมทาง

443

10
เศรษฐกิจในส่วนที่อาจจะทาให้ ต้องเสียภาษีเพิ่ มขึ้น ส่งผลกระทบให้ รัฐบาลได้ รับรายได้ จากการ
จัดเก็บภาษีลดน้ อยลง

5. บทสรุป
1) ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากวิสาหกิจชุมชนให้ มีจัดเก็บภาษีเงิน
ได้ ในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการกระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ น้อยลง
และกาหนดเงื่อนไขในการได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่รี ั ดกุมมากขึ้น โดยจาแนกประเภทของ
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
ก) วิ สาหกิจ ชุ มชนที่ป ระกอบกิจการโดยมีวั ตถุ ประสงค์ ในการแก้ ไ ขปั ญหา
พั ฒนาชุ มชนหรื อสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลั กควบคู่ไปกับการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กับคนในชุ มชน
ควรได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลตามมาตรการยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ กบั วิสาหกิจชุมชน
ข) สาหรับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการอื่นๆ ในรูปของบุคคลธรรมดา ที่มิได้
มีการมุ่งแก้ ไขปั ญหา พั ฒนาชุ มชนหรื อสิ่งแวดล้ อมเป็ นหลัก ควรมีการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาในอัต ราเดี ยวกับ ผู้ ป ระกอบการรายอื่น ที่ป ระกอบการในรู ป แบบของบุ ค คลธรรมดา
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีหรือไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี แต่ยังคงได้ รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในด้ านอื่นๆ ที่มี
อยู่ เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการพัฒนาและสนับสนุ นวิสาหกิจชุมชนให้ มี
ความเข้ มแข็ง สามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างมั่นคง
2) ควรเพิ่ มเงื่อนไขการจั ดตั้งเป็ นวิสาหกิจเพื่ อสังคมให้ รัดกุมและชั ดเจนยิ่งขึ้น
รวมไปถึงครอบคลุ มถึงวิ สาหกิจชุ มชนที่มีวัตถุ ประสงค์มีความคาบเกี่ยวกับวิ สาหกิจเพื่ อสังคม
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมลา้ ในการจัดเก็บภาษี สอดคล้ องกั บหลักการความเป็ น
ธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ โดยวิสาหกิจเพื่ อสังคมที่จะเข้ าข่ ายได้ รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีน้ ีจะต้ องประกอบกิจการเพื่ อสังคมตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น รวมไปถึงให้ มีการกาหนด
เพดานขั้นสูงสุดของการลดหย่อนภาษีไว้ ด้วย
3) ควรกาหนดความเข้ มข้ นของนิยามคาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนและแตกต่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมลากาหนดเกณฑ์การรับรองเพื่อกาหนดคุณสมบัติของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
4) ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษี ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดการ
บิดเบือนในการกระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่ อมล้าและก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
มากขึ้น โดยผู้วิจัยเห็นควรให้ ใช้ มาตรการทางภาษีน้ ีเฉพาะกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้ น
กิจการเท่านั้น เพื่อป้ องกันมิให้ วิสาหกิจเพื่อสังคมอ่อนแอลงระยะยาว เนื่องจากการไม่ดาเนินการ
บนต้ นทุนที่แท้ จริงและยังทาให้ กลไกตลาดบิดเบือนไม่เป็ นจริงอีกด้ วย
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5) มาตรการยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ กับวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้วิจัยขอเสนอเปลี่ยนแปลง
เป็ นการลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล ในอัตราที่ต่ากว่ าปกติ (ต่าลงร้ อยละ 3-10 เป็ นขั้นบันได
ตามระยะเวลา) ให้ กบั วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยกาหนดระยะเวลาให้ สิทธิประโยชน์และกาหนดยอด
รายรับเพื่อลดต้ นทุนการดาเนินการและสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันกับระบบตลาดปกติได้
ในระยะเริ่มต้ นกิจการ
6) ควรมีการกาหนดให้ บุคคลธรรมดาที่สนับสนุ นเงินให้ เปล่าแก่วิสาหกิจเพื่อสังคม
สามารถนาเงินจานวนดังกล่าว มาหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ ด้วย ซึ่งทาให้ สอดคล้ องกับหลัก
ความเป็ นธรรมและหลักความมีประสิทธิภาพ แม้ ว่ามาตรการดังกล่ าวจะทาให้ รัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษี ไ ด้ น้ อ ยลงแต่ ก ็ท าให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมได้ ร่ ว มมื อ กั น สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคมให้ มีการพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปได้ อย่างมั่นคง
7) ควรให้ มีการสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่ อสังคมในด้ านอื่นๆ ควบคู่ ไปด้ วย เพื่ อให้
วิ สาหกิจเพื่ อสังคมมีคุณภาพ เติ บโตได้ อย่ างยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่ งขันกับระบบ
ตลาดปกติได้ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
ก) การจัดตั้งระบบสินเชื่อสาหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อทาให้ เกิดเงินทุน
หมุ นเวี ยนของการดาเนิ นงานที่พ่ึ งพาตนเองได้ โดยไม่ จาเป็ นต้ อ งรั บเงิน สนั บสนุ นจากภาครั ฐ
เพิ่มเติมในอนาคต
ข) การสนับสนุ นการเรี ยนการสอนเรื่ องการประกอบกิจการเพื่ อสังคมใน
ระบบการศึกษาทุกระดับ โดยเน้ นให้ มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องไปกับบริ บท
ปัญหาและทรัพยากรในพื้นที่ของตน
ค) การสนับสนุ นให้ เกิดการทาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะ
ในหัวข้ อนวัตกรรมทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม ซึ่งเป็ นพื้นฐานอย่างมากต่อการ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเพื่ อสังคมผ่านกลไกและช่องทางต่างๆ เช่ น การจัด
งบสนั บสนุ นเฉพาะร่ วมกับกองทุ นที่มีการบริ หารจั ดการงานวิ จัยที่มีอ ยู่ แล้ ว ทั้งในส่ วนของทุ น
สาหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอก และนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็ นต้ น
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้ บริการ
ในสถานบริการที่จัดให้ มีการอาบนา้ และนวด
ศึกษาเฉพาะสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ภักดี หิรัญนพเจริญ*
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์**
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน
หญิงผู้ให้ บริ การในสถานบริ การที่จัดให้ มีการอาบนา้ และนวด โดยที่แรงงานหญิงกลุ่มนี้ถือเป็ นแรงงาน
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทางานที่พิเศษโดยใช้ “สรีระ” เป็ นส่วนสาคัญในการให้ บริการที่มีลักษณะของ
การทางานและการจ้ างงานที่กา้ กึ่งระหว่างจ้ างแรงงานกับจ้ างทาของ ซึ่งมีอยู่จริงในระบบการจ้ างงานใน
ประเทศไทยก่อให้ เกิดปัญหาทางด้ านแรงงานที่สาคัญ กล่าวคือ แรงงานหญิงกลุ่มนี้เป็ นแรงงานประเภทใด
ระหว่างจ้ างแรงงาน จ้ างทาของ หรือ อาจเป็ นการจ้ างงานอีกประเภทหนึ่ง คือจ้ างบริการ นอกจากนี้เป็ นที่
น่ า สนใจว่ า แรงงานหญิ ง ผู้ ใ ห้ บริ ก ารอาบน้า และนวดกลุ่ ม นี้ อยู่ ภ ายใต้ ค วามคุ้ ม ครองแรงงานตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ.2518 หรือไม่
จากการศึกษาพบว่าปัจจุ บันกฎหมายแรงงานของไทยการแบ่งประเภทของแรงงานยังมีความ
คลุ มเครื อไม่ชัดเจนโดยเฉพาะแรงงานหญิ งผู้ ให้ บริ การอาบน้า และนวดทาให้ ความคุ้ มครองทางด้ า น
แรงงานตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงการได้ รับเสรีภาพในการรวมกลุ่มตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ทาให้ ไม่ ได้ รั บความคุ้มครองทางด้ า นแรงงานตามเจตนารมณ์ ท่ีแท้ จริ งของกฎหมายแรงงาน และไม่ มี
เสรี ภาพในการรวมกลุ่ มสาหรั บ แรงงานของตนเพื่ อเจรจาเสนอความต้ องการของกลุ่ มแรงงานตนกับ
ผู้ ป ระกอบการ รวมไปถึง การไม่ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิก ารเช่ น เดีย วกับ แรงงานภาคปกติ อ่ืน ทั่ว ไป อีก ทั้ง ความ
คุ้มครองที่มีอยู่กม็ ไี ม่เพียงพอและไม่มีความเหมาะสมต่อสภาพของการทางานรวมถึงไม่ตรงความต้ องการ
ที่แท้ จริงของแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าสมควรให้ มีการออกกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติ
เพื่อให้ ความคุ้มครองแก่แรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวดเป็ นการเฉพาะโดยกาหนดให้ แรงงาน
หญิ ง บริ ก ารต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาและรั บ เข้ า เป็ นลู ก จ้ า งของสถานบริ ก ารนั้ น พร้ อ มทั้ง ควรก าหนด
มาตรการและสวัสดิการให้ เหมาะสมต่อความต้ องการที่แท้ จริ งของแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และ
นวดเพื่อให้ ได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานภาคปกติท่วั ไป

*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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1. บทนำ
แรงงานเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ โดยเฉพาะแรงงานที่ มี ส่ ว นในการสร้ างรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศ ซึ่ ง
หมายความรวมถึงแรงงานในกลุ่ม “ธุรกิจเพศบริการ” ด้ วยกลุ่มหนึ่ง แต่ปรากฏว่าการที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 ได้ กาหนดลูกจ้ างที่จะได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานรวมถึงมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งสหภาพแรงงานของตนต้ องมีลักษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะของการจ้ างงานและรู ปแบบของการทางานของแรงงานหญิ งผู้ให้ บริ การอาบน้า และนวดแล้ ว
พบว่าเป็ นการจ้ างงานที่กา้ กึ่งระหว่างจ้ างแรงงานกับจ้ างทาของ ยังไม่ชัดเจนว่าเป็ นการจ้ างงานประเภทใด
เนื่องจากยังไม่เคยมีนักกฎหมาย หนังสือ หรือตาราเล่มใดเคยให้ คานิยามไว้ โดยชัดเจน ทาให้ แรงงานหญิง
ผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวดกลุ่มนี้ไม่ได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานภาคปกติอ่นื
ทั่วไป ทั้งที่เมื่อพิจารณาแล้ วแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด เหล่านี้กเ็ ป็ นแรงงานประเภทหนึ่งที่
มีลักษณะการทางานที่พิเศษและต้ องการความคุ้มครองทางด้ านแรงงานเช่นเดียวกัน เนื่องจากการทางาน
เป็ นการให้ บ ริ การโดยมีสาระสาคัญ เพื่ อ สนองความต้ องการแก่ลูกค้ า ซึ่ งด้ วยลักษณะทางกายภาพของ
แรงงานหญิงแล้ วไม่เอื้ออานวยให้ สนองความต้ องการแก่ลูกค้ าได้ ทุกวัน
ดังที่ได้ ก ล่ า วไว้ ข้า งต้ น จะเห็น ได้ ว่า การทางานของแรงงานหญิ งในสถานบริ การผู้ ให้ บ ริ การ
อาบนา้ และนวดยังไม่เป็ นที่ชัดเจนว่าเป็ นการทางานรูปแบบใด อยู่ภายใต้ ขอบเขตการจ้ างงานตามสัญญา
จ้ างหรือไม่ จึงเป็ นที่น่าสนใจว่ าหากแรงงานหญิงผู้ให้ บริ การอาบนา้ และนวดไม่ได้ ถูกจ้ างงานตามสัญญา
จ้ างแรงงานหรื อจ้ างทาของจะยังคงได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานปกติท่วั ไป
หรือไม่ รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานที่มีอยู่น้ันครอบคลุม เหมาะสมเพียงพอต่อความต้ องการของ
แรงงานหญิงกลุ่มนี้ เพี ยงใด ทั้งนี้เนื่องจากตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยกาหนดไว้ ชัดเจนว่ า
“บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้ รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน ” ดังนี้ ผู้วิจัยจึง
เห็นสมควรศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ของสัญญาจ้ า งประเภทต่างๆ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และศึกษาถึงมาตรการสาหรับการให้ ความคุ้มครองแรงงานหญิงในสถานบริการ
ต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมชัดเจน และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
โดยเฉพาะฝ่ ายแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวดที่มักถูกเอาเปรียบทางสังคมเสมอมา

2. แนวคิด ลักษณะ ของสัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำจ้ำงทำของ สัญญำจ้ำงบริกำร และ
สภำพกำรทำงำนของแรงงำนหญิงผูใ้ ห้บริกำรอำบน้ ำ และนวด
2.1 จ้ างแรงงาน
แนวคิดของสัญญาจ้ างแรงงานในต่างประเทศเริ่มตั้งแต่ยุคโรมันยุคกลาง และยุคการปฏิวัติของ
1
ฝรั่งเศส กล่าวคือ ในสมัยโรมันยังไม่ปรากฏมีแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาจ้ างแรงงานอย่างที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บัน

1 สดุดี สินไชย “มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุม้ ครองแรงงำนนอกระบบ” ,วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2550.

448

นั กกฎหมายโรมัน รู้ จั กเพี ย ง “สัญ ญาเช่ า (Location Conduction)” ประเภทเดีย วเท่า นั้ น และได้ ใ ช้
กฎเกณฑ์ของสัญญานี้ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ทุกประเภทที่ถือว่าอยู่ในสัญญาเช่า2
ในยุคหลังสมัยโรมันนักกฎหมายคลาสสิคได้ ศึกษาสัญญาเช่าของโรมันและได้ อธิบายเป็ นแนว
คาอธิบายสมัยใหม่ว่า แบ่งออกเป็ นสามประเภท คือ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าเพื่อผลงาน และสัญญา
เช่าการทางาน แต่กไ็ ม่ได้ ให้ ความสาคัญมากนัก เพราะในสมัยนั้นปั ญหาทางด้ านแรงงานมีอยู่ไม่มากและ
สามารถแก้ ไขได้ เท่าที่กฎหมายมีอยู่ในตอนนั้น
โดยแนวคิดของสัญญาจ้ างแรงงานของประเทศไทยนั้นได้ รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งมี
รากฐานมาจากสัญญาเช่าแยกออกเป็ น “สัญญาเช่าทรัพย์ (Locatio Conductio Rei)” “สัญญาเช่าบริการ
หรือสัญญาจ้ างแรงงาน (Locatio Conductio Operarum)” และ “สัญญาเช่างาน หรือสัญญาจ้ างทาของ
(Locatio Conductio Operis)” โดยสัญญาเช่าทรัพย์ คือสัญญาให้ ใช้ ทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน สัญญาเช่า
บริการ คือสัญญาการใช้ แรงงานกระทาการให้ นายจ้ างโดยมีค่าตอบแทน และสัญญาจ้ างทาของ คือ สัญญา
การจ้ างทางานจ้ างใดจนสาเร็จ 3 ซึ่งสัญญาจ้ างแรงงานที่ใช้ ในปั จจุ บันของไทยมีปฐมบทในต้ นสมัยของ
รั ชกาลที่ 7 โดยบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 575 มีลักษณะสาคัญ
ได้ แก่ เป็ นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่ าย ได้ แก่ “ลูกจ้ าง” ผู้ซ่ึงตกลงทางานให้ แก่อีกฝ่ าย คือ “นายจ้ าง” โดย
เป็ นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ลูกจ้ างมีหน้ าที่ต้องทางานให้ และนายจ้ างก็มีหน้ าที่จ่ายสินจ้ างเป็ นการ
ตอบแทน โดยนายจ้ างมีอานาจบังคับบัญชาลูกจ้ างภายใต้ ขอบเขตที่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ใน
การทางานส่วนใหญ่เป็ นของนายจ้ างลูกจ้ างเพียงแต่มีหน้ าที่ทางานให้ เต็มกาลังความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ให้ แก่นายจ้ างเท่านั้น ทั้งนี้ จ้ างแรงงานนั้นเป็ นสัญญาที่ไม่มีแบบจึงไม่จาต้ องทาสัญญาจ้ างเป็ นหลักฐานแต่
อย่างใดก็สามารถฟ้ องร้ องบังคับคดีต่อกันได้ ตามกฎหมาย
2.2 จ้ างทาของ
แนวคิดของสัญ ญาจ้ า งทาของนั้ น เหมือ นกับ แนวคิด ของสัญ ญาจ้ า งแรงงาน โดยได้ มีการ
บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 587 มีลักษณะสาคัญ ดังนี้เป็ นสัญญาที่มี
คู่สัญญา 2 ฝ่ ายได้ แก่ “ผู้รับจ้ าง” ผู้ซ่ึงตกลงรั บทางานสิ่ งใดสิ่งหนึ่งให้ แก่อีกฝ่ ายคือ “ผู้ว่าจ้ าง” โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ คือ มุ่งถึงผลสาเร็จของงานที่ทานั้น “ผู้ว่าจ้ าง” มีหน้ าที่เพียงจ่ายสินจ้ างให้ แก่ “ผู้รับ
จ้ าง” เพื่ อตอบแทนแก่งานที่ “ผู้รับจ้ าง” ทาสาเร็จ โดยผู้ว่าจ้ างไม่มีอานาจบังคับบัญชาผู้รับจ้ าง ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ในการทางานส่วนใหญ่เป็ นของผู้รับจ้ าง ทั้งนี้การจ้ างทาของก็เป็ นสัญญาที่ไม่มีแบบเช่นกัน
2.3 จ้ างบริการ
ตามที่ได้ กล่ าวไว้ ว่าการจ้ างงานตามกฎหมายนั้นแบ่ งออกเป็ นจ้ างแรงงาน และจ้ างทาของ
แต่แท้ ท่จี ริงแล้ วมีการจ้ างงานอีกประเภทหนึ่งในปั จจุ บันที่ไม่เข้ าลักษณะทั้งการจ้ างแรงงานหรือจ้ างทาของ
อาจเป็ นการจ้ างอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยขอนิยามว่าเป็ นการจ้ างบริการ โดยมีแนวคิดมาจากต่างประเทศ
2

Barry Nicholas. An Introduction to Roman law. Oxford: Clarenden Press, 1962, p.182 อ้ างถึงในวินัย
ลู่วิโรจน์ “สัญญาจ้ างแรงงาน: ศึกษาในแง่ลักษณะของนิตสิ มั พันธ์” วิทยานิพนธ์ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533, หน้ า 7
3
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, “กฎหมายแรงงานในต่างประเทศ” วำรสำรกฎหมำย คณะนิติศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2. พฤษภาคม 2517, หน้ า 43
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เริ่มต้ นจากเมื่อมีการเปิ ดเสรีการค้ าบริการภายใต้ “องค์การการค้ าโลก” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ความ
ตกลงทั่วไปว่าด้ วยการบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS)” จึงนับเป็ นข้ อตกลง
ฉบับแรกสาหรับการค้ าการลงทุนระหว่างประเทศในด้ านอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งในประเทศไทยเองได้
มีผ้ ูมีความรู้มากมายได้ ให้ คานิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ ได้ ให้ นิยามของคา
ว่าบริการไว้ ว่า คือ “กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้ าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้ กับผู้ใช้ บริ การ โดย
สินค้ าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้ องตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการจนนาไปสู้ความพอใจได้ ”4
ดังนี้ เห็นได้ ว่า การจ้ างบริ การไม่ใช่ เรื่ องใหม่ ในสังคมไทย เพี ยงแต่ ยังไม่เคยมีตาราหรื อนั ก
กฎหมายท่านใดให้ คานิยามมาก่อน แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของงานแล้ วจะเห็นได้ ว่ามีลักษณะที่กา้ กึ่ง
ระหว่างการจ้ างแรงงานกับการจ้ างทาของ ดังนั้นลักษณะของการจ้ างบริการจึงต้ องอาศัยการเปรียบเทียบ
จากหลักการจ้ างแรงงานและการจ้ างทาของ กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้ วจะเป็ นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่ าย คือ
ผู้รับบริการกับผู้ให้ บริการ ซึ่งผู้รับบริการไม่มีอานาจบังคับบัญชาผู้ให้ บริการ วัสดุ อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็ น
ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ว นผลส าเร็จ ของการบริ ก ารนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ แ น่ น อน เช่ น การจ้ า ง
ทนายความ ว่าความคดี จะแพ้ หรือชนะขึ้นอยู่กบั พยานหลักฐานในคดี หรือจ้ างแพทย์รักษาอาการเจ็บป่ วย
จะรักษาหายหรือไม่กข็ ้ นึ อยู่กบั อาการและความรุนแรงของโรค หรือยาที่ใช้ รักษา เป็ นต้ น แต่การจ้ างบริการ
ที่กล่าวถึงในบทความนี้อาจถือได้ ว่า เป็ นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 3 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ บริการ ตกลงที่
จะทางานอย่างใดให้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประโยชน์ จนงานสาเร็จ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินจ้ าง
จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เรี ยกว่า ผู้รับบริ การ โดยผู้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็ นผู้มี
อานาจควบคุม บังคับบัญชาผู้ให้ บริการ รวมถึงเป็ นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ตกลงจะแบ่งสินจ้ าง
ให้ แก่ผ้ ูให้ บริการเพื่อตอบแทนแก่การบริการที่ทานั้น ทั้งนี้จ้างบริการก็เป็ นสัญญาที่ไม่มีแบบเหมือนการ
จ้ างแรงงานและจ้ างทาของเช่นเดียวกัน และจากลักษณะของสัญญาจ้ างบริการข้ างต้ นเห็นได้ ว่าสอดคล้ อง
กับสภาพการจ้ างงานและสภาพของการทางานของแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด ซึ่งในบทความ
ฉบับนี้ผ้ ูวิจัยได้ มุ่งเน้ นศึกษาถึงการจ้ างบริการของแรงงานหญิงในสถานบริการ ที่จัดให้ มีการอาบนา้ และ
นวดเป็ นสาคัญ
2.4 สภาพการทางานของหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวดในประเทศไทย
หญิงบริการในประเทศไทยถือกาเนิดขึ้นมาในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 16-175 ในช่ วงที่มีการ
ติดต่อความสัมพั น ธ์ระหว่ างประเทศกับ ชาวตะวัน ตก มีหลักฐานเป็ นศัพท์ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เรียกว่า รับจ้ างทาชาเราแก่บุรุษ โดยเรียกว่า “โสเภณี” ซึ่งเป็ นอาชีพเก่าแก่ ต่อมาเมื่อถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ แหล่งประจาของหญิงบริการอยู่ท่สี าเพ็งซึ่งในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ ได้ กล่าวไว้ ว่า
“ถึงสำเพ็งเก๋งตัง้ ริมฝั ่งน้ำ แพประจำจอดเรียงเคียงขนำน มีซุม้ ซอกตรอกนำงเจ้ำประจำน
ยังสำรำญ ร้องขับไม่หลับลง”

4 สุพรรณี อินทร์แก้ ว ,การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนา
เพลส จากัด, 2549 ), หน้ า 2
5 Online : www.law.cmu.ac.th/law2011/177404/files/1325744049 เรื่อง รายงานวิชากฎหมายกับ
สังคม เรื่อง การค้ าประเวณีแอบแฝง

450

อาชีพหญิงบริการในสมัยก่อนเป็ นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย6 กระทั่งหลังปี พ.ศ. 2499 เริ่มมี
พระราชบัญญัติปรามการค้ าประเวณี พ.ศ. 2503 ทาให้ สถานที่ทางานของหญิงบริการเปลี่ยนแปลงไป โดย
เริ่ มเปลี่ยนแปลงลักษณะการให้ บริการเป็ นการแอบแฝง ซึ่ งสถานที่ให้ บริ การดังกล่ าวในปั จจุ บันเรี ยกว่ า
สถานบริ การที่จัดให้ มีการอาบนา้ และนวด ซึ่งถูกจัดให้ อยู่ในส่วนของสถานบริการทั่วไป โดยมีสภาพของ
การทางานรวมถึงลักษณะของการจ้ างงานที่แตกต่างและพิเศษออกไป กล่าวคือสภาพการจ้ างงานนั้นไม่มี
การทาสัญญาเป็ นหนังสือ ไม่มีข้อบังคับการทางาน ดังนี้การทางานรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่
กับเจ้ าของสถานบริการกาหนด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ เป็ นตามกฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้ างก็แตกต่างไปจากงานลักษณะทั่วไป คือตกลงจ่ายเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนจากรายได้ ท่ไี ด้ รับจาก
ผู้รับบริการเท่านั้นเท่านี้คราว

3. วิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำยในกำรให้ควำมคุม้ ครองกำรทำงำนของแรงงำนหญิงผู ้
ให้บริกำรอำบน้ ำ และนวด ตำมกฎหมำยของประเทศไทย
3.1 วิเคราะห์ปัญหาประเภทของแรงงานตามลักษณะการทางานและการจ้ างงานของแรงงานหญิง
ผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ประเทศไทยการคุ้มครองทางด้ านแรงงานมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งประเภท
ของแรงงานออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างแรงงาน และลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างทาของ ซึ่ง
พิจารณาจากลักษณะของการทางานและสภาพของการจ้ างงานเป็ นสาคัญ แต่ความเป็ นจริงในปัจจุบันเกิด
การจ้ างงานขึ้นอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เข้ าลักษณะทั้งของการจ้ างแรงงานและจ้ างทาของ ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของไทยยังไม่มีคานิยามใดแยกลักษณะของการจ้ างงานดังกล่าวไว้ ว่ าเป็ นการจ้ างงานในประเภทใด
และต้ องนากฎหมายใดมาให้ การคุ้มครองแก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว แม้ แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับ
ปั จจุ บั น ที่บั ญ ญั ติข้ ึ น ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติแ รงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ก็ตาม ด้ วยเหตุดังกล่าวทาให้ เกิดปัญหาสาหรับการให้ ความคุ้มครองแรงงานที่มิได้
อยู่ในประเภทของแรงงานที่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ หรือกฎหมายแรงงานอื่นใดกาหนด ทาให้
แรงงานกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิได้ รับการคุ้มครองทางด้ านแรงตามกฎหมาย จึงเห็นได้ ว่าความชัดเจนในการแบ่ง
ประเภทแรงงงานนั้ น มีค วามส าคั ญ ส าหรั บ แรงงานกลุ่ ม พิ เ ศษดัง กล่ า วนี้ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การรั บ รองและ
คุ้มครองทางด้ านแรงงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
ดังนี้ การกาหนดประเภทแรงงานที่จะให้ ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทยนั้น
นอกเหนือจากการแบ่งประเภทแรงงานที่มีมาก่อนแล้ ว ต้ องคานึงถึงสภาพการจ้ างงานที่เกิดขึ้นในปั จจุ บันที่
มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีรูปแบบและมีลักษณะที่กา้ กึ่งระหว่างสัญญาจ้ างแรงงานกับสัญญาจ้ างทา
ของ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีการกาหนดประเภทของแรงงานขึ้นมาเพิ่ มเติมอีกประเภทหนึ่งให้
ชัดเจนซึ่งอาจเป็ นการจ้ างบริการ ตามที่ผ้ ูวิจัยได้ นิยามไว้ ในบทความฉบับนี้
3.2 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องการไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในหมวดว่าด้ วยเรื่องของการจ้ าง
บริการโดยตรง
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จากการวิเคราะห์ปัญหาประเภทของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบน้าและ
นวด ในข้ อ 3.1 พบว่ าปั ญหาดังกล่าวทาให้ ไม่ สามารถทราบถึงประเภทของแรงงานที่มีโดยแท้ จริ งเพื่ อ
นามาบัญญัติกฎหมายให้ สอดคล้ องกับการคุ้มครองทางด้ านแรงงานในแต่ละประเภทของแรงงานนั้น ๆ
อีกทั้งช่วงระยะเวลาเริ่มต้ นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยเรื่องของจ้ างแรงงาน และจ้ างทาของ
ดังกล่ าวมีผลใช้ บังคับนั้น พบว่าการจ้ างงานและลักษณะของการทางานยังคงเป็ นไปในรูปแบบเดิม ไม่
ซับซ้ อนทาให้ บทบัญญัติท่มี ีและบังคับใช้ อยู่ในขณะนั้นเพี ยงพอต่อการให้ ความคุ้มครองทางด้ านแรงงาน
และครอบคลุมแรงงานทุกประเภท แต่เมื่อการจ้ างงานได้ พัฒนาและปรากฏการจ้ างงานขึ้นอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งนานาประเทศเองต่างมีกฎหมายให้ การรับรองภายใต้ นิยามคาว่า “จ้ างบริการ” สาหรับใช้ แก้ ไขปัญหาข้ อ
พิพาทอันเกิดจากการจ้ างบริการดังกล่าวภายในประเทศของตนโดยตรง กลับพบว่าเมื่อพิจารณากฎหมาย
แรงงานของไทยทุกฉบับกลับไม่มีบทบัญญั ติใดบัญญัติไว้ โดยตรง ทาให้ เกิดปั ญหาว่าเมื่อเกิดข้ อพิ พาท
ทางด้ านแรงงานระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ให้ บ ริการรวมถึงผู้ใช้ บริการขึ้นแล้ วจะใช้ บทบัญญัติใดระหว่าง
จ้ า งแรงงานกับ จ้ า งทาของในการตีความสาหรั บ ให้ ความคุ้ มครองทางด้ า นแรงงานแก่แ รงงานในกลุ่ ม
ดั ง กล่ า ว หรื อ แรงงานที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารจ้ า งงานในลั ก ษณะที่พิ เ ศษนี้ จะยั ง คงได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
กฎหมายแรงงานของไทยหรือไม่ จึงเป็ นปัญหาต่อการให้ ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มพิเศษในสถานบริการ
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด ดังเช่น ตัวอย่างตามคาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๓๕๒/๒๕๒๔ ในเรื่องของช่างตัดผม ซึ่งหากประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ได้ มีบทบัญญัติชัดเจน
คลอบคลุมถึงแรงงานประเภทดังกล่าวโดยตรงแล้ วแรงงานช่างตัดผมตามคาพิพากษาศาลฎีกานี้ จะต้ อง
ได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานและไม่ถูกเลิกจ้ างโดยไม่เป็ นธรรม
ดังนั้น เพื่อให้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานสามารถให้ การ
คุ้มครองแก่แรงงานได้ ทุกประเภทตามสภาพการจ้ างงานที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุ บัน จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มเติม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่โดยตรงเป็ นเอกเทศสัญญาอีกประเภทหนึ่งในหมวด
ว่าด้ วยเรื่องของ “จ้ างบริการ” เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่แรงงานทุกประเภทสืบไป
3.3 วิเคราะห์ปัญหาการไม่มีมาตรการคุ้มครองการทางาน และการไม่มีการกาหนดสวัสดิการของ
แรงงานหญิงในสถานบริการ โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
โดยที่พ ระราชบั ญ ญั ติสถานบริ ก าร พ.ศ. 2509 ที่ใช้ ก ากั บ ดู แ ลสถานบริ ก ารทั่ว ประเทศ
โดยตรงรวมถึงเป็ นกฎหมายสาคัญที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความมีตัวตนที่ถูกต้ องตามกฎหมายของ
แรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด ซึ่งเป็ นแรงงานส่วนใหญ่ในสถานบริการอาบ อบ นวด แต่กลับไม่
มีบ ทบั ญ ญั ติใดที่ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ความคุ้ มครองทางด้ า นแรงงานโดยตรงแก่แ รงงานในสถานบริ ก าร
โดยเฉพาะแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด ซึ่งเป็ นแรงงานหญิงที่มีลักษณะของการทางานที่พิเศษ
อันควรได้ รับการคุ้มครองและดูแลเป็ นกรณีเฉพาะ
ดังนี้จึงจาเป็ นต้ องตรากฎหมายสาหรับใช้ ค้ ุมครองแก่แรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ที่ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารคุ้ ม ครองตามกฎหมายแรงงานโดยตรงเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งทางกฎหมายในการตรา
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ฉบับนี้
3.4 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องการไม่อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองแรงงาน และมาตรการที่มียังไม่สามารถ
ให้ ความคุ้มครองได้ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
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ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายของไทยแรงงานสามารถได้ รั บ ความคุ้ มครองทางด้ า น
แรงงานและได้ รับ สวั สดิ การตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด หากเข้ าหลั ก เกณฑ์แ ละตรงตามเงื่ อนไขที่
กฎหมายบัญญั ติไว้ แต่ปรากฏแรงงานประเภทหนึ่ง ได้ แก่ แรงงานหญิงผู้ให้ บริ การอาบนา้ และนวด ที่
ไม่ได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทย ดังเช่ นแรงงานอื่นทั่วไป สาเหตุ
เพราะการจ้ างงานที่มีลัก ษณะที่กา้ กึ่งระหว่ า งจ้ า งแรงงานกับ จ้ า งทาของ ซึ่งไม่ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ท่ี
กฎหมายกาหนดไว้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่ทนั สมัยในมาตรการทางกฎหมายของไทยหากเปรียบเทียบ
กับ มาตรการทางกฎหมายของต่ า งประเทศที่มีแรงงานในลั กษณะการจ้ า งงานเช่ นเดี ยวกัน จากปั ญ หา
ดังกล่าวเมื่อศึกษาจึงพบว่าสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ได้ มีบทบัญญัติในมาตรา 138 กาหนดให้ แรงงานหญิงทุก
คนที่ทางานในสถานบันเทิง อาทิ ไนต์คลับ บาร์ สถานบริการอาบอบนวด ภายใต้ ความควบคุมของนายจ้ าง
ต้ องรับแรงงานหญิงดังกล่าวเป็ นลูกจ้ างในกิจการนั้น ทาให้ ไม่ว่าอย่างไรแรงงานหญิงในกลุ่มพิเศษเหล่านี้ก ็
จะได้ รับความคุ้มครองทางด้ านแรงงานตามกฎหมายของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์เช่นเดียวกันกับแรงงานภาค
ปกติท่วั ไป ทั้งนี้ หากไทยสามารถนาหลักการดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อใช้ บังคับแล้ วก็จะสามารถขจัดอุปสรรคอันเป็ นปัญหาทางด้ านแรงงานสาคัญนี้ได้ ดุจกัน
อย่างไรก็ตามพบว่ามาตรการคุ้มครองแรงงานหญิงของไทยที่ปรากฏยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่
มีความเหมาะสมกับสภาพของการทางานรวมถึงไม่ ตรงต่ อความต้ องการที่แท้ จริ งของหญิ งผู้ ให้ บริ การ
อาบนา้ และนวด ซึ่งเมื่อศึกษาเปรียบเทียบแล้ วพบว่ามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยส่วนใหญ่
เหมื อ นและคล้ า ยคลึ ง กับ มาตรการทางกฎหมายคุ้ มครองแรงงานของต่ า งประเทศ แต่ ก ็มี มาตรก าร
บางอย่างของในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจอันควรนามาเป็ นแนวทางเพื่อปรับใช้
กับมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ได้ แก่
(1) สาธารณรั ฐฟิ ลิปปิ นส์ท่ไี ด้ กาหนดให้ มีการประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคอันเกิดจากการ
ทางานและให้ มีความคุ้ มครองแก่ลูกจ้ างทุ กคน มาตรการนี้ มีหลักการให้ นายจ้ างเป็ นผู้ มีหน้ าที่ออกเงิน
สมทบเพี ยงฝ่ ายเดียวโดยลูกจ้ างและรั ฐบาลไม่มีหน้ าที่ต้องรั บผิดชอบ นอกจากนี้กฎหมายยังอนุ ญาตให้
ลูกจ้ างสามารถขอลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน
(2) ประเทศอังกฤษที่มีการกาหนดในเรื่ องการลาคลอดให้ แรงงานหญิงที่ต้ังครรภ์มีสิทธิลา
คลอดได้ โดยยั งคงได้ รั บ สิทธิเ กี่ยวกับ สภาพการจ้ า ง (แต่ ไม่ ร วมค่ า จ้ า ง) รวมทั้งสิ้น 52 สัป ดาห์ ซึ่ งมี
ระยะเวลาของการลามากกว่ า หากเปรี ยบเทียบกับ ของประเทศไทย ตลอดจนมีสิทธิทา หนังสือเพื่ อขอ
ปรับเปลี่ยนเวลาทางานที่ยืดหยุ่นเพื่อดูแลบุตรที่อายุไม่ถึง 6 ปี ได้ อกี ด้ วย
(3) ประเทศญี่ ปุ่นเช่ นกัน ได้ ให้ ความสาคัญกับ แรงงานหญิงภายหลังการคลอดบุตรโดย
กาหนดให้ ภายใน 1 ปี หลังคลอดบุตร มี สิทธิขอไม่ทางานในวันหยุด ไม่ทางานล่วงเวลา หรือทางานใน
เวลากลางคืนได้ นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาเลี้ยงทารกอายุไม่เกิน 1 ปี แรงงานหญิงมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุตร
(ทารก) อย่ างน้ อยวัน ละ 2 ครั้ ง ไม่ เกิน 30 นาทีต่อครั้ ง และที่น่ าสนใจยิ่ง คื อ การที่ญ่ี ปุ่นกาหนดให้
แรงงานหญิงที่มีปัญหาการทางานในช่วงมีประจาเดือนมีสทิ ธิขอลางานในช่วงเวลาดังกล่าวได้
(4) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะที่เน้ นให้ ความคุ้มครองทางด้ าน
สุขภาพ อนามัย และโรคติดต่อ เนื่องจากเป็ นประเทศหนึ่งที่เปิ ดเสรีให้ กับธุรกิจเพศบริการโดยกาหนดให้
เจ้ าของสถานบริการต้ องจัดให้ แรงงานหญิงเข้ าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่พร้ อมใช้ งาน เช่น การจัดให้ มีการ
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ตรวจโรค การตรวจทางการแพทย์สาหรับผู้ท่ตี ิดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยตรง และกาหนดให้ ทุกบริ การต้ อง
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายโดยต้ องมีเอกสารข้ อมูลกากับดูแลความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสวัสดิการ ซึ่ง
ความเข้ มงวดดูแลมีผลต่อการได้ รับใบอนุญาตเพื่อให้ สามารถประกอบกิจการถูกต้ องตามกฎหมาย
3.5 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองหรือระงับข้ อ
พิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ความสาคัญแก่เสรีภาพของแรงงานหรือลูกจ้ างสาหรับการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความ
ต้ องการของตนผ่านทางสหภาพแรงงานเพื่อให้ นายจ้ างหรือผู้ประกอบการรับทราบถึงความต้ องการของ
กลุ่ ม แรงงานตนมี อ ยู่ ม าอย่ า งยาวนานและประเทศไทยเองก็เ ห็น ถึ ง ความส าคั ญ จึ ง ได้ ให้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ้นเพื่อรองรับหลักการดังกล่าว แต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้
ไม่สามารถให้ เสรีภาพแก่แรงงานและลูกจ้ างได้ ทุกประเภทอย่างแท้จริง โดยเฉพาะแรงงานหญิง ผู้ให้ บริการ
อาบนา้ และนวด เนื่องจากไม่ใช่ ลูกจ้ างตามคานิยามที่กฎหมายดังกล่ าวกาหนดไว้ ดังนั้น จึงเป็ นปั ญหา
สาคัญในการบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับหลักการมาตรฐานแรงงานสากลตามที่
ปรากฏในอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 และ 98 อันเป็ นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่นานาประเทศใช้ ยึดถือ
ปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อศึกษาแล้ วพบว่าแรงงานหญิงกลุ่มนี้ต่างก็เป็ นแรงงานและลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการ
บริการเช่นเดียวกัน แต่กลับไม่มีสทิ ธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพทั้งทางตรงและทางอ้ อม ดังนั้น เพื่อเสริมสร้ าง
ความเข้ า ใจอัน ดีร ะหว่ า งนายจ้ า งและลู กจ้ า งกลุ่ มพิ เศษนี้ รวมถึงไม่ เป็ นการขัด ต่ อหลั กการ มาตรฐาน
แรงงานสากลดั ง กล่ า ว จึ ง เห็น ควรให้ มี ก ารบั ญ ญั ติก ฎหมายขึ้น เป็ นการเฉพาะเพื่ อ น าแรงงานหญิ ง ผู้
ให้ บริ การอาบน้า และนวดกลุ่มนี้ ให้ ได้ มีโอกาสในการมีเสรี ภาพตามที่พระราชบั ญญั ติแรงงานสัมพั นธ์
พ.ศ. 2518 กาหนดไว้

4. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ วนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหา ดังนี้
4.1 ควรมีการออกกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติเพื่อให้ ความคุ้มครอง แก่แรงงานหญิง
ผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด โดยตรง โดยให้ มีเนื้อหาที่สาคัญ ดังนี้
(1) หญิ งผู้ ให้ บ ริ การอาบน้า และนวด ต้ องได้ รั บ การพิ จารณาและรั บ เข้ า เป็ นลู กจ้ า งของ
นายจ้ าง ทั้งนี้ นอกจากที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี ให้ นายจ้ างและหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และนวด
ทุ กคนปฏิบัติตามที่พระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาหนด หากปรากฏบทบัญ ญัติ ใดที่
ขัดแย้ งกับพระราชบัญญัติน้ ี ให้ พิจารณาถึงความคุ้มครองที่เป็ นประโยชน์กบั แรงงานหญิงผู้เป็ นลูกจ้ างที่สดุ
(2) ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้ างที่ลูกจ้ างได้ รับ ให้ นายจ้ างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยอัตรา
ค่าจ้ างขั้นต่าที่กาหนดไว้ สาหรับลูกจ้ างปกติท่วั ไป รวมถึงต้ องจัดให้ มีการตรวจสุขภาพลูกจ้ างก่อนเข้ าทางาน
โดยกาหนดโรคติดต่ อทุ กประเภทเป็ นโรคที่ต้องตรวจเพิ่ มร่ วมกับการตรวจร่ ายกายปกติ และภายหลัง
ทางานแล้ วต้ องจัดให้ มีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ นการเฉพาะทุ ก 3 เดือน ข้ อมูลสุขภาพของ
ลู ก จ้ างาหญิ ง นี้ ถื อ เป็ นข้ อ มู ล ส าคั ญ นายจ้ างต้ อ งไม่ ก ระท าการอย่ า งใดให้ ข้ อ มู ล เป็ นที่ เ ปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอก
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(3) ต้ องให้ ลูกจ้ างมีสิทธิลาพักงานในช่วงมีประจาเดือนเป็ นกรณีเฉพาะเป็ นเวลา 3 วัน โดย
ได้ รับค่าจ้ าง หรือกาหนดให้ ลูกจ้ างทางานอื่นแทนชั่วคราว รวมถึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ป้ องกั น
โรคติดต่อทุกประเภท ให้ แก่ลูกจ้ างในสถานบริการ
(4) จัดให้ มีการฝึ กอบรมอาชีพให้ แก่ลูกจ้ าง 1 ครั้งต่อปี และให้ ลูกจ้ างมีสิทธิลาเพื่อฝึ กอบรม
อาชีพ ปี หนึ่งไม่น้อยกว่า 15 วันโดยได้ รับเงินเดือน
4.2 ควรให้ กรมสรรพากรออกคาสั่งเป็ นการเฉพาะลดภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาให้ ระหว่างที่ไม่
สามารถท างานได้ เ นื่ องจากได้ รั บ อัน ตรายจากการให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ก าหนดให้ น ายจ้ า งน าค่ า ใช้ จ่ า ย
สวัสดิการที่จัดให้ แก่แรงงานหญิงบริการนามาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามอัตราและสัดส่วนที่เหมาะสม
4.3 ควรให้ สานักงานประกันสังคมออกระเบียบกาหนดให้ บุตรของหญิงผู้ให้ บริการอาบนา้ และ
นวด มีสิทธิได้ รับการรักษาได้ โดยตรงกรณีได้ รับเชื้อโรคติดต่อร้ ายแรง โดยเฉพาะโรคเอดส์จากลูกจ้ างผู้
เป็ นมารดา ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
4.4 ควรให้ รัฐมีนโยบายจัดเก็บภาษีอาบนา้ โดยคานวณเข้ าไปกับค่าบริ การอาบนา้ และนวด
ส่วนหนึ่ง และจัดเก็บจากหญิงผู้ ให้ บริ การส่วนหนึ่ ง รวมถึงควรกาหนดให้ ผ้ ูประกอบการร่ วมกับหญิงผู้
ให้ บริการ ทาประกันชีวิตและสุขภาพ (โดยเป็ นประกันภัยภาคบังคับ)
4.5 ควรให้ รัฐสนับสนุนให้ มีการตั้งกองทุน เช่น กองทุนคิดเพื่อเกษียณ เป็ นต้ น โดยใช้ เงินจาก
ภาษีอาบนา้ ตามข้ อ 4.4 เป็ นหลักในการสนับสนุนกองทุนนี้ รวมถึงควรสนับสนุนเพิ่มเติมโดยจัดให้ มีศูนย์
พักพิง “หญิงเพื่อหญิง” สาหรับให้ ความช่วยเหลือและเพื่อเป็ นศูนย์กลางสาหรับให้ แรงงานหญิงในกลุ่ม
ธุรกิจเพศบริการสามารถรวมตัวกันแลกเปลี่ยนข้ อมูลในด้ านต่างๆ ระหว่างในกลุ่มแรงงานเดียวกัน
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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผูต้ อ้ งขังหญิงในประเทศ
ไทยตามข้อกาหนดกรุงเทพฯ
ยศธร นครพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ ผู้ เ ขีย นมีจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง มาตรการทางกฎหมายการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามข้ อกาหนดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายบังคับโทษของไทยและ
ประเทศอังกฤษ กับสหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดถึงความสาคัญของสุขภาพของผู้ต้องขัง
หญิงเพื่อนามาประยุกต์ใช้ กบั ประเทศไทยให้ สามารถนามาปฏิบัติได้ จริง รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง ว่ามีกฎหมายบัญญัติค้ ุมครองและให้
สิทธิแก่ผ้ ูต้องขังหญิงไว้ อย่ างไร แนวทางปฏิบัติเป็ นเช่นไร เพื่อนาไปสู่การกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การส่งเสริ มสุขภาพของผู้ ต้องขังหญิ งให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามสิทธิข้ั น
พื้ นฐาน เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับข้ อก าหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อ ผู้ต้องขังหญิงและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดหญิง หรือ “ข้ อกาหนดกรุงเทพ”
จากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถานเพิ่มจานวนมากขึ้นจนล้ นเรือนจา
ในประเทศไทยนับเป็ นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่ างต่ อเนื่ องมาโดยตลอด ในขณะที่จานวนผู้ ต้องขังใน
ปั จจุ บัน มีอยู่ 303,260 คน เป็ นชาย 261,367 คน หญิง 41,893 คน ในขณะที่ความจุ
มาตรฐานของเรือนจา/ทัณฑสถานทั่วประเทศมีอยู่เพียง 109,430 คน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบ
ต่อสภาพความเป็ นอยู่ของผู้ต้องขังและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจา เพราะผู้ต้องขัง
ไม่ได้ รับสวัสดิการตามความเหมาะสม และไม่ได้ รับการดูแลด้ านต่างๆตามความสมควร การที่
ผู้ต้อ งขังเพิ่ มจานวนทาให้ ร าชทัณฑ์จะต้ องสูญเสียงบประมาณในการดู แลผู้ต้อ งขังมากขึ้น แต่
จานวนบุคลากรในเรือนจาที่มีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ต้องขังที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ กับผู้ต้องขังได้ บัญญัติไว้ กว้ างๆ ต้ องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ซึ่ง
บางข้ อมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ
ประเทศไทยมี ปั ญ หาหลั ก 3 ประการ คือ ปั ญ หาด้ า นบุ คลากรหรื อ อัตราก าลั งของ
เจ้ าหน้ าที่เรือนจาไม่ได้ สัดส่วนกับผู้ต้องขังและการขาดแคลนแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านสหวิชาชีพทา


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ให้ การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้ มาตรฐานเท่าที่ควร ปัญหาด้ านการขาดแคลนงบประมาณ
ที่ใช้ ในการบริการจัดการผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถาน และประเทศไทยไม่มีกฎหมายราชทัณฑ์
บัญญัติเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงไว้ เฉพาะ ทาให้ ไม่ มีมาตรฐาน เกิดการเลื อกปฏิบัติ ไม่มีความเท่า
เทียมจากการศึกษาถึงการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา/ทัณฑสถานของประเทศ
ต่างๆ จะมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองด้ านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังหญิงไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศอังกฤษ จะมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
(Prison service order 4801 on Women Prisoners) ที่เป็ นหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
โดยเฉพาะ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลเยอรมันให้ ความสาคัญกับสุขภาพผู้ต้องขังซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติเรือนจา (Strafvollzugsgesetz) รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปในด้ านการ
ดูแลสุขภาพที่ใช้ กับนั กโทษทั้งหมดจะมีลักษณะเช่ นเดียวกับบทบัญญั ติเพิ่ มเติมอื่นๆที่นามาใช้
อย่างชัดเจนกับผู้ต้องขังหญิง ผู้เขียนเห็นว่าหากประเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา/ทัณฑสถานโดยมีกฎหมายราชทัณฑ์บังคับใช้ กับผู้ต้องขังหญิงเฉพาะจะ
เป็ นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังมีสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงหรือข้ อกาหนดกรุงเทพฯ

บทนา
ปั จจุ บันประเทศไทยประสบปั ญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้ านเศรษฐกิจสังคม การเมือง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมจนก่อให้ เกิดปั ญหาอาชญากรรมที่มีปริ มาณเพิ่มสูงขึ้นตามมาเป็ นผล
โดยตรงที่ทาให้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้ องทางานมากขึ้น มีการจับกุมผู้กระทาความผิด
เพิ่ ม มากขึ้ น 1 จนท าให้ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนของผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ า ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
งบประมาณ และประสิทธิภาพในการบริหารงานราชทัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมดูแลและพัฒนานิ สัย
ผู้ ต้ อ งขั งและยั งน าไปสู่ปั ญ หาต่ า งๆ มากมายตามมาอีก ทั้ง ความแออัด งบประมาณรายจ่ า ย
บุคลากร การบริหารงานเรือนจาและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง 2 การเพิ่มจานวนของผู้ต้องขังทา
ให้ เกิดสภาพแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจา ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพความเป็ นอยู่ของ
ผู้ต้องขังในทางลบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจา เพราะทาให้ การจัดการ
สวัสดิการและการดูแลผู้ต้องขังในด้ านต่างๆ ทาด้ วยความยากลาบาก 3 อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขัง
จะต้ องได้ รับการปฏิบัติเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน จะต้ องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมกัน

1

ธานี วรภัทร์, วิกฤตราชทัณฑ์ : วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554), น.
14.
2
เพิ่งอ้าง, น. 18.
3
มานะ วินทะไชย, “ผู้ต้องขังล้ นเรือนจา : ปั ญหาสาคัญที่ไม่มีวันเป็ นวาระแห่ งชาติ,” สืบค้ นเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2559, จาก http://myreadertips.blogspot.com/2014/10/blog-post_97.html
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มุ่งเน้ นการบาบัด ฟื้ นฟู พฤตินิสัยที่เป็ นผลร้ ายไม่ให้ กลับไปกระทาความผิดต่อไปอีกในอนาคต
และการส่งเสริมให้ ผ้ ูต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
ประเทศไทยมีปัญหาด้ านบุคลากรหรื ออัตรากาลังของเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาไม่ได้ สัดส่วน
กับผู้ต้องขังซึ่งการขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่เรื อนจา แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านสหวิ ชาชีพทาให้ การ
ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้ มาตรฐานเท่าที่ควรและในการที่ผ้ ูต้องขังจะออกไปรั กษาตัวยัง
โรงพยาบาลนอกเรื อนจาความขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ทาให้ เรื อนจาต้ องมีความระมัดระวั งในการ
จัดส่งผู้ต้องขังที่ป่วยออกไปรักษาภายนอกเรือนจา4
ปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนงบประมาณเนื่ อ งจากการเพิ่ มจ านวนของผู้ ต้อ งขังทาให้
งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มมากขึ้น และรายจ่ ายใช้ จ่ายไปในเรื่ องการบริ โภคมากที่สุด งบประมาณ
ไม่ได้ ถูกใช้ ไปเพื่ อการแก้ ไขฟื้ นฟู มากเท่าไหร่ ทั้ งๆ ที่งานราชทัณฑ์ถือเป็ นการลงทุ นกับมนุ ษย์5
ผู้ ต้ อ งขั ง ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลด้ า นต่ า งๆรวมถึ ง ด้ า นสุข ภาพอนามั ย ของผู้ ต้ อ งขั ง หากมี ก ารใช้
งบประมาณไปด้ านอื่นหมด จะทาให้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังไม่ได้ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศของผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจา/ทัณฑสถานจะต้ องตระหนักใน
ด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ผ้ ูต้องขังหญิงจะต้ องได้ รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เฉพาะในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ กฎกระทรวงฯ
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ และอื่ นๆที่เกี่ยวกับผู้ ต้องขังหญิงทาให้ การปฏิบัติในด้ านต่างๆ และด้ าน
การส่งเสริ มสุขภาพเกิดความไม่ เท่า เทียมกันเพราะความแตกต่ า งเฉพาะเพศที่ผ้ ู ต้อ งขังหญิ งมี
ความต้ องการด้ านการดูแลสุขภาพสูงกว่าผู้ต้องขังชาย
จากปั ญหาดังกล่าวเพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิในด้ านสุขภาพของผู้ ต้ องขังหญิง จึงเห็น
ควรศึกษาสิทธิของผู้ต้องขัง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้ นศึกษา
การส่งเสริ มสุขภาพผู้ ต้อ งขังหญิ งโดยทั่วไป การส่งเสริ มสุขภาพผู้ ต้องขังหญิ งเฉพาะด้ า น การ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง หญิงตั้งครรภ์และบุตรของ
ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ งถื อ เป็ นสิ่งจ าเป็ นที่เ รื อ นจ า/ทัณ ฑสถานจะต้ อ งคานึ งและจั ดให้ มีก ารส่งเสริ มเป็ น
สวัสดิการทางสุขภาพทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับข้ อกาหนดแมนเดลลา
ข้ อกาหนดกรุงเทพฯและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป

4

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิสมัย รัตนโรจน์สกุล, กิตติกร สันคติประภา
, กาจัด พ่ วงสวัสดิ์ และจิรภา สินธุนาวา. การใช้ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนาข้ อกาหนดกรุงเทพฯ
ไปสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาในประเทศไทย : การวิจัยภายใต้ โครงการกาลังใจในพระราชดาริพระเจ้ าหลายเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา, (กรุงเทพฯ : สานักกิจการในพระดาริพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา,
สานักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม, 2555). น.44.
5
ธานี วรภัทร์, วิกฤตราชทัณฑ์ : วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ 2, น. 7374.
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2. แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการส่ งเสริมสุขภาพผูต้ อ้ งขัง
หญิง
เรือนจาหญิงจะมีมาตรฐานที่เป็ นแนวทางการปฏิบัติสาหรับการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศ
ที่เน้ นเรื่ องเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริ ญพั นธ์ การดูแลสุขภาพจิตใจ การรักษา
อาการติ ด ยาเสพติ ด และการให้ คาปรึ ก ษาสาหรั บ ผู้ ท่ีเ คยตกเป็ นเหยื่ อ ของการล่ ว งละเมิ ด ทาง
ร่างกายและทางเพศ
ความร่วมมือกันระหว่างเรือนจา/ทัณฑสถานและสถานบริการด้ านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ น
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานการดูแลด้ านการส่งเสริมสุขภาพ เป็ นองค์ประกอบเชิงบูรณา
การในการให้ บริการทางการแพทย์ท่สี ามารถให้ บริการกับทุกๆเรือนจาในเบื้องต้ นการดูแลสุขภาพ
ของผู้ต้องขังควรจะได้ รับการดูแลสุขภาพทั้งผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง สามารถเข้ าถึงการ
รั ก ษาพยาบาลได้ อ ย่ า งเท่ า เทีย มตามความต้ อ งการของผู้ ต้ อ งขั งแต่ ล ะรายเจ้ า หน้ า ที่ท างด้ า น
การแพทย์ท่อี ยู่ในเรือนจาเมื่อจะต้ องให้ บริการสุขภาพในการรักษาเบื้องต้ นควรจะคานึงถึงลักษณะ
ของอาการเจ็บ ป่ วยเช่ น เป็ นโรคติดต่ อ เรื้ อรั ง โรคที่มีความผิ ดปกติเ กี่ยวกับระบบสืบ พั นธ์ คื อ
มะเร็งปากมดลูก หรื อโรคติดต่ อต่างของผู้ หญิงที่ต้องดูแลสุขภาพโดยแพทย์ท่มี ีความเชี่ ยวชาญ
ควรจัดให้ มีบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจเยี่ยมเป็ นประจา
สุขภาพจิตตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ต้องขังในเรือนจากล่ าวว่า การทาให้ ผ้ ูต้องขังทุกคนในเรือนจามีสุขภาพจิตดีเป็ นเรื่องที่ยาก
ดังนั้น เรื อนจาควรให้ ความช่ วยเหลือ ให้ คาแนะนาผู้ต้องขังแต่ละรายที่มีสุขภาพจิตต่างกัน เพื่ อ
ลดสาเหตุท่เี ป็ นผลเสียต่อสุขภาพจิต
ส่วนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และบุตรติดผู้ต้องขัง จะได้ รับการดูแลทั้งก่อนคลอดและ
หลังคลอดมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติภายนอกเรือนจาแต่หากว่าทารกที่เกิดในเรือนจาก็ไม่
ควรระบุสถานที่อยู่ของเรื อนจาไว้ ในสูติบัตรส่วนเด็กที่อาศัยอยู่กับมาดาในเรื อนจาในช่ วงเวลาที่
เด็กอยู่ในเรื อนจา เด็กควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ รับการดูแลด้ านสุขอนามัยและพั ฒนาการของ
ร่างกาย และควรอยู่ในความดูแลโดยนักจิตวิทยาเรือนจาและผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาของเด็ก
สภาพแวดล้ อมที่จัดเตรียมไว้ สาหรับการเลี้ยงดูเด็กควรใกล้ เคียงกับสภาพนอกเรือนจาให้ มากที่สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ 6
องค์การสหประชาชาติได้ กาหนด ข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาติสาหรั บ
ผู้ต้องขัง ; ข้ อกาหนดแมนเดลลา (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment

6

นัทธี จิตสว่าง, กาจัด พวงสวัสดิ์ และคณะ, คู่มอื การจัดการและการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาความผิดหญิง : สานักงานสหประชาชาติว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมกรุงเวียนนา, (กรุงเทพฯ :
สานักกิจการในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา ,สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ยุตธิ รรม, 2551), น. 100-102.
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of Prisoners ; the Mandela Rules7 จุดเด่นสาคัญยิ่งของข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสหประชาชาติ
ฉบับนี้คือ หากมีการบังคับใช้ หรื อปฏิบัติตามอย่างเต็มกาลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพของการคุมขัง
จากเวลาที่สูญเปล่ าของการทนทุ กข์ ทรมานและความอัปยศอดสูอันเป็ น วิ กฤต ไปสู่ โอกาส ที่
บุคคลสามารถใช้ ช่วงเวลาดังกล่าวสาหรับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของตนเองเมื่อได้ รับอิสรภาพ
ทั้งเป็ นประโยชน์แก่สงั คมอีกด้ วย8
หลักการเบื้องต้ นของข้ อกาหนดแมนเดลลา ในการบริ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง
เป็ นความรับผิดชอบของรัฐ ผู้ต้องขังควรได้ รับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับที่มีในชุมชน
และมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับการจัดการสาธารณสุขทั่วไปและทาให้ ม่ันใจว่าได้ รับการรักษาและ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง9
นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ ก าหนดสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง และ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดหญิง ; ข้ อกาหนดกรุงเทพฯ (United Nations
Rule for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women
Offenders ; the Bangkok Rules)10 เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 ยังไม่มีข้อกาหนด
เฉพาะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง จนในปลายปี ค.ศ. 2010 ที่ประชุ มสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 65
ได้ ให้ ความเห็นชอบข้ อกาหนดกรุงเพทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยปฐมบทของ
ข้ อกาหนดดังกล่ าวนี้มีจุดเริ่ มจากพระอัจฉริ ยาภาพและพระปรี ชาสามารถในพระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระดาริให้ มีโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates ซึ่ง
พระเจ้ าหลานเธอฯ ทรงตระหนักถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้ รับโอกาสเท่ท่คี วรโดยเฉพาะผู้ต้องขัง
หญิงที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน11
หลักการในการส่งเสริมสุขภาพตามข้ อกาหนดกรุงเทพฯ จะมีการบริการด้ านสุขอนามัย
การบริการดูแลสุขอนามัยสาหรับผู้หญิง การบริการด้ านสุขภาพจิต การป้ องกัน การรักษาและการ
ช่วยเหลือหญิงซึ่งเป็ นโรคเอดส์ การบริการป้ องกันโรคเฉพาะ การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และบุตร
ติดผู้ต้องขัง12
อย่างไรก็ตาม โดยเหตุท่ขี ้ อกาหนดแมนเดลลา (the Mandela Rules)กับข้ อกาหนด
กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ดังกล่าวมิใช่กฎหมาย และขาดอานาจบังคับให้ ปฏิบัติตาม ซึ่งการที่
ประเทศใดประเทศหนึ่ งจะปฏิบั ติ ตามหรื อ ไม่ จ ะขึ้นอยู่ ในดุ ลพิ นิ จ ของประเทศนั้ น ๆ องค์ก าร
สหประชาชาติ ไ ม่ มี อ านาจใดๆ ไปก าหนดให้ มีก ารปฏิบั ติ ต าม สิ่ ง ที่ส หประชาชาติ ทาได้ ก ็คื อ
7

ข้ อกาหนดแมนเดลลา.
เพิ่งอ้าง.
9
เพิ่งอ้าง, ข้ อ 24.
10
ข้ อกาหนดกรุงเทพฯ.
11
ศาลกับกระบวนการปฏิบตั ติ ่อผู้ต้องขัง, น. 9.
12
อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ 10.
8
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ส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิก ต่างๆ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในข้ อกาหนดแมนเดลลา
กับข้ อกาหนดกรุงเทพฯดังกล่ าวให้ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
ประเทศ

3. หลักเกณฑ์การส่งเสริมสุขภาพของผูต้ อ้ งขังหญิงตามกฎหมายต่างประเทศ
3.1 อังกฤษ
การบังคับโทษจาคุกในประเทศอังกฤษจะมีกฎหมายที่สาคัญ ได้ แก่ พระราชบัญญั ติ
เรือนจา (Prison Act 1992) และข้ อบังคับเรือนจา (Prison Rule 1999) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ และสิทธิต่างๆของผู้ต้องขัง
ประเทศอังกฤษในกระบวนการยุติธรรมจะมีการใช้ มาตรการที่ไม่ใช่การจาคุก โดยจะ
เน้ นการป้ องกันการเกิดอาชญากรรมมากกว่าการแก้ ไข มีการใช้ มาตรการลดปริมาณผู้ต้องขังเข้ าสู่
เรื อ นจ า 13 การบังคับโทษในเรื อ นจาจะมีมาตรการส่งเสริ มต่อผู้ ต้อ งขัง โดยเรื อ นจ าจะมีความ
รับผิดชอบดังนี้ การส่งเสริมทางด้ านความสร้ างสรรค์ให้ กบั ผู้ต้องขัง เพื่อให้ ผ้ ูต้องขังมีการปรับตัว
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ ูต้องขังได้ เตรียมความพร้ อมในการกลับคืนสู่สังคม การกระตุ้นจิตสานึก
ของผู้ต้องขังให้ ผ้ ูต้องขังให้ ผ้ ูต้องขังมีสานึกในการกระทาความผิดที่ผ่านมา การที่ผ้ ูต้องขังต้ องถูก
จากัดเสรีภาพในเรือนจา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ ไขและเพื่อความปลอดภัย และเรือนจาจะ
มีหน้ าที่แก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู ต้ องขังเพื่ อเตรี ยมความพร้ อ มในการกลับ สู่สังคม และจะมีก ารช่ วยเหลื อ
ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องภายหลังการปล่อย14
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ในอั ง กฤษ จะมี ร ะเบี ย บกรมราชทัณ ฑ์ (Prison
Service Order 4800 on Women Prisoners) จะมีหลักความเสมอภาคในการรับบริการทาง
การแพทย์ แนวคิดนี้มีหัวใจสาคัญคือ ผู้ต้องขังจะต้ องได้ รับบริการด้ านสุขภาพและการแพทย์จาก
เรือนจา ในมาตรฐานเทียบเท่ากับในชุมชน โดยหน่วยงานที่ทาหน้ าที่บริการดูแลสุภาพในเรือนจา
คือ Primary Care Trusts ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้ การดูแ ลของ National Health Service15 การ
ส่งเสริ มสุขภาพของผู้ ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษได้ กาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการบริ การ
ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้ แก่ผ้ ูต้องขัง โดยได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับเรือนจา (The
Prison Rule 1999)โดยหลักการสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรื อนจาที่วางไว้ ในข้ อบังคับ
เรือนจา (The Prison Rule 1999) คือ ในเรือนจาจะต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ทางด้ านการแพทย์ประจาอยู่
13

ธานี วรภัทร์, “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจาคุก ,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์,
น. 120, (มกราคม - มิถุนายน 2550).
14
ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษจาคุก, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพ: วิญญูชน, 2553), น. 33.
15
Plugge,E. , Douglas, N. , & Fitzpatrick, R, The Health of Women in Prison Study Findings, 2006,
p. 13. อ้ างถึงใน. นันัทธี จิตสว่าง, สารานุกรม : การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ , (กรุงเทพฯ : กรม
ราชทัณฑ์, 2552), น. 40.
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ในเรื อนจาทุกวัน โดยจะมีการดูแลผู้ต้องขังที่เจ็บป่ วย ซึ่งหน้ าที่หลักของเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์
จะมีการรักษาทางด้ านสุขภาพทางด้ านร่ างกายของผู้ต้องขัง รวมถึงสุขภาพจิตด้ วย 16 การบริการ
สุขภาพเฉพาะด้ านทางเรือนจาจะมีการจัดบริการสุขภาพแก่ผ้ ูต้องขัง 17นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์จะ
จัดให้ มี Mother and Baby Units (MBUs) ไว้ เป็ นหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีการตั้งครรภ์
และเด็กตติดกับผู้ต้องขัง18
3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การบั งคั บ โทษจ าคุ ก เป็ นมาตรการในการดาเนิ นการเกี่ยวกับ โทษจ าคุ ก ที่เ ป็ นการ
ลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด วิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย ที่เ ป็ นการจ ากัด เสรี ภ าพของบุ ค คล 19 ใน
เยอรมนี กระบวนการยุติธรรม ทุกองค์กรการทางานจะมีความสัมพันธ์ และต่อเนื่องกัน มี แนวคิด
และทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อมีผ้ ูกระทาความผิดจะสามารถกรองผู้กระทาความผิดให้ รับ
โทษจาคุก เมื่อถูกจาคุกจะได้ รับการฟื้ นฟูแก้ ไข อย่างมีประสิทธิภาพ20
การบังคับโทษจาคุกในประเทศเยอรมันจะมีแผนการบังคับโทษจาคุก เพื่อบาบัด แก้ ไข
ให้ มีความสอดคล้ องกับการพัฒนาผู้ต้องขัง โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่คาดหมายได้ ในผลของ
พัฒนาการของผู้ต้องขัง และ โดยแผนบังคับโทษจาคุก จะประกอบไปด้ วย การให้ ผ้ ูต้องขังเข้ าไป
อยู่ในสถานที่เหมาะสมในเรือนจาปิ ดหรือเรือนจาเปิ ด การให้ ผ้ ูต้องขังอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มหรือกลุ่ม
บาบัด การให้ ผ้ ูต้องขังได้ รับการศึกษา การฝึ กอาชีพที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาให้ แก่
ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการช่ วยเหลือและมาตรการบาบัด การผ่อนปรนการบังคับโทษ
ให้ กบั ผู้ต้องขังและมาตรการที่จาเป็ นสาหรับการเตรียมการปล่อยตัว21
การส่ง เสริ มสุขภาพผู้ ต้อ งขัง หญิ งในเยอรมั น รั ฐบาลในประเทศเยอรมัน จะมี ก าร
ตระหนักถึงปัญหาของผู้ต้องขังหญิง ในการถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็ นภาระอย่างยิ่งของ
ผู้หญิง เพราะว่า ผู้ต้องขังหญิงจะต้ องถูกแยกออกจากสังคม จะต้ องแยกจากสามีและแยกออกจาก

16

ปณิธาน ตึงตระกูล, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังด้ านสุขภาพอนามัย,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), น. 67.
17
Prisoner’ Information Book for Women Prisoners and Young Offender, p. 12). อ้ างถึงใน. นัทธี จิต
สว่าง, สารานุกรม : การปฏิบตั ติ ่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ, อ้ างแล้ ว เชิงอรรถที่ 15. น. 41.
18
ปิ ยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์, “การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่ างการดาเนินคดีอาญา,” สืบค้ นเมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/490773
19
ธานี วรภัทร์, “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดจ้ างทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการกาหนดการ
บัง คับ โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ กับ การวิ นิ จ ฉั ย การกระทาความผิด ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ยาเสพติ ด
กรณีศึกษาผู้ต้องขังหญิง, (กระทรวงยุติธรรม : ทุนวิจัยสานักกิจการในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
พัชรกิตยิ าภา, 2559), น. 47.
20
เพิ่งอ้าง, หน้ าเดิม.
21
เพิ่งอ้ าง, น. 48.
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บุตร 22พระราชบัญญั ติเรื อ นจ า รวมถึงบทบัญ ญัติท่ัวไปในด้ านการดูแ ลสุขภาพที่ใช้ กับ นั ก โทษ
ทั้งหมดจะมีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติเพิ่มเติมอื่นๆที่นามาใช้ อย่างชัดเจนกับผู้ต้องขังหญิง23
หลักเกณฑ์เบื้องต้ นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังโดยมาตรการทางการแพทย์ โดย
เรือนจามีหน้ าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง จะดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผู้ต้องขัง และจะให้ ความช่ วยเหลือผู้ ต้องขังในด้ านต่า งๆรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ต้องขัง 24
ผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยทางจิตในประเทศเยอรมันจะอยู่ภายใต้ การควบคุมของกฎหมายเฉพาะและจะ
ได้ รับ การรั กษาในโรงพยาบาลหรื อคลินิ ก จิตเวชและโรงพยาบาลนิ ติจิตเวช 25และการส่งเสริ ม
สุขภาพผู้ต้องขังหญิงที่เป็ นผู้ต้องขังหญิงที่ต้ังครรภ์และเพิ่งคลอดบุตร จะมีบทบัญญัติกฎหมายว่า
ด้ วยการคุ้มครองแม่ท่ที างาน มาบังคับใช้ การที่ผ้ ูต้องขังหญิงตั้งครรภ์จะมีสิทธิทางการแพทย์โดย
ได้ รับการดูแลด้ านสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ 26นอกจากนี้ บุตรติดมากับผู้ต้องขังในเรือนจาที่
ทาการพักอาศัยอยู่กับผู้ต้องขัง และจะได้ รับการส่งเสริมสุขภาพเช่นกัน สามารถขอให้ ตรวจรักษา
เพื่อป้ องกันโรคได้ ตามสมควร27

4. บทสรุปและเสนอแนะ
ประเทศไทยได้ มี ก ารพั ฒนาปรั บปรุ งกฎหมายราชทั ณ ฑ์ ใ ห้ สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ที่ได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการออก
กฎระเบียบ ข้ อบังคับที่ใช้ ในการคุ้มครองและใช้ เป็ นวิ ธีปฏิบัติกับผู้ ต้องขังเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินชีวิตของผู้ต้องขัง
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีฐานะเป็ นมนุษย์ให้ มากขึ้น
แต่หากพิจารณาเรื่องกฎหมายแล้ วจะพบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เฉพาะ
เพื่ อ เป็ นหลั ก ในการปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ต้อ งขัง หญิ ง และในกฎหมายราชทัณ ฑ์ก ็บั ญ ญั ติ ไว้ ก ว้ า งๆไม่
ตอบสนองความต้ องการของผู้ต้องขังอย่างแท้ จริงอย่างเช่นที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิง
ตามมาตรฐานสากล และเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติของงานราชทัณฑ์ในประเทศไทยจะพบว่าใน
การดาเนินงานหรือในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชทัณฑ์ยัง ไม่ สามารถมีปฏิบัติให้ เป็ นไปตามที่
22

Country Report : Germany, p.1.
“Prisoner Healthcare, Guaranteed by Law : Are the Germans Getting it Right,” สืบค้ นเมื่อวันที่ 3
พฤศจิ ก ายน 2559,
จาก http://rightsofprisoners.blogspot.com/2012/10/prisoner-healthcareguaranteed-by-law.html
24
StVollzG, § 56.
25
Country Report : Germany, p. 4.
26
กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษจาคุก. อ้ างแล้ ว เชิงอรรถที่ 14, น. 139.
27
Country Report : Germany, p. 3.
23
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กฎหมายราชทัณฑ์บัญญัติและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติ
ต่าง ๆ เนื่องมาจากราชทัณฑ์ไทยในปั จจุ บันประสบปั ญหาเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์จนทา
ให้ มีการปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องมาจาก ปั ญหาการขาดแคลนงบประมาณ และปั ญหาการ
ขาดแคลนบุ คลากร หรื อสถานที่ไม่ เพี ยงพอต่ อความจุ ของผู้ ต้องขัง และทัศนคติของเจ้ าหน้ าที่
เรื อ นจ า เป็ นต้ น การด าเนิ น งานของกรมราชทัณ ฑ์จ ะมี ก ารจั ด วางไว้ ตามแผนในการจั ด การ
คุ้มครองสิทธิต่างๆของผู้ต้องขัง แต่กย็ ังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อบรรลุเป้ าหมายที่วางเอาไว้
ตามสมควร
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาจัดทา “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้ วยเรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยผู้ต้องขังหญิง” เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิง และ
เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานที่รับรองได้ ว่า ผู้ต้องขังจะได้ รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
ชุมชน หากเกิดการเจ็บป่ วยจะเข้ าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
2. แก้ ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. มาตรา 30 วรรคหนึ่ง เดิม “เมื่อแพทย์ผ้ ู
ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังยื่นรายงานแสดงความเห็นว่ าผู้ต้องขังคนใดป่ วยเจ็บและถ้ าคง
รั กษาพยาบาลอยู่ในเรื อนจาจะไม่ทุเลาดีข้ ึน อธิบดีจะอนุ ญาตให้ ผ้ ูต้องขังคนนั้นไปรั กษาตัวใน
สถานที่อ่นื ใดนอกเรือนจาโดยมีเงื่อนไขอย่างใดแล้ วแต่จะเห็นสมควรก็ได้ ”
แก้ ไขเป็ น “เมื่อแพทย์ผ้ ูควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังยื่นรายงานแสดงความเห็นว่า
ผู้ต้อ งขังคนใดป่ วยเจ็บ และถ้ า คงรั ก ษาพยาบาลอยู่ ในเรื อ นจ าจะไม่ ทุเลาดีข้ ึน ให้ ผ้ ู บั ญ ชาการ
เรื อนจา/ผู้อานวยการ จัดแพทย์เข้ ามารักษาหรื อส่งไปรั กษายังเรื อนจาอื่น หากกรณีจาเป็ น จะ
ส่งไปรักษาตัวในสถานที่อ่นื ใดนอกเรือนจาสถานที่น้ันจะต้ องมีสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะ แล้ ว
รายงานให้ อธิบดีทราบต่อไป”
3. เสนอแนะให้ สถานพยาบาลในเรือนจาแต่ละแห่งประสานงานกับโรงพยาบาลใน
เขตพื้ นที่เพื่ อพั ฒนาระบบวีดีโอคอนเฟอร์ เร็นซ์เชื่อมต่อระหว่ างสถานพยาบาลในเรื อนจาไปยัง
โรงพยาบาลในเขตพื้ นที่ สาหรั บกรณีท่ีต้องปรึ กษาแพทย์ หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็สามารถ
ติดต่อผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ เพื่อลดภาระของเจ้ าหน้ าที่ไม่จาเป็ นต้ องส่งตัวผู้ต้องขัง
ออกไปภายนอกเรือนจาทุกกรณี
4. เสนอแนะให้ กรมราชทัณฑ์ประสานความร่ วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ ส่ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขหมุนเวียนเข้ ามาให้ บริการในเรือนจา ทั้งในด้ านการ
คัดกรองผู้ป่วย ป้ องกัน ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขอนามัยในเรือนจา ทั้งใน
ด้ านช่องปาก ผิวหนัง ตา อนามัยเจริญพันธุ์ สภาวะจิตใจ
5. มีมาตรการลดจานวนผู้ต้องขังโดยการพักการลงโทษ หรือคุ มประพฤติสาหรั บ
ผู้ต้องขังที่ป่วยหนัก ป่ วยระยะสุดท้ ายหรือวาระสุดท้ ายของชีวิต และระยะเวลาในการจาคุกเหลือ
น้ อย กรณี ดังกล่ าวแพทย์ท่ีทาการรั กษาวิ นิ จฉั ย ควรอนุ ญาตให้ ก ลั บ ไปรั ก ษาตั วที่บ้า น โดยให้
9
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แพทย์นาผลตรวจอันเป็ นที่แน่ชัดว่าผู้ต้องขังป่ วยหนัก ป่ วยระยะสุดท้ ายหรือวาระสุดท้ ายของชีวิต
ยื่นต่อผู้บัญชาการเรือนจาและให้ ผ้ ูบัญชาการเรือนจายืนผลการตรวจนั้นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์
เพื่อให้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุญาตตามสมควร

บรรณานุ กรม
ธานี วรภัทร์. กฎหมายว่าด้ วยการบังคับโทษจาคุก . พิ มพ์ ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : วิญญูชน, 2553.
ธานี วรภัทร์ . วิ กฤตราชทัณฑ์ : วิ กฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.กรุ งเทพฯ :
วิญญูชน, 2554.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิสมัย รัตนโรจน์สกุล, กิตติกร
สันคติประภา, กาจัด พ่วงสวัสดิ์ และ จิรภา สินธุนาวา. การใช้ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อนาข้ อกาหนดกรุงเทพฯไปสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาในประเทศไทย : การ
วิจัยภายใต้ โครงการกาลังใจในพระราชดาริพระเจ้ าหลายเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา.
กรุงเทพฯ : สานักกิจการในพระดาริ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพั ชรกิติยาภา ,
สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555.
นัทธี จิตสว่าง, กาจัด พวงสวัสดิ์ และคณะ. คู่มือการจัดการและการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาความผิดหญิง : สานักงานสหประชาชาติว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรม
กรุ งเวียนนา. กรุงเทพฯ : สานั กกิจ การในพระดาริ พ ระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
พัชรกิติยาภา,สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551.
นัทธี จิตสว่าง. สารานุ กรม : การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนานาชาติ. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์ ,
2552.
ศาลกับกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง.
ธานี วรภัทร์. “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจาคุก.” วารสารกฎหมายธุรกิจ
บัณฑิตย์. (มกราคม-มิถุนายน 2550) : 120.
ปณิ ธ าน ตึ ง ตระกู ล . “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้ ม ครองสิท ธิ ข องผู้ ต้ อ งขั ง ด้ า นสุข ภาพ
อนามัย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2556.
“Prisoner Healthcare, Guaranteed by Law : Are the Germans Getting it Right.” http://
rightsofprisoners. blogspot.com/2012/10/prisoner-healthcare-guaranteed-bylaw.html, 3 November 2016.
ปิ ยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์. “การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการดาเนินคดีอาญา.”
https://www. gotoknow.org/posts/490773, 4 พฤศจิกายน 2559.
มานะ วินทะไชย. “ผู้ต้องขังล้ นเรือนจา : ปัญหาสาคัญที่ไม่มีวันเป็ นวาระแห่งชาติ.” http://
myreadertips.blogspot.com/2014/10/blog-post_97.html, 10 กันยายน 2559.
10
465

ธานี วรภัทร์ . รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดจ้ างทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
กาหนดการบั งคับ โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ กับการวิ นิ จฉั ยการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดกรณีศึกษาผู้ต้องขังหญิง. กระทรวงยุ ติธรรม : ทุ น
วิจัยสานักกิจการในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา, 2559.
ข้ อกาหนดกรุงเทพฯ.
ข้ อกาหนดแมนเดลลา.
Prison Act 1992.
Prison Service Order 4800 on Women Prisoners.
Strafvollzugsgesetz 1976.
The Prison Rule 1999.
Country Report : Germany.

11
466

1

การสอบสวนคดีพิเศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็ น
กระบวนการเดียวกัน
วรรณนภัส ติ้ งสมชัยศิลป์ *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ **

บทคัดย่อ
กระบวนการยุ ติ ธรรมของประเทศไทยมีวิ ธี ก ารด าเนิ น คดี อ าญาในระบบกล่ า วหา
โดยข้ อ เท็จ จริ งต่ า งๆในการกระทาความผิด จะได้ มาจากการสอบสวนของพนั ก งานสอบสวน
โดยกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา องค์ ก รที่ทาหน้ า ที่ฟ้ องร้ อ งผู้ ก ระทาความผิ ด ต่ อ ศาลคื อ
พนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการกลับไม่ได้ มีส่วนรั บรู้ในการจับกุมและการสอบสวนผู้กระทา
ความผิดเลยมาตั้งแต่ ต้ น เพราะระบบการพิ จารณาคดีอาญาของไทย ได้ แ บ่ งแยกขั้ นตอนการ
สอบสวนและการฟ้ องร้ อ งออกจากกัน อย่ า งเด็ด ขาด โดยอารยประเทศไม่ ว่ า จะเป็ นประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา ฝรั่ งเศส เยอรมนี หรื อ ญี่ ปุ่น ถื อว่ าการสอบสวนและฟ้ องร้ อ งเป็ นกระบวนการ
เดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะเหตุว่าพนักงานอัยการผู้มีอานาจฟ้ องคดีจะต้ องได้
เข้ าไปสัมผัสเรื่องราว ข้ อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงมีโอกาสได้ ซักถามพยานด้ วยตนเอง เพื่อให้ เข้ าใจ
สิ่งต่างๆ ในรายละเอียดของข้ อเท็จจริงแห่งคดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนาคดีข้ ึนสู่ศาลเพื่ อ
พิสจู น์ความจริง ฉะนั้น การให้ อานาจจับกุมกับอานาจสอบสวนอยู่ในองค์กรเดียวกันโดยปราศจาก
การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ย่อมอาจทาให้ เกิดความไม่โปร่งใส ซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายอย่างยิ่ง
กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้ถูกดาเนินคดี
โดยอาชญากรรมที่เป็ นคดีพิเศษ เป็ นรูปแบบที่มีความหลากหลายซับซ้ อน ก่อให้ เกิด
ความเสียหายและผลกระทบต่ อเศรษฐกิจอย่ างมหาศาล ตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคีพิเศษ
พ.ศ. 2547 ได้ กาหนดให้ อัยการเข้ าร่ วมสอบสวน แต่กม็ ิได้ กาหนดทุกประเภทคดี จากการศึกษา
พบว่าการดาเนินคดีอาญาซึ่งเป็ นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ยังมีปัญหา เช่น การที่
พนักงานอัยการคดีพิเศษที่มิได้ เข้ าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี การใช้ มาตรการบังคับในการร้ อง
ขอหมายค้ น หรื อ หมายจั บ ในคดี พิ เ ศษ พนั ก งานอั ย การไม่ มี อ านาจรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ในคดี พิ เ ศษด้ วยตนเอง การออกค าสั่ ง ฟ้ องหรื อ ไม่ ฟ้ องคดี พิ เ ศษของพนั ก งานอั ย การ
การตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการทาความเห็นแย้ งตามมาตรา
145 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา เป็ นต้ น
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
467

2

ดังนั้น ถ้ ามีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการการสอบสวนฟ้ องร้ องในคดีพิเศษ
ว่ าควรให้ อัยการมีอ านาจเข้ าร่ วมสอบสวนในทุ กคดี และมีระบบการควบคุ มตรวจสอบในการ
สอบสวน จะทาให้ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็ นภาวะวิ สัย สามารถ
อานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชน และความสงบเรียบร้ อยของสังคมได้ อย่างสมบูรณ์

บทนา
การพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทย เป็ นการดาเนินคดีอาญาในระบบ “Civil Law”
โดยการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานข้ อเท็จจริงต่างๆ ไม่ว่าการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทา
ความผิ ด และการสอบสวนเกี่ ย วกั บ บุ ค คลผู้ กระท าความผิ ด จะได้ มาจากการรวบรวม
พยานหลั ก ฐานของพนั ก งานสอบสวนแล้ ว สรุ ปสานวนการสอบสวนทาความเห็น ควรสั่งฟ้ อง
หรื อ ไม่ ฟ้อง ส่งไปพร้ อมกับ สานวนไปยังพนั กงานอัยการ จะเห็น ได้ ว่า อ านาจในการฟ้ องร้ อ ง
ผู้กระทาความผิดคือพนักงานอัยการ แต่พนักงานอัยการกลับเป็ นผู้ท่ไี ม่ได้ มีส่วนรับรู้ในการจับกุม
และสอบสวนมาตั้งแต่ต้น ระบบพิจารณาคดีอาญาของไทย ได้ แบ่ งแยกขั้นตอนของการสอบสวน
และการฟ้ องร้ องออกจากกันอย่ างเด็ดขาด เมื่อการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยพนั กงาน
อัยการไม่มีโอกาสสัมผัสข้ อเท็จจริงด้ วยตนเอง ไม่มีโอกาสซักถามพยานบุคคลหรือพยานแวดล้ อม
อื่นๆ ในที่เกิดเหตุจริงๆได้ ทั้งที่พนักงานอัยการมีหน้ าที่ในการฟ้ องร้ องผู้กระทาความผิดต่อศาล
ซึ่งอาจมีผลในการวินิจฉั ยสั่งคดีของพนักงานอัยการได้ ซึ่งการสั่งคดีของพนักงานอัยการต้ องมี
ความเป็ นภาวะวิสยั อย่างยิ่ง
ในปั จ จุ บั นองค์ ก รแรกที่เ ป็ นเป็ นต้ น ธารแห่ งการอานวยความยุ ติ ธรรม คือ องค์ ก ร
ตารวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีหน้ าที่รับเรื่องราวร้ องทุกข์ในคดีอาญาหรื อ
คดีพิเศษจากประชาชนที่ได้ รับความเสียหายจากการกระทาความผิด โดยคดีพิเศษมีความแตกต่าง
กับการดาเนินคดีอาญาทั่วไป เป็ นคดีความผิดทางอาญาที่มีความซั บซ้ อน คดีท่ีมีผลกระทบต่ อ
ความสงบเรี ยบร้ อ ยและศี ลธรรมอัน ดี ของประชาชนความมั่ น คงของประเทศ คดี ท่ีมีลัก ษณะ
เป็ นการกระทาความผิดข้ ามชาติหรื อคดีท่มี ีลักษณะเป็ นองค์กรอาชญากรรม ซึ่ งมีผลกระทบต่ อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้น
มีอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการดาเนินการเพื่ อแก้ ไขความบกพร่ องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ จะมีกฎหมายให้ อานาจกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มขึ้น
จากกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ.2547
ได้ ส ร้ างวิ ธี ก ารสื บ สวนและสอบสวนคดี พิ เ ศษ โดยเพิ่ ม เติ ม เครื่ องมื อ ส าหรั บ การ รวบรวม
พยานหลักฐาน โดยเฉพาะได้ เพิ่ มบทบาทในกระบวนการสอบสวนของพนั กงานอัยการหรื ออัยการ
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ทหารโดย กคพ. อาจมีมติให้ พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาปฏิบัติหน้ าที่ในการให้ คาแนะนา
และตรวจสอบพยานหลั ก ฐานตั้ ง แต่ ช้ั น เริ่ ม การสอบสวน หรื อ เข้ า ร่ ว มสอบสวน เว้ น แต่ ก าร
สอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่ งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรื อ (ง) คือ
คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็ นการกระทาความผิดข้ ามชาติท่สี าคัญ หรือเป็ นการกระทาของ
องค์กรอาชญากรรม หรือเป็ นคดีความผิดทางอาญาที่มีผ้ ูทรงอิทธิพลที่สาคัญเป็ นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้ ส นั บ สนุ น ต้ อ งมี พ นั ก งานอั ย การหรื อ อั ย การทหารมาสอบสวนร่ ว มกั บ พนั ก งานสอบสวน
คดีพิเศษทุกคดีแล้ วแต่กรณี ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการสอบสวนคดีพิเศษเบื้องต้ น ไม่ได้ กาหนดให้ พนักงานอัยการเข้ า
ร่ วมสอบสวน ในทุ กคดี ทาให้ พนั กงานอัยการอั ยการไม่ ได้ รวบรวมพยานหลั กฐานด้ วยตนเอง
ไม่ได้ ร่วมสอบปากคาผู้ต้องหาด้ วยตนเอง พนักงานอัยการมีอานาจเพี ยงรับสานวนการสอบสวน
จากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แล้ วมีอานาจสั่งสอบสวนเพิ่ มเติม หรือใช้ ดุลพิ นิจสั่งฟ้ อง หรื อ
ไม่ฟ้องเท่านั้น
ตามหลั กกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาอาญาของไทย และหลั ก กฎหมายของต่ า งประเทศที่
เกี่ยวกับการสอบสวนฟ้ องร้ อง การรวบรวมพยานหลั กฐานโดยของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และมาตรการในการกลั่นกรองคดีก่อนที่จะนาคดีข้ ึนสู่ศาลของพนักงานอัยการ ผู้เขียนเห็นว่าการ
ดาเนินคดีอาญาที่เป็ นคดีพิเศษนั้น มีวัตถุประสงค์ในการอานวยความยุติธรรมเพื่อนาตัวผู้กระทา
ความผิดที่แท้ จริ งหรื อที่อยู่ เบื้ องหลั งมาลงโทษ ฉะนั้ น การที่พนั กงานสอบสวนคดีพิเศษและ
พนักงานอัยการจะสั่งฟ้ องผู้ต้องหาต่อศาลได้ จะต้ องปรากฏว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนาชัดเจน
ทั้งในส่วนของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย มีการใช้ ดุลพินิจที่อยู่บนความถูกต้ องชอบธรรม จึงจะถือ
ได้ ว่าเป็ นขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการกลั่นกรองคดีท่มี ีประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้ กต็ ่อเมื่อมีกฎหมายให้ อานาจไว้ ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้ ศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรค
ทางกฎหมาย ตามหลั ก กระบวนการสอบสวนฟ้ องร้ อ งที่เ ป็ นกระบวนการเดี ยวกัน ไม่ สามารถ
แบ่ งแยกได้ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของไทยอานาจสอบสวนและอานาจฟ้ องคดี ได้ ถูกแบ่งแยก
ออกจากกันอย่ างเด็ด ขาด ทาให้ มีปั ญหาต่ อ การฟ้ องร้ อ งคดี พิเ ศษที่มีผ ลกระทบต่ อ ความสงบ
เรียบร้ อยและประชาชนโดยส่วนรวมหรือระบบเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ คดีท่มี ีอัตราโทษ
สู ง พนั ก งานอั ย การควรต้ องมี ส่ ว นร่ ว มในการค้ นหาความจริ ง ในคดี พิ เ ศษและกลั่ น กรอง
พยานหลักฐานร่ วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ ช้ันเริ่ มต้ นคดี เพื่ อให้ เข้ าใจข้ อเท็จจริ ง
ต่างๆ ของคดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในต่ างประเทศ เช่ น ประเทศญี่ ปุ่น ขั้นตอนการสอบสวนฟ้ องร้ องเป็ นกระบวนการ
เดียวกันและไม่สามารถแบ่งแยกได้ โดยพนักงานอัยการมีอานาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญา
หรือเข้ ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีอาญาตั้งแต่เริ่มต้ นคดี หากมีกฎหมายให้ อานาจพนักงาน
อัยการเข้ าร่ วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี ก็อาจจะถือได้ ว่าเป็ นการยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยให้ มีความทัดเทียมกับอารยประเทศ อีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันมิให้
ขั้ น ตอนการสอบสวนคดี พิ เ ศษของพนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษนั้ น ถู ก แทรกแซงจากอ านาจ
ภายนอก โดยเฉพาะการแทรกแซงจากอานาจทางการเมือง ซึ่งจะเป็ นการเสริมสร้ างความเชื่อมั่น
และศรั ท ธาของประชาชนต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทยเพิ่ ม ขึ้ นและเพื่ อ ไม่ ใ ห้
กระบวนการยุติธรรมถูกใช้ เป็ นเครื่องมือทางการเมือง
ดังนั้น ในพิเศษทุกคดี พนักงานอัยการควรมีบทบาทเข้ ามาร่ วมรั บฟั งการสอบสวน
และควบคุมดูแลการสอบสวนด้ วยตนเอง เพราะพนักงานอัยการจะต้ องเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจในการ
กลั่นกรองคดีก่อนยื่นฟ้ องต่ อศาล พนักงานอัยการควรที่จะต้ องรั บรู้ ข้อเท็จจริ งตั้งแต่ เบื้องต้ น
ทั้งข้ อมูลในส่วนของผู้ต้องหา และข้ อมูลในส่วนของผู้เสียหาย รวมทั้งพยานหลักฐานด้ านอื่นๆ
ประกอบการใช้ ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งคดี เพื่อให้ ระบบสอบสวน และฟ้ องร้ องมีมาตรฐานสากลเหมือน
อารยประเทศ ตามหลั ก กระบวนการสอบสวนและการฟ้ องร้ อ งเป็ นกระบวนการเดี ยวกั น
ไม่สามารถแบ่ งแยกได้ และเพื่ อเป็ นการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นการ
เสริมสร้ างหลักประกันให้ กบั ผู้ต้องหาในเรื่องของสิทธิ และเสรีภาพ ในกระบวนการยุติธรรมขึ้นอีก
ชั้นหนึ่งด้ วย
ปั ญ หาของพนั ก งานอัยการคดี พิเ ศษที่มิไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มสอบสวนคดีพิ เศษทุ กคดี ตั้งแต่
เริ่ มต้ น คดี เ มื่อ มี ก ารกระทาความผิด ซึ่ งเป็ นคดี พิ เ ศษเกิด ขึ้ น เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ต ามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หน่วยงานที่มีอานาจและหน้ าที่รับผิดชอบ
คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอานาจในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ตลอดถึงการออก
หมายเรียกบุคคลใดๆ ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการกระทาความผิดหรืออนุมัติหมายจับจากศาล
และมีอานาจสอบสวนผู้ต้องหาเพื่ อสรุปสานวนส่งไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่ อพิ จารณามี
ความเห็น สั่ งสอบสวนเพิ่ ม เติ ม หรื อ สั่งฟ้ อง หรื อ สั่ง ไม่ ฟ้ องต่ อ ไป ผู้ เ ขีย นเห็น ว่ า ต้ น ธารแห่ ง
กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ควร ให้ อานาจแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรื อกรมสอบสวนคดี
พิเศษ แต่เพี ยงองค์กรเดียวที่มีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็ นการจับกุม ตรวจค้ นหรื อ
สอบสวนคดีอาญาที่เป็ นคดีพิเศษ โดยปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลจากองค์กรอื่น แม้ ว่าจะ
มีกฎหมายตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คดีพิเศษที่มี
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ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 21 วรรค (1) (ค) หรือ (ง) คือ คดีความผิดทางอาญาที่มี
ลักษณะเป็ นการกระทาความผิดข้ ามชาติท่สี าคัญ หรือเป็ นการกระทาขององค์กรอาชญากรรม หรือ
เป็ นคดี ค วามผิ ด ทางอาญาที่มี ผ้ ู ท รงอิ ท ธิ พ ลที่ส าคั ญ เป็ นตั ว การ ผู้ ใ ช้ ห รื อ ผู้ ส นั บ สนุ น ต้ อ งมี
พนักงานอัยการหรื ออัยการทหารมาสอบสวนร่ วมกับพนั กงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแล้ วแต่
กรณี แต่ผ้ ู ท่มี ีอานาจเสนอเรื่ องเพื่ อขออนุ มัติหมายจับหรื อหมายค้ นจากศาลก็มี คือ พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งหากมองในทางมิติท่เี ลวร้ ายแล้ ว ถือเป็ นเรื่องง่ายดายมากที่จะกลั่นแกล้ งใคร
ยัดเยียดข้ อหาให้ ใคร หรื อใช้ อานาจต่อรองต่างๆ ในทางที่มิชอบ อาจเป็ นเหตุให้ ประชาชน
ผู้ บริ สุทธิ์ไ ด้ รับ ความเสียหาย เดือ ดร้ อนและถู กละเมิดต่ อสิทธิเ สรี ภ าพได้ โดยง่ าย พนั กงาน
สอบสวนคดีพิเศษบางคนอาจใช้ วิธีการอันมิชอบด้ วยกฎหมาย เช่น การข่มขู่ผ้ ูต้องหาเพื่อให้ รับ
สารภาพ หรืออาจถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา จากนักการเมืองผู้มีอิทธิพล จากคู่กรณีฝ่ายตรง
ข้ ามที่หยิบยื่นผลประโยชน์ให้ โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งอาจทาให้ การสอบสวนถูกเบี่ ยงเบน
ได้ โดยง่าย เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งเป็ นคู่กรณี เพราะจะไม่ได้ รับความเป็ น
ธรรมตามกฎหมาย สังคมเสื่อมต่อกระบวนการยุติธรรม สิ่งเหล่านี้ ล้ วนเกิดจากกระบวนการชั้น
ก่อนฟ้ องคดี ที่แยกอานาจสอบสวนและอานาจฟ้ องร้ องออกจากกันอย่างเด็ดขาด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การสอบสวนคดีพิเศษของวัตถุประสงค์สาคัญในการอานวยความยุติธรรมเพื่ อนาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ฉะนั้น การที่พนักงานอัยการจะฟ้ องผู้ต้องหาต่อศาลได้ จะต้ องปรากฏ
ว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนาชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย โดยผ่านขั้นตอนการ
สอบสวนที่มีการใช้ ดุลพิ นิจที่อยู่ บนความถูกต้ องชอบธรรม ตามหลักภาวะวิสัย จึ งจะถือได้ ว่า
เป็ นขั้นตอนการสอบสวนและมาตรการกลั่นกรองคดีท่มี ีประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัยดังกล่ าวจะเกิดขึ้น
ได้ กต็ ่อเมื่อมีกฎหมายให้ อานาจไว้ ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายการสอบสวนคดี พิ เ ศษ ตามหลั ก การสอบสวนและการฟ้ องร้ องที่เ ป็ นกระบวนการ
เดี ย วกั น ไม่ ส ามารถแยกออกจากกั น ได้ ของอารยประเทศไม่ ว่ า จะเป็ นของประเทศเยอรมนี
ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น ซึ่งผู้เขียน จึงได้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ของพนักงานอัยการคดีพิเศษที่มิได้ เข้ าร่วมสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี
ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้ พนักงานอัยการ มีอานาจเข้ าร่ วมในการสอบสวนในคดี พิเศษ
เนื่องจากเป็ นคดีท่มี ีความสลับซับซ้ อนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้ อยโดย
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ส่วนรวมของประเทศ มีอัตราโทษสูง จึงควรให้ พนักงานอัยการ ซึ่งจะต้ องนาตัวผู้ต้องหาฟ้ องร้ อง
ต่อศาล ได้ เข้ าร่ วมในการสอบสวนคดีพิเศษด้ วย ผู้ เขียนจึ งเห็นสมควรเสนอให้ มีการแก้ ไข
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 32 เกี่ยวกับสอบสวนร่วมของพนักงาน
อัยการกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้ ยกเลิกข้ อความดังกล่าว และให้ ใช้ ข้อความดังนี้แทน
"มาตรา 32 ให้ พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนร่ วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรื อ มาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร่ ว มกั บ พนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษเพื่ อให้ ค าแนะน าและตรวจสอบ
พยานหลักฐานตั้งแต่ช้ันเริ่ มต้ นการสอบสวนทุกคดี ทั้งนี้ การสอบสวนร่ วมกันหรือปฏิบัติหน้ าที่
ร่วมกันดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กคพ.กาหนด”
2. ปัญหาการใช้ มาตรการบังคับในการร้ องขอหมายค้ นหรือหมายจับในคดีพิเศษ
เห็นควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ว่า ใน
การขอออกหมายจับหรือหมายค้ นในคดีพิเศษนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้ องขอความเห็น
เบื้ องต้ นจากพนั กงานอัยการเสียก่อน อีกทั้งอานาจในการค้ นทั้งนี้ เพราะองค์กรอัยการนั้ นมี
กฎหมายประกันความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปโดยเที่ยงธรรมและเพื่ อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้ เกิดความผิดพลาดขึ้นน้ อยที่สดุ
ผู้เขียนจึงมีความเห็นควรให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม ข้ อบั งคับ กคพ. ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่ วมกันหรื อปฏิบัติหน้ าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่ างพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547 ข้ อ 6 (3) โดยยกเลิกข้ อความ
ดังกล่าวและให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน “ ในกรณีท่พ
ี นักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้ องใช้ มาตรการ
บังคับแก่บุคคลโดยจะขอหมายค้ นหรือหมายจับ ผู้ร้องขอต้ องเป็ นพนักงานอัยการ หรือกรณีท่เี ป็ น
พนั กงานสอบสวนคดี พิเศษเป็ นผู้ ร้องขอ ต้ องได้ รั บความเห็นชอบจากพนั กงานอัยการก่อ น
ดาเนินการตามกฎหมาย"
3. ปัญหาพนักงานอัยการไม่มีอานาจรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษด้ วยตนเอง
ผู้ เขียนเห็นควรแก้ ไขพระราชบั ญญั ติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยให้
พนักงานอัยการที่เข้ าร่ วมสอบสวนในคดีพิเศษ มีอานาจในการแสวงหาพยานหลักฐาน ตลอดจน
สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ ด้วยตนเองโดยเสนอให้ มีการเพิ่ มเติม พระราชบัญญั ติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 วรรคแรก โดยให้ ใช้ ข้อความนี้
"ในการปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือพนักงาน
อัยการที่เข้ าร่ วมสอบสวนคดีพิเศษ มีอานาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเป็ นพนักงานฝ่ าย
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ปกครองหรื อตารวจชั้ นผู้ ใหญ่ หรื อพนั กงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
แล้ วแต่กรณี”
4. ปัญหาการออกคาสั่งฟ้ องหรือไม่ฟ้องคดีพิเศษของพนักงานอัยการ
ผู้เขียนควรเสนอแนะให้ มีการบัญญัติเพิ่มเติมไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไว้ เลยว่า กรณีดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
และพนักงานอัยการในการใช้ ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีได้ โดยพิจารณาข้ อเท็จจริงประกอบ ถึงความ
ร้ ายแรงแห่งข้ อหา พฤติกรรมของการกระทาความผิด เมื่อคานึงถึงสภาพการศึกษา ความเป็ นอยู่
ของผู้ต้องหา เพศ อายุ หรือดูจากประวัติการกระทาความผิดของผู้ต้องหา เพราะหากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือพนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้ องคดีแล้ ว ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อสาธารณชน
คดีท่เี กี่ยวกับความมั่นคงหรื อความปลอดภัยของประเทศคดีท่เี กี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. ปั ญหาการการตรวจสอบการใช้ ดุลพิ นิจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการทา
ความเห็นแย้ งตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา ผู้เขียนเห็นว่าตามมาตรา
34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ที่ให้ อานาจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทา
ความเห็นแย้ ง ซึ่งตามมาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษจะเป็ นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปสานวนและทาความเห็นทางคดีส่งพนักงาน
อัยการ บทบัญญัติดังกล่าวตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จึง
ถือได้ ว่าการทาความเห็นทางคดีส่ังฟ้ องหรื อสั่งไม่ ฟ้ องในชั้ นสอบสวนกับ การทาความเห็นแย้ ง
กระทาโดยบุ คคลคนเดี ยวกัน คือ อธิบ ดีก รมสอบสวนคดีพิ เศษ ซึ่ งผิด หลั กการความชอบด้ ว ย
กฎหมายและหลักการตรวจสอบ
ดั งนั้ น
ผู้ เขี ยนจึ งเห็ นควรให้ ก าหนดอนุ บั ญ ญั ติ ท่ี อ อกตามความในมาตรา 34
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 โดยกาหนดผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง เป็ นผู้มีอานาจทาความเห็นแย้ งในคดีพิเศษ ซึ่งปั จจุ บันยังไม่ มีการออกกฎกระทรวง
กาหนดตาแหน่ งที่มีอานาจทาความเห็นแย้ งในคดีพิเศษตามมาตรา 145 ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาแต่อย่างใด
อย่ า งไรก็ต าม ในชั้ น สั่ ง คดี ข องพนั ก งานอั ย การในคดี ท่ี พ นั ก งานอั ย การเข้ า ร่ ว ม
สอบสวน ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 จะเห็นได้ ว่า กรณีใน
ชั้นสอบสวนเมื่อพนั กงานอัยการที่เข้ าร่ วมสอบสวน มีความเห็นควรสั่งฟ้ องหรื อควรสั่งไม่ ฟ้อง
ผู้ ต้ อ งหา แล้ วส่ ง ส านวนไปพนั ก งานอั ย การในชั้ น สั่ ง คดี พนั ก งานอั ย การในชั้ น สั่ ง คดี ค วรมี
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ความเห็น ทางคดีไปในแนวทางเดียวกัน กับ พนั กงานอัยการในชั้ นสอบสวน แม้ ตามระบบการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจมีความสาคัญ แต่พนักงานอัยการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะองค์กร มิใช่
ในฐานส่ ว นตั ว เมื่อ พนั ก งานอัยการมีความเห็น ในชั้ น สอบสวนแล้ ว ในชั้ น สั่งคดี ของพนั ก งาน
อัย การไม่ ค วรมี ค วามเห็น ที่ขั ด แย้ ง กั บ พนั ก งานอั ย การที่เ ข้ า ร่ ว มสอบสวน อั น จะเป็ นไปตาม
หลั ก การสอบสวนและการฟ้ องร้ องเป็ นกระบวนการเดี ย วกั น ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกได้ คื อ
การตรวจสอบค้ นหาความจริงแท้ ของเรื่อง และเพื่อให้ การสอบสวนและการสั่งคดีมีความเป็ นภาวะ
วิสัยเป็ นอานาจเดียวของการสอบสวนและการฟ้ องร้ องซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ยุติธรรม
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ปั ญหากรณีการระงับข้อพิพาทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง
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บทคัดย่อ
ในหัวข้ อนี้จะเป็ นการศึกษาปั ญหากรณีการระงับข้ อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
โดยศาลปกครอง โดยศึ ก ษาเปรี ยบเทียบจากทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก กฎหมาย ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไม่ว่าจะเป็ นหลักเกณฑ์การพิ จารณาลักษณะของสัญญาทางปกครอง
ข้ อ ความคิ ด เกี่ยวกับ ผู้ มีสิทธิฟ้ องคดี สัญ ญาทางปกครอง และหลั ก กฎหมายเกี่ยวกั บ สิทธิของ
คู่สญ
ั ญาในสัญญาทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จากการศึ ก ษาพบว่ า การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัตินิยามของสัญญาทางปกครองไว้ ในลั กษณะที่ไม่ชัดเจนมากนั ก
โดยเพี ยงแต่ ยกตั ว อย่ างว่ า สัญ ญาประเภทใดเป็ นสัญ ญาทางปกครอง จึ งไม่ ครอบคลุ มสัญ ญา
ทางปกครองทุ ก ประเภทและส่ ง ผลให้ สั ญ ญาอี ก หลายประเภทตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารตี ค วามของ
ศาลปกครองและคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดอ านาจหน้ าที่ ร ะหว่ า งศาล ปั ญ หาจะเกิ ด ขึ้ น
เมื่อศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้ าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยสัญญาลักษณะ
เดียวกันแตกต่ างกัน จึ งอาจส่งผลกระทบต่อคู่ กรณีท่ีไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่ าควรยื่นฟ้ องคดี
เกี่ยวกับสัญญาต่ อศาลใด และควรให้ ศาลใดเป็ นศาลที่มีอานาจพิ จารณาพิ พากษา ในส่วนของ
ผู้ มี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง นั้ น การพิ จ ารณาคดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญา
ทางปกครองของศาลปกครองประเทศไทยเปิ ดโอกาสให้ เฉพาะคู่ สัญญาในสัญญาทางปกครอง
เท่านั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลกรณี มีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งทาให้ เกิดปั ญหาว่ า
ในกรณี ท่ีบุ ค คลภายนอกซึ่ ง ไม่ ใ ช่ คู่ สั ญ ญาแต่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อนหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจจะ
เดื อ ดร้ อ นหรื อ เสียหายจากสัญ ญาทางปกครอง ไม่ ส ามารถใช้ สิท ธิฟ้ องโต้ แ ย้ ง ความชอบด้ ว ย
กฎหมายของข้ อ สัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ งหรื อฟ้ องโต้ แย้ งการมีผลบั งคับของสัญญาทางปกครองได้
ซึ่ ง หากศาลเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาล ย่ อ มมี ผ ลเป็ นการเยี ย วยา
ความเดือดร้ อนเสียหายของบุคคลดังกล่ าวได้ ตรงตามความประสงค์มากขึ้น สาหรั บการใช้ สิทธิ
เลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญา นั้น แม้ คู่สัญญาฝ่ ายปกครองจะมีเอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญา


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ทางปกครองเมื่อใดก็ได้ หากเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและให้ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้ รับชดใช้
ค่ า เสียหายก็ต าม แต่ ควรให้ คู่สัญ ญาฝ่ ายเอกชนฟ้ องเพิ ก ถอนการเลิ ก สัญ ญาดั งกล่ า ว โดยให้
ศาลปกครองใช้ อ านาจตรวจสอบควบคุ มความชอบด้ วยกฎหมาย นอกจากนี้ ควรเปิ ดโอกาส
ให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่อาจต้ องมีข้ันตอนการยื่นคาร้ องขอต่อคู่สัญญา
ฝ่ ายปกครองเสียก่อน และหากไม่มีข้อยุติกใ็ ห้ ศาลปกครองเป็ นศาลที่มีอานาจพิจารณาตรวจสอบ
กรณีท่คี ู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาทางปกครอง
ดังนั้น ภายหลังจากที่ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบแล้ ว ผู้ วิจัยจึงได้ เสนอ
ให้ มีการบัญญัติกฎหมายกลางที่รวบรวมพระราชบัญญัติและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดซื้อจัดจ้ างของทางราชการ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยงาน
ทางปกครอง พ.ศ. .... เพื่ อกาหนดให้ สัญญาพั สดุ หรื อสัญญาที่ทาขึ้นโดยอาศัยระเบี ยบว่ าด้ วย
การพั สดุ ของหน่ ว ยงานทางปกครองทุ ก หน่ ว ยงานเป็ นสัญ ญาทางปกครอง และอยู่ ใ นอ านาจ
การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สาหรับสิทธิของบุคคลภายนอกในการฟ้ องโต้ แย้ งสัญญา
ทางปกครองนั้น ได้ เสนอแนะให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญั ติ
จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 โดยเพิ่ มบทบั ญ ญั ติ ท่ีข ยายสิท ธิ
การฟ้ องคดีสัญญาทางปกครองไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาทางปกครอง หากได้ รับความ
เดือดร้ อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้ อนหรือเสียหายจากสัญญาทางปกครอง สามารถฟ้ องคดี
ต่อศาลปกครองได้ และกรณีสิทธิของคู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนในการขอเลิกสัญญาทางปกครองนั้ น
ได้ เสนอแนะให้ บัญญัติข้ันตอนหรือวิธีการที่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนต้ องดาเนินการก่อนนาคดีมาฟ้ อง
ต่อศาลปกครอง โดยต้ องยื่นคาร้ องขอยกเลิกสัญญาต่อคู่สัญญาฝ่ ายปกครองเสียก่อน และในกรณี
ที่คู่สัญญาฝ่ ายปกครองปฏิเสธ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนจึงมีสิทธิย่ ืนฟ้ องคดีต่อศาลปกครองได้ ไว้ ใน
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานทางปกครอง พ.ศ. .... อี ก ทั้ ง
ได้ เ สนอแนะให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของค าบั ง คั บ ของศาลปกครองตามมาตรา 72
วรรคหนึ่ง (3) แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เพื่ อ รองรั บ และให้ หลั ก ประกั น แก่ คู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนกรณี ท่ี คู่ สั ญ ญาฝ่ ายปกครองใช้ สิ ท ธิ
เลิ กสัญญาทางปกครอง โดยแก้ ไขเพิ่ มเติมเป็ นให้ ศาลปกครองมีอานาจพิ พากษาเพิ กถอนการ
เลิ ก สัญ ญาทางปกครองได้ เ ช่ น เดี ยวกั บ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองของสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ทั้ง นี้
เพื่ อ ให้ ศ าลใช้ อ านาจควบคุ มตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายกรณี มีก ารใช้ สิทธิต ามสัญ ญา
ทางปกครอง

1. บทนา
เครื่ องมื อ ของฝ่ ายปกครองที่ ใ ช้ ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะให้ บรรลุ ผ ลนั้ น
มีหลายประการ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ อานาจฝ่ ายเดียวในการออกกฎ หรื อคาสั่งทางปกครอง
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แล้ ว “การทาสัญญา” ก็เป็ นเครื่ องมืออีกประการหนึ่งที่ฝ่ายปกครองอาจใช้ ในการก่อนิติสัมพันธ์
เพื่อบรรลุผลสาเร็จในการจัดทาบริการสาธารณะ โดยสัญญาทางปกครองนั้น ถือเป็ นการใช้ อานาจ
มหาชนของรั ฐฝ่ ายปกครอง หากมี ข้ อ พิ พ าทหรื อ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่เ กิ ด ขึ้ นอั น เนื่ อ งมาจากสั ญ ญา
ทางปกครอง คดีย่อมอยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 โดยนิ ยาม
ความหมายของสัญ ญาทางปกครอง นั้ น บั ญ ญั ติ อ ยู่ ในมาตรา 3 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว
แต่เนื่องจากกฎหมายใช้ คาว่ า “หมายความรวมถึง” จึงทาให้ ต้องมีการกาหนดนิยามของสัญญา
ทางปกครองทั้งความหมายตามที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้ าที่ระหว่างศาล ได้ ให้ นิยามความหมายขอบเขตของสัญญาทางปกครองไว้
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ก็ยังเกิดปั ญหาว่ า สัญญาพิ พ าทเป็ นสัญ ญาทางปกครอง หรื อ ไม่ และกรณี ท่ี
มี ก ารฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครอง ขอให้ ศาลระงั บ ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง นั้ น
ผู้มีสทิ ธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยหลักแล้ วสัญญาทางปกครองของประเทศไทย เป็ นเรื่องของคู่สัญญา
ทางปกครองเท่า นั้ น ที่จ ะมี สิ ท ธิฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองได้ โดยผู้ ท่ีมิใ ช่ คู่ สั ญ ญาทางปกครอง
จะฟ้ องคดีโต้ แย้ งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไม่ได้
การท าสั ญ ญาทางปกครอง นั้ น มี ผ ลหลายประการแตกต่ า งจากสั ญ ญาทางแพ่ ง
เนื่ องจากแนวคิดที่ว่าสัญญาทางปกครอง ดาเนินไปเพื่ อจัดทาการบริ การสาธารณะให้ บรรลุ ผล
ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยรวม และการที่หน่วยงานทางปกครองทาสัญญาทางปกครอง
นั้น คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองในสัญญาทางปกครองจะมีเอกสิทธิ์บางประการเหนือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน
ซึ่งเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ ายปกครองในสัญญาทางปกครอง คือ อานาจมหาชนอย่างหนึ่งของรั ฐ
ที่มักจะถูกกาหนดไว้ ในข้ อสัญญาทางปกครองหรือเอกสารแนบท้ ายสัญญาทางปกครอง ซึ่งถือเป็ น
เหตุ หนึ่ งที่ทาให้ สัญญานั้ น มี สภาพเป็ นสัญ ญาทางปกครอง หรื อ อาจถู ก ก าหนดไว้ ในกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร ซึ่ งในการใช้ เอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ ายปกครอง นั้ น ก็เพื่ อวั ตถุประสงค์ในการ
จั ด ทาบริ ก ารสาธารณะให้ บ รรลุ ผ ล โดยเอกสิทธิ์ข องคู่ สัญญาฝ่ ายปกครองที่สาคั ญคื อ อานาจ
ในการเลิกสัญญาทางปกครอง อย่างไรก็ตาม เอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญา
ฝ่ ายปกครองเป็ นสิทธิตามหลักทั่วไปของสัญญาทางปกครอง บางกรณีมิใช่ ความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชน แต่เป็ นความผิดของคู่สัญญาฝ่ ายปกครองเท่านั้น แต่คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิในการขอเลิกสัญญาทางปกครองได้ หากปราศจากความยินยอมของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครอง
ฉะนั้น จากการศึกษาแนวทางการพิ จารณาของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้ าที่ระหว่างศาลของประเทศไทย พร้ อมทั้งหลักเรื่องสัญญาทางปกครองของ
สาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศส และสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ว่ า มี แ นวทางการพิ จ ารณาสั ญ ญา
ทางปกครองอย่างไร ซึ่งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของประเทศไทย ยังพบปั ญหากรณี
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การระงับข้ อพิ พาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง ผู้ วิจัยจึ งได้ ศึกษาเพื่ อ หาแนว
ทางแก้ ไขปัญหาดังจะกล่าวต่อไป

2. ปั ญหากรณีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยศาลปกครอง
และแนวทางแก้ไขปั ญหา
2.1 ปั ญหานิยามของสัญญาทางปกครอง
เมื่ อ ท าการศึ ก ษาค าพิ พ ากษาและค าสั่ ง ของศาลปกครองสู ง สุ ด พร้ อมทั้ ง
คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้ าที่ระหว่างศาล พบว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญา
หลั กประกันซอง ได้ มีคาวิ นิจฉั ยของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวิ นิจฉั ยชี้ ขาดอานาจ
หน้ า ที่ร ะหว่ า งศาลวิ นิ จ ฉั ย โดยเห็น ว่ า หากสั ญ ญาในอนาคตเป็ นสั ญ ญาที่จั ด หาหรื อ จั ด ให้ มี
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ท่ีสาคัญหรื อจาเป็ นเพื่ อใช้ ในการจัดทาบริ การสาธารณะให้ บรรลุ ผลเป็ น
สัญญาทางปกครอง แต่แนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้ า ที่ร ะหว่ า งศาลได้ วิ นิ จ ฉั ยไปในแนวทางที่แ ตกต่ า งกั น ทั้งๆ ที่เ ป็ นสั ญ ญาที่จั ด ให้ มี
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่สี าคัญเพื่ อให้ การบริ การสาธารณะบรรลุผลทั้งสิ้น การวินิจฉัยในลักษณะ
ดังกล่าว ก่อให้ เกิดปัญหาทางกฎหมายว่า ผู้ซ่ึงได้ รับความเดือดร้ อนหรือเสียหายจากสัญญาพิพาท
จะนาคดีไปฟ้ องต่อศาลใดอันเป็ นศาลที่มีอานาจในการพิ จารณาพิ พากษาคดีเพื่ อระงับข้ อพิ พาท
เกี่ยวกับสัญญา
จากการศึกษาระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่ามีประมวลระเบียบว่า
ด้ ว ยการพั สดุ ที่ก าหนดให้ สัญ ญาทุ ก สัญ ญาที่ทาขึ้ นตามประมวลระเบี ยบดั งกล่ า ว เป็ นสัญ ญา
ทางปกครอง โดยไม่ ก่อให้ เกิดปั ญหาว่ า ศาลใดเป็ นศาลที่มีอานาจในการพิ จารณาพิ พากษาคดี
ซึ่ งการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายในลั ก ษณะดั งกล่ า วมี ผ ลให้ ค ดี พิ พ าทเกี่ยวกับ สัญ ญาจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งของ
หน่วยงานทางปกครองทุกประเภทเป็ นสัญญาทางปกครอง หากเกิดข้ อพิพาทคดีย่อมอยู่ในอานาจ
การพิจารณาของศาลปกครอง
ดังนั้น หากระบบกฎหมายไทยมีการบั ญญัติกฎหมายในลักษณะเดียวกับระบบ
กฎหมายของสาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ก็จะไม่ เกิดปั ญหานิ ยามของสัญญาทางปกครอง กรณีสัญญา
หลักประกันซองว่าศาลใดเป็ นศาลที่มีอานาจในการพิ จารณาพิพากษาคดีระงับข้ อพิ พาทเกี่ยวกับ
สัญญาดังกล่าว
2.2 ปั ญหาบุคคลภายนอกฟ้องโต้แย้งสัญญาทางปกครอง
เมื่ อ ทาการศึ ก ษาคดี พิ พ าทเกี่ยวกับ สัญ ญาทางปกครองของประเทศไทย นั้ น
พบว่ าการพิ จารณาความเป็ นผู้ มีสิทธิฟ้องคดีในคดีสัญญาทางปกครองเป็ นไปตามหลั กผู้มีส่วน
ได้ เสียอย่างแคบ โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญาทางปกครอง

478

5
นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ ศาลตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของข้ อสัญญาข้ อใด
ข้ อหนึ่งหรื อฟ้ องโต้ แย้ งการมีผลบังคับของสัญญาทางปกครอง โดยบุคคลดังกล่ าวเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับ
ผลกระทบจากสัญญาทางปกครองหรื อเป็ นประชาชนผู้ ใช้ บริ การสาธารณะ จากการกระทาการ
โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้
วินิจฉัยโดยเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่สัญญาทางปกครองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา
42 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
แต่การที่ศาลปกครองวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากมาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ผู้ซ่ึง
จะมีสทิ ธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองได้ ต้ องมีข้อโต้ แย้ งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ถึงจะเป็ นผู้ มีสิทธิฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด จึ งวิ นิ จ ฉั ยจ ากัดเฉพาะคู่ สัญ ญา
ทางปกครองเท่ า นั้ น ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
จากการศึ ก ษาการฟ้ องคดี พิ พ าทเกี่ยวกับ สัญ ญาทางปกครองของสาธารณรั ฐ
ฝรั่ ง เศส สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี และประเทศไทย สอดคล้ อ งกั น ว่ า ผู้ ซ่ึ ง มิ ใ ช่ คู่ สั ญ ญา
ทางปกครองไม่สามารถนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ ตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมาย
ของสัญญาทางปกครองได้ อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ มีคาวินิจฉัย ภายหลัง
ยอมรับให้ บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่สญ
ั ญาทางปกครอง ฟ้ องโต้ แย้ งสัญญาทางปกครอง รวมถึงฟ้ อง
ขอให้ ศาลยกเลิกสัญญาทางปกครองได้ โดยเป็ น การขยายสิทธิไปให้ บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้ เป็ น
คู่สัญญาในสัญญาทางปกครองสามารถมาฟ้ องเพิ กถอนหรื อฟ้ องในเรื่ องเกี่ยวกับสัญญาระหว่ าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชนได้
ดั ง นั้ น หากมี ก ารแก้ ไขเพิ่ มเติ ม บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 42 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ให้ ผ้ ู ท่ีได้ รับความ
เดื อ ดร้ อนหรื อ เสี ยหายจากสั ญ ญาทางปกครองสามารถฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองได้ และศาล
ปกครองสูง สุด พั ฒ นาแนวทางการวิ นิ จ ฉั ยคดี พิ พ าทเกี่ยวกั บ สัญ ญาทางปกครองเช่ น เดี ยวกั บ
คาวิ นิ จฉั ย ของสภาแห่ งรั ฐ ก็จ ะทาให้ บุค คลภายนอกที่มิใ ช่ คู่ สัญ ญาได้ รั บความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
เสียหาย สามารถฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่ อขอให้ ตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองของสัญญาทางปกครองเพื่ อเป็ นการแก้ ไขเยียวยาความเดือดร้ อนเสียหายที่
เกิดขึ้นได้
2.3 ปั ญ หาเกี่ ย วกับ อ านาจศาลในการตรวจสอบควบคุ ม การเลิ ก สัญ ญาของ
คู่สญ
ั ญาทางปกครอง
การใช้ สทิ ธิในการเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สญ
ั ญาทางปกครอง นั้น โดยทั่วไป
แล้ ว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองเท่านั้นที่มีเอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญาทางปกครองโดยฝ่ ายเดียวได้ โดยที่
คู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนไม่ ต้องให้ ความยิน ยอม ซึ่ งหลั กทั่วไปในเรื่ อ งของสัญ ญาทางปกครอง นั้ น
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คู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครองมีอานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์เหนือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชน โดยเอกชนผู้เข้ ามาเป็ น
คู่สญ
ั ญากับฝ่ ายปกครองมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง และต้ องยอมรับอานาจพิเศษ
หรื อ เอกสิ ท ธิ์ ข องคู่ สั ญ ญาฝ่ ายปกครอง ซึ่ ง สั ญ ญาทางปกครองเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร
สาธารณะ แม้ ว่ า การผิ ด สั ญ ญาทางปกครองจะเป็ นความผิ ด ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายปกครองก็ต าม
หากก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชน คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนก็ไม่มีสิทธิในการขอเลิก
สัญ ญาทางปกครองได้ และหากคู่ สัญ ญาฝ่ ายปกครองใช้ เ อกสิทธิ์เ ลิ กสัญ ญาทางปกครองโดย
ไม่สุจริ ตหรือกระทาการเลิกสัญญาทางปกครองโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้
นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ เพิกถอนการเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายปกครองดังกล่าว
ก็ได้ มีแนวทางการวิ นิจฉั ยของศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ยโดยเห็นว่ า คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครอง ศาลมีอานาจกาหนดคาบังคับโดยการสั่งให้ คู่ กรณีชดใช้ เงินหรือให้ ส่งมอบทรัพย์สิน
หรือให้ กระทาการหรืองดเว้ นกระทาการเท่านั้น ศาลไม่อาจกาหนดคาบังคับตามคาขอของผู้ฟ้องคดี
ที่ขอให้ เพิกถอนการเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายปกครองได้ เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาเป็ นการ
ใช้ สิ ทธิ ต ามข้ อ สั ญ ญาที่ทากัน ไว้ มิ ใ ช่ เ ป็ นการใช้ อ านาจตามกฎหมาย และมิใ ช่ ก ารออกค าสั่ ง
ทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจกาหนดคาบังคับ ให้ ได้ ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ ง
พระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และหากผู้ฟ้องคดี
เห็น ว่ า การเลิ กสัญญาไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ก็คงได้ แ ต่ เ พี ยงฟ้ องเรี ยกค่ าเสียหายจากคู่ สัญญา
ฝ่ ายปกครองเท่านั้น ซึ่งทาให้ ผ้ ูฟ้องคดีไม่ได้ รับการเยียวยาความเดือดร้ อนเสียหายที่มุ่งประสงค์
นาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้ เพิกถอนการเลิกสัญญาทางปกครอง
จากการศึ กษาเปรี ยบเทียบระบบกฎหมายฝรั่ งเศสกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ ายปกครอง
กระทาผิดสัญญาหรื อผิดนั ดชาระหนี้ และคู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนประสงค์จ ะขอใช้ สิทธิเลิ กสัญญา
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายเอกชนจะต้ องร้ องขอต่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายปกครอง และหากคู่สัญญาฝ่ ายปกครองปฏิเสธที่
จะเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนสามารถยื่นร้ องขอต่อศาลปกครองให้ พิจารณาสั่งยกเลิกสัญญา
ทางปกครองได้ ซึ่ งระบบกฎหมายไทยไม่มี การบั ญญั ติกฎหมายให้ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนสามารถ
ร้ องขอต่ อ คู่ สั ญ ญาฝ่ ายปกครองเหมื อ นเช่ น ระบบกฎหมายฝรั่ ง เศส ด้ ว ยเหตุ น้ ี หากระบบ
กฎหมายไทยมี ก ฎหมายรั บ รองให้ คู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนสามารถใช้ สิ ท ธิ ร้ องขอต่ อ คู่ สั ญ ญา
ฝ่ ายปกครอง ก็จะทาให้ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้ รับการเยียวยาความเดือ ดร้ อนเสียหายก่อนนาคดี
มาฟ้ องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ ระงับข้ อพิพาท
สาหรั บกรณีการฟ้ องคดีเพื่ อขอให้ เพิกถอนการเลิกสัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายนั้น พบว่ าระบบกฎหมายฝรั่ งเศส ศาลปกครองสามารถพิ พากษาเพิ กถอนการเลิก
สัญ ญาที่ไ ม่ ชอบด้ ว ยกฎหมายได้ ซึ่ งหากประเทศไทยมีก ารแก้ ไขบทกฎหมายให้ ศาลปกครอง
สามารถออกคาบังคับในการเพิกถอนการเลิกสัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายได้ ก็จะทา
ให้ คู่สัญญาฝ่ ายเอกชนได้ รับการเยียวยาความเสียหายได้ อย่างถูกต้ องตรงตามความประสงค์ตาม
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ค าฟ้ องของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนที่ น าคดี ม าฟ้ องต่ อ ศาลเพื่ อขอให้ เพิ ก ถอนการเลิ ก สั ญ ญา
ทางปกครอง ในการระงับข้ อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

3. ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะประเด็ น ปั ญ หาแล้ ว จึ ง มี ข้ อเสนอแนะแนวทาง
การแก้ ไขปัญหา ดังนี้
3.1 เห็นควรให้ มีการบัญญัติกฎหมาย เป็ น “ร่ างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้ วยการพัสดุ
ของหน่ ว ยงานทางปกครอง พ.ศ. ....” โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ สั ญ ญาของฝ่ ายปกครองที่ ท าขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็ นสัญญาทางปกครองทุกประเภท อันอยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (4) แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542
3.2 เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทกฎหมาย มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ว่ า “ผู้ ใดได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเสียหาย
หรื ออาจจะเดื อดร้ อนหรื อเสียหายโดยมิ อาจหลี กเลี่ ยงได้ อันเนื่ องจากการกระทาหรื อการงดเว้ น
การกระท าของหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อ มี ข้ อโต้ แย้ งเกี่ ยวกั บ สั ญ ญา
ทางปกครอง หรื อได้ รับความเดื อดร้ อนหรื อเสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อนหรื อเสียหายจากสัญญา
ทางปกครอง หรือกรณีอ่ นื ใดที่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ ไขหรือบรรเทา
ความเดือดร้ อนหรื อความเสียหายหรื อยุ ติข้อโต้ แย้ งนั้ นต้ องมีคาบั งคับตามที่กาหนดในมาตรา 72
ผู้น้ันมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง”
3.3 เห็นควรให้ มีการบัญญัติกฎหมาย ว่า “มาตรา ... ในกรณีท่คี ู่สัญญาฝ่ ายปกครอง
กระทาผิดสัญญาหรื อผิดนั ดชาระหนี้ และคู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนประสงค์จ ะขอใช้ สิทธิเลิ กสัญญา
คู่ สัญญาฝ่ ายเอกชนจะต้ องร้ อ งขอต่ อคู่ สัญ ญาฝ่ ายปกครองนั้ น และหากคู่ สัญญาฝ่ ายปกครอง
ปฏิเ สธที่จ ะเลิ ก สั ญ ญา คู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนสามารถยื่ น ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองให้ พิ จ ารณา
สั่งยกเลิกสัญญาทางปกครองได้ ” ไว้ ในร่ างพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยงาน
ทางปกครอง พ.ศ. .... ตามข้ อ เสนอแนะในปั ญ หานิ ยามของสัญ ญาทางปกครอง และแก้ ไข
เพิ่ มเติมบทบทบั ญญั ติมาตรา 72 วรรคหนึ่ ง (3) แห่ งพระราชบั ญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ว่ า “ในการพิ พ ากษาคดี ศ าลปกครองมี อ านาจก าหนด
คาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ... (3) สั่งให้ ใช้ เงินหรือให้ ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้ กระทาการ
หรืองดเว้ นกระทาการ โดยจะกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ไว้ ด้วยก็ได้ ในกรณีท่มี ีการฟ้ อง
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรื อความรั บผิดของหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อ
การฟ้ องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหากมีการเลิกสัญญาทางปกครองไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ศาลปกครองสามารถเพิกถอนการเลิกสัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายได้ ”
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การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจในการพักการลงโทษ
วริสา เจริญชัยสกุลสุข*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษผู้กระทาผิด โดยปั จจุ บันกรมราชทัณฑ์ถือเป็ นหน่วยงานเดียว
ที่รองรับผลของคาสั่งศาลที่พิพากษาลงโทษจาคุก ตลอดจนพิพากษาลงโทษอันมีผลเป็ นการจากัด
เสรี ภาพของผู้กระทาผิด ส่งผลให้ กรมราชทัณฑ์มีสิทธิ์ขาดในการดาเนินการหรื อออกคาสั่งใช้
มาตรการใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังแต่เพียงลาพัง ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ ว่า
ประเทศไทยมี รู ป แบบของการด าเนิ น การในชั้ น บั ง คั บ โทษในลั ก ษณะที่ ข าดการบู ร ณาการ
ซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมและขาดการตรวจสอบ
จากองค์กรภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้ านการบังคับโทษในกระบวนการยุติธรรม
การพั ก การลงโทษถื อ เป็ นมาตรการหนึ่ งในชั้ น บั ง คั บ โทษที่เ ป็ นการลดระยะเวลา
การต้ องโทษจาคุกของนักโทษเด็ดขาดให้ น้อยกว่าที่ศาลได้ มีคาพิพากษากาหนดระยะเวลาไว้ โดย
เป็ นมาตรการที่ใช้ ตอบแทนนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีตรงตามคุณสมบัติท่กี รมราชทัณฑ์
ได้ กาหนดไว้ ปั จจุ บันประเทศไทยมี การนามาตรการพั กการลงโทษมาใช้ ในอัตราที่เพิ่ มมากขึ้น
ซึ่งนอกจากการคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่มุ่งแก้ ไขฟื้ นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทาผิด
แล้ ว มาตรการดังกล่าวยังสามารถนามาใช้ แก้ ไขปัญหาของฝ่ ายบริหารในเรื่องวิกฤตการณ์นักโทษ
ล้ นเรือนจาได้ อกี ด้ วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าอัตราการนามาตรการพักการลงโทษมาใช้ ในประเทศ
ไทยจะเพิ่ มมากขึ้ น แต่ ก ็ยั ง คงอยู่ ใ นอั ต ราที่ต่ า มากเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ ในต่ า งประเทศ ทั้ง นี้
เนื่องจากการไม่ได้ รับการยอมรับตลอดจนการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการพักการลงโทษของ
ประเทศไทย ซึ่ งประเด็น ที่ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เป็ นอย่ า งมากคือ เรื่ อ งความไม่ โ ปร่ งใสและขาด
การตรวจสอบในการดาเนินการต่าง ๆ ของกระบวนการออกคาสั่งพักการลงโทษ เนื่องจากการใช้
อานาจออกคาสั่งเกี่ยวกับการพักการลงโทษกระทาโดยคณะกรรมการพักการลงโทษซึ่งประกอบไป
ด้ วยกรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ ายบริหารแต่เ พียงฝ่ ายเดียว และไม่มีการกาหนดให้
องค์กรอื่นที่อยู่ในระดับที่สงู กว่าเข้ าตรวจสอบผลของการดาเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ได้ ทา
ให้ ผลของคาสั่งที่กระทาโดยคณะกรรมการพักการลงโทษย่อมถือเป็ นที่สุดของฝ่ ายบริหารในทันที
อีกทั้งในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษยังกาหนดให้ ประกอบไปด้ วยผู้แทน
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ของหน่ วยงานที่มาจากส่วนกลางเท่านั้ น โดยไม่ ได้ กาหนดให้ มีผ้ ู แทนของหน่ วยงานที่มาจากส่วน
ภูมิภาคซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีความใกล้ ชิดกับนักโทษโดยตรงเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพั กการ
ลงโทษแต่อย่างใด และเหตุประการสาคัญที่ทาให้ กระบวนการพักการลงโทษไม่ได้ รับการยอมรั บ
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้ านการบังคับโทษ
ดังนั้น เพื่อให้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ ซึ่งรวมถึงการใช้ อานาจออก
คาสั่งพักการลงโทษเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการจัดตั้งองค์กร
ในระดับที่สูงกว่ า เพื่อเข้ ามาทาหน้ าที่ตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ในชั้นบังคับ
โทษ โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูกระทาผิดแห่ งชาติดังเช่ นในประเทศ
ญี่ปุ่น และกาหนดให้ มีการจั ดตั้งศาลซึ่งเป็ นฝ่ ายตุลาการที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้ านการบังคับโทษ
โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับศาลบังคับโทษในสาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญาใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ อทาหน้ าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจในการพั กการลงโทษ
ของฝ่ ายบริหาร โดยการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวจะต้ องคานึงถึงความสมดุลในการใช้ อานาจขององค์กร
ต่าง ๆ เป็ นหลั กพื้ นฐานสาคัญ เพื่ อป้ องกันมิให้ องค์กรหนึ่งองค์กรใดมีอ านาจอย่ างเด็ดขาดมาก
เกินไป ทั้งนี้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจ (Check and Balance)
อันจะนามาซึ่งประโยชน์แก่นักโทษและสังคมอย่างสูงสุด

1. บทนา
โทษจาคุกเป็ นมาตรการในการจากัดอิสรภาพของผู้กระทาผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ แค้ น
ทดแทน ยับยั้งข่มขู่ และแก้ ไขฟื้ นฟู ตลอดจนเป็ นการตัดโอกาสในการกระทาผิด ซึ่งเป้ าหมายสูงสุดของ
การบั งคับโทษจาคุกคือ การปรั บเปลี่ยนพฤตินิสัยและทัศนคติของนักโทษให้ มีลักษณะดั่งบุคคลทั่วไป
และไม่หวนกลับไปกระทาผิดซา้ อีก โดยหน่วยงานที่มีหน้ าที่ควบคุมเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวนั้นคือ
“กรมราชทัณฑ์” ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสถานการณ์การบังคับใช้ โทษจาคุกในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากกฎหมายอาญาในประเทศไทยมักจะกาหนดระวางโทษจาคุกเป็ นส่วนใหญ่
ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยไม่มีระบบการคัดกรองผู้กระทาผิดที่เหมาะสมกับการ
ได้ รับโทษจาคุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ธานี วรภัทร์ , 2553 : 118) ด้ วยเหตุน้ ีจึงเกิดวิกฤตการณ์ท่เี รียกว่า
“นักโทษล้ นเรือนจา” ซึ่งภาวะนักโทษล้ นเรือนจานี้ถือเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่กรม
ราชทัณฑ์ท่มี ุ่ งแก้ ไขฟื้ นฟู ปรั บเปลี่ ยนพฤตินิสัยผู้ กระทาผิดอันเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของการบั งคับโทษ
จาคุก ยิ่งไปกว่านั้นภาวะดังกล่าวก่อให้ เกิดการเพิ่มจานวนของอาชญากรมืออาชีพมากขึ้นอีกด้ วย
จากปัญหาดังกล่าวทาให้ หน่วยงานต่าง ๆ หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขภาวะนักโทษล้ น
เรือนจา ซึ่งการพักการลงโทษถือเป็ นวิธกี ารหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การพักการลงโทษใน
ประเทศไทยถูกนามาใช้ โดยผ่านทางพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5) ซึ่งองค์กรที่มี
หน้ าที่ออกคาสั่งใช้ มาตรการพักการลงโทษคือ ฝ่ ายบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการพักการลงโทษ
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ปั จจุ บันมีการนาเอามาตรการดังกล่ าวมาปรั บใช้ กับนักโทษเด็ดขาดเพิ่ มมากขึ้น แม้ จะ
ก่อให้ เกิดผลดีโดยตรงต่อนักโทษและฝ่ ายบริหารงานราชทัณฑ์กต็ าม แต่ในทางกลับกันยิ่งมีการนา
มาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ มากเพียงใดก็ย่ิงเป็ นที่วิตกกังวลของสังคมมากขึ้นตามไปด้ วย เนื่องจาก
ขั้นตอนการออกคาสั่งใช้ มาตรการดังกล่ าวเป็ นการกระท าโดยคณะกรรมการพั กการลงโทษ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยผู้แทนจากฝ่ ายบริหารแต่เพียงฝ่ ายเดียว ไม่มีการกาหนดให้ องค์กรอื่นที่อยู่ในระดับที่สูง
กว่าเข้ าตรวจสอบผลของการดาเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ได้ อีกทั้งในส่วนขององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการพั กการลงโทษยั งก าหนดให้ ประกอบไปด้ ว ยผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานที่ มาจาก
ส่วนกลางเท่านั้น หาได้ กาหนดให้ มีผ้ ู แทนของหน่ วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่มี
ความใกล้ ชิดกับนักโทษโดยตรงเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพักการลงโทษแต่อย่างใด ดังนั้น
หากจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนโทษดังกล่าวก็ควรจะต้ องกาหนดให้ มีองค์กรในระดับที่สูงกว่าเพื่อเข้ ามา
ทาหน้ าที่ตรวจสอบการด าเนิ นการของคณะกรรมการต่ าง ๆ ในชั้ นบั งคั บโทษ โดยอาจจั ดตั้งใน
รูปแบบของคณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดแห่ งชาติดังเช่ นในประเทศญี่ปุ่น และกาหนดให้ มี
การจัดตั้งศาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านการบังคับโทษโดยเฉพาะ เช่ นเดียวกับศาลบังคับโทษใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้ ามา
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจของคณะกรรมการซึ่ งเป็ นฝ่ ายบริหารอีกชั้นหนึ่งด้ วย ด้ วยเหตุน้ ีการ
พักการลงโทษในปั จจุบันจึงยังไม่เป็ นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไปเท่าที่ควร
จากปั ญหาดั งกล่ าว วิ ทยานิ พนธ์ฉบั บนี้ จึ งมี ความมุ่ งหมายที่จะศึ กษาถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการออกคาสั่งพักการลงโทษ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษและการ
พักการลงโทษในต่างประเทศซึ่งได้ แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
ญี่ปุ่น โดยทั้งสามประเทศนี้ต่างเป็ นประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยว่ า มีข้ันตอน หลักเกณฑ์ ตลอดจนกระบวนการในการออกคาสั่งใช้ มาตรการพั กการ
ลงโทษเหมื อนหรื อต่ างกับประเทศไทยอย่ างไร ทั้งนี้ เพื่ อน าเอาวิ ธีการตลอดจนแนวปฏิบั ติ มา
ประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความไม่โปร่ งใสในกระบวนการออกคาสั่งพักการลงโทษ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจอย่างแท้จริง

2. หลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การตรวจสอบควบคุมการใช้ อานาจนั้นอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1) การตรวจสอบควบคุ มการใช้ อ านาจโดยองค์ ก รภายใน หมายถึ ง กระบวนการ
ตรวจสอบที่ดาเนิ นการโดยองค์กรเอง ไม่ มีองค์ กรภายนอกอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การตรวจสอบ
ควบคุมภายในยังสามารถแบ่ งออกตามลักษณะโครงสร้ างการบริ หารขององค์กรนั้นได้ อีก คือ การ
ควบคุมตรวจสอบโดยระบบการบังคับบัญชาที่เป็ นการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ภายใน
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ตามลาดับชั้น (Bureaucracy) โดยให้ ผ้ ูบังคับบัญชาใช้ อานาจของตนในการตรวจสอบการกระทาของ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาตามหลักการรวมอานาจ
2) การตรวจสอบควบคุมการใช้ อานาจโดยองค์กรภายนอก หมายถึง กระบวนการ
ตรวจสอบที่ดาเนินการโดยองค์กรหนึ่งเพื่อตรวจดูการดาเนินการหรือการใช้ อานาจของอีกองค์กร
หนึ่ง ผลของการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกนี้จะมีผลต่อการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นกลไก
ให้ องค์กรผู้ใช้ อานาจระมัดระวังในการใช้ อานาจมากยิ่งขึ้น การถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอกนั้นมี
เพื่อให้ เกิดความสมดุลในการใช้ อานาจขององค์กรต่าง ๆ และป้ องกันมิให้ องค์กรหนึ่งองค์กรใดมี
อานาจมากเกินไปจนไม่สามารถตรวจสอบการกระทาหรือการใช้ อานาจขององค์กรนั้นได้
ดั ง นั้ น การตรวจสอบภายในระหว่ า งเจ้ าพนั ก งานด้ วยกั น เองจึ ง เป็ นเรื่ องของ
ความรั บผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ (Responsibility) ที่แต่ละหน่ วยงานนั้นต้ องทากันเป็ นปกติ
ธรรมดาอยู่แล้ ว แต่มิใช่ การตรวจสอบถ่ วงดุ ลตามหลั กการตรวจสอบถ่ วงดุ ลที่มุ่งให้ เกิด ความ
รับผิดชอบในลักษณะของการรับการตรวจสอบการใช้ อานาจ (Accountability)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปั จจุ บั นมีลักษณะแยกองค์กรการ
ทางานกันอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตรวจสอบค้ นหาความจริง จนทาลายระบบของ
คาว่ า “กระบวนการ” ให้ เสียไป ทาให้ ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลไร้ ซ่ึงประสิทธิภาพ และเปิ ด
โอกาสให้ “ความจริ ง ” ที่ต้ อ งการในคดี อ าจถู ก เบี่ ยงเบนไปได้ ง่า ย การทุ จ ริ ต ในกระบวนก็มี
ช่องทางมากขึ้น ด้ วยเหตุน้ ี การใช้ อานาจขององค์กรที่ใช้ อานาจอธิปไตยทั้งสาม จึงควรกระทาการ
ภายใต้ ระบบแห่งการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

3. การพักการลงโทษของประเทศไทย
คุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่จะได้ รับการพักการลงโทษเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)
ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยผู้ต้องขังจะต้ องมีความประพฤติดี มีความ
อุตสาหะ ความก้ าวหน้ าในการศึกษาและทาการงานเกิดผลดี หรื อทาความชอบแก่ราชการ
เป็ นพิเศษ ประกอบกับได้ รับโทษจาคุกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกาหนดโทษตามหมายศาล
ในกรณีต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตจะต้ องรับโทษจาคุกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้ องเป็ น
นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษจาคุกครั้งแรก และจะต้ องเป็ นนักโทษตั้งแต่ช้ันดีข้ ึนไปด้ วย
ทั้งนี้ นักโทษเด็ดขาดที่ได้ รับการพักการลงโทษจะต้ องปฏิบัติตนภายใต้ เงื่อนไขในระหว่าง
ที่พักการลงโทษ ช่ วงเวลานี้คือการคุมประพฤติในระหว่ างการพักการลงโทษ ระยะเวลานี้กาหนดตาม
เงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกาหนดโทษที่เหลืออยู่ และจะต้ องมีระยะเวลาคุมประพฤติไม่เกิน
กว่ า 5 ปี ซึ่ งจานวนวั นที่ได้ รั บการพั กโทษอยู่ ภายนอกเรื อนจาต้ องถือเป็ นวั นต้ องโทษจาคุ กด้ วย
นอกจากนี้ หากผู้ท่ไี ด้ รับอนุ ญาตให้ พักการลงโทษประพฤติผิดเงื่อนไข ก็อาจถูกเพิกถอนการพักการ
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ลงโทษดังกล่าวได้ โดยนักโทษเด็ดขาดรายนั้นอาจถูกจับโดยมิต้องมีหมายจับหรื อหมายจาคุก และ
ต้ องเข้ าคุกรับโทษต่อไปตามกาหนดโทษที่เหลืออยู่ ซึ่งจะถูกลงโทษทางวินัยด้ วยอีกหรือไม่กไ็ ด้
ปัจจุบันการพิจารณาพักการลงโทษต้ องผ่านการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ
ที่เ รี ย กว่ า “คณะกรรมการพั ก การลงโทษ” อย่ า งไรก็ต าม ก่ อ นที่จ ะด าเนิ น การเสนอรายชื่ อ
ของนักโทษเด็ดขาดเข้ าสู่การพิ จารณาของคณะกรรมการพั กการลงโทษ จะต้ องมีกระบวนการ
คัด กรองนั กโทษเด็ด ขาดที่มีคุณ สมบั ติ สอดคล้ อ งตามที่พระราชบั ญญั ติ ร าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
กาหนดไว้ โดยการดาเนินการของคณะกรรมการที่เรียกว่า “คณะกรรมการคัดเลือก” ก่อนเสมอ

4. วิเคราะห์ปัญหาการใช้อานาจในการพักการลงโทษของประเทศไทย
กระบวนการพิจารณาการพักการลงโทษซึ่งเป็ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ
ประเทศไทยกาหนดให้ ฝ่ายบริหารเป็ นผู้ดาเนินการใช้ อานาจในการพิจารณาพักการลงโทษแต่ฝ่ายเดียว
โดยศาลซึ่งเป็ นฝ่ ายตุลาการที่ได้ มีคาพิ พากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษจาคุกนั้น มิได้ เข้ ามามีบทบาทในการใช้
อานาจการพักการลงโทษ จึงมีผลทาให้ การบังคับโทษตามคาพิพากษาไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดการ
ตรวจสอบจากฝ่ ายตุลาการ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ อานาจในการพักการลงโทษของประเทศไทย
จึงต้ องวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ และปั ญหาเกี่ยวกับองค์กร
ผู้มีอานาจในการออกคาสั่งพักการลงโทษ ดังนี้
4.1 ปัญหาเกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ
ในต่ างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายซี วิ ลลอว์ ย่อมให้ ความสาคั ญกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษเฉกเช่นเดียวกับกระบวนการในชั้นพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี จึงมีการกาหนดให้ มีข้นั ตอนของกระบวนการตรวจสอบการใช้ อานาจโดยฝ่ ายบริหารในระดับ
ที่สูงขึ้น และศาลซึ่งเป็ นองค์กรที่มีหลักประกันความเป็ นอิสระเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินการหรื อ
ตรวจสอบการด าเนิ น การในกระบวนการชั้ นบั งคั บโทษ และให้ พนั ก งานอั ยการท าหน้ าที่ เป็ น
เจ้ าพนักงานบังคับคดีอาญา คุ้มครองสิทธิของนักโทษในระหว่ างการบังคับโทษด้ วย โดยไม่ได้ มอบ
อ านาจหรื อสิ ทธิ์ ขาดให้ กั บฝ่ ายราชทัณฑ์ หรื อองค์ กรที่เป็ นฝ่ ายบริ หารแต่ เพี ยงหน่ วยงานเดี ยว
ดังเช่นในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษของประเทศไทย
4.2 ปัญหาเกีย่ วกับองค์กรผูม้ ีอานาจในการออกคาสังพั
่ กการลงโทษ
ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรผู้มีอานาจในการออกคาสั่งพักการลงโทษ สามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี ดังนี้
4.2.1 รูปแบบขององค์กรผูม้ ีอานาจในการออกคาสัง่ พักการลงโทษ
กระบวนการขั้นตอนในการออกคาสั่งใช้ มาตรการพักการลงโทษได้ ถูกดาเนินการ
โดยคณะกรรมการพั กการลงโทษ แม้ ปั จจุ บั นคณะกรรมการดั งกล่ าวไม่ ได้ สั งกั ดหน่ วยงานทาง
ราชทัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษนั้น กฎหมายกาหนดให้
ผู้แทนของคณะกรรมการมาจากผู้แทนของฝ่ ายบริหารทั้งสิ้น และการพิจารณาของคณะกรรมการพัก
การลงโทษยังถือเป็ นที่สุดในฝ่ ายบริหาร โดยไม่ได้ มีการตรวจสอบจากองค์กรในระดับที่สูงกว่า ดังนั้น
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การดาเนินการของคณะกรรมการพักการลงโทษจึงถือเป็ นการดาเนินการโดยฝ่ ายบริหารแต่ฝ่ายเดียว
ขาดซึ่งการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกนั่นเอง
4.2.2 องค์ประกอบขององค์กรผูม้ ีอานาจในการออกคาสัง่ พักการลงโทษ
ถึ งแม้ ว่ า องค์ ประกอบของคณะกรรมการพั กการลงโทษชุ ดปั จจุ บั นจะเป็ น
การแก้ ไขข้ อบกพร่ องในส่ วนของอ านาจการตั ดสิ นใจของคณะกรรมการมิ ให้ ถู ก ครอบง าโดย
ผู้บังคับบัญชา อีกทั้งยังมีการกาหนดให้ มีกรรมการซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์หลายแขนงก็ตาม แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ ว แต่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการพักการลงโทษต่างประกอบไปด้ วยกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนจากฝ่ ายบริหารที่มาจาก
ส่วนกลางทั้งสิ้น ไม่มีผ้ ูแทนของหน่ วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่มีความใกล้ ชิดกับ
นั กโทษโดยตรงเข้ ามามี ส่ วนร่ วม อีกทั้งในองค์ประกอบของคณะกรรมการแม้ ว่ าจะมีผ้ ู แทนจาก
สานักงานศาลยุติธรรมเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ งแล้ วก็ตาม แต่ ผ้ ูแทนนี้กท็ าหน้ าที่ในฐานะ
หน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม ซึ่งมิได้ ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการพิจารณากาหนดโทษแต่อย่างใด ดังนั้น
จึงควรกาหนดให้ มีผ้ ูแทนของหน่วยงานที่มาจากส่วนภูมิภาคเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการเพื่อพิ จารณา
เกี่ยวกับการใช้ มาตรการพักการลงโทษด้ วย ประกอบกับควรกาหนดให้ ผ้ ูพิพากษาซึ่งเป็ นฝ่ ายตุลาการ
เข้ ามามีบทบาทในการพิจารณาการพักการลงโทษด้ วย เพื่อให้ กระบวนการออกคาสั่งพักการลงโทษนั้น
ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มิใช่หน่วยงานจากฝ่ ายบริหารนั่นเอง
ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบไปด้ วยกรรมการทั้งสิ้น 5
คนนั้น ต่างประกอบไปด้ วยผู้แทนจากฝ่ ายราชทัณฑ์ 3 คน ซึ่งจานวนดังกล่าวถือได้ ว่าเป็ นเสียงส่วน
ใหญ่ในมติของคณะกรรมการคัดเลือกแล้ ว

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
กระบวนการออกคาสั่งพักการลงโทษในปัจจุบันไม่มีผ้ ูแทนจากหน่วยงานที่มาจากฝ่ ายตุลา
การเข้ ามาเกี่ ย วข้ องในกระบวนการดั ง กล่ า วเลย รวมทั้ ง ไม่ มี ก ารก าหนดให้ มี อ งค์ ก รอื่ น
ที่อยู่ในระดับที่สงู กว่ามีอานาจในการตรวจสอบผลการดาเนินการของคณะกรรมการพักการลงโทษ โดย
ผลของคาสั่งอันเกี่ยวกับการพักการลงโทษที่กระทาโดยคณะกรรมการพักการลงโทษย่อมถือเป็ นที่สุด
ของฝ่ ายบริหารในทันที ด้ วยเหตุน้ ี จึงไม่เป็ นไปตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจอธิปไตย
อันขัดกับหลักของกระบวนการยุติธรรมที่ดีท่จี ะต้ องมีระบบการดาเนินงานที่เปิ ดโอกาสให้ องค์กรหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวข้ องกันสามารถใช้ อานาจในการตรวจสอบการทางานซึ่งกันและกัน
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้เขียนจึงได้ ทาการศึกษาถึงรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้น
บังคับโทษ ตลอดจนกระบวนการออกคาสั่งพักการลงโทษในต่างประเทศอันได้ แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี และประเทศญี่ ปุ่น เพื่ อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความ
ไม่โปร่งใสในการดาเนินการต่าง ๆ ในชั้นบังคับโทษของประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนพบว่า
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1) สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการกาหนดให้ ศาลหรือผู้พิพากษาบังคับโทษ ซึ่งเป็ นองค์กรฝ่ ายตุลา
การ เป็ นผู้ดาเนินการหรือตรวจสอบการดาเนินการบังคับโทษตามคาพิพากษา ซึ่งรวมถึงกระบวนการออก
คาสั่งใช้ มาตรการพักการลงโทษด้ วย นอกจากนี้ยังกาหนดให้ พนักงานอัยการทาหน้ าที่เสนอความเห็นต่อผู้
พิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษในการออกคาสั่งเกี่ยวกับข้ อพิพาทในชั้นบังคับโทษอีกด้ วย
2) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการจัดตั้งแผนกคดีบังคับโทษทางอาญาขึ้นในศาลยุติธรรม
มีอานาจหน้ าที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดาเนินการในชั้นบังคับโทษ รับพิจารณาตัดสินข้ อพิพาทอันเกิดจาก
กระบวนการบังคับโทษทางอาญาทั้งปวง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาออกคาสั่งใช้ มาตรการพักการลงโทษด้ วย
นอกจากนี้ ยั งก าหนดให้ พนั กงานอัยการทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานบั งคับคดีอาญา และยังให้ สิทธิแก่
นักโทษหลากหลายช่องทางในการยื่นคาร้ องเรียนหรือคาโต้ แย้ งใด ๆ อันเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิใน
ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวด้ วย
3) ประเทศญี่ ปุ่น ในชั้นบังคับโทษทางอาญามีลักษณะการดาเนิ นการที่คล้ ายคลึงกับในชั้ น
พิจารณาคดี กล่าวคือ มีการกาหนดให้ ทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานทางานร่วมกันในลักษณะบูรณาการทั้ง
ตารวจ อัยการ ศาล ตลอดจนราชทัณฑ์ ถึงแม้ ว่าประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้ กาหนดให้ มีการจัดตั้งศาลหรือแผนก
คดีการบังคับโทษทางอาญา ซึ่งมีอานาจหน้ าที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดาเนินการในชั้นบังคับโทษไว้ เป็ นการ
เฉพาะก็ตาม แต่ถึงกระนั้นในชั้นบังคับโทษของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ มีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการที่ทา
หน้ าที่ดาเนินการเฉพาะด้ านการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิด ซึ่งรวมถึงผู้ได้ รับการพักการลงโทษด้ วย นอกจากนี้
คณะกรรมการดังกล่าวยังมีหน้ าที่รับข้ อร้ องเรียนเพื่อทบทวนคาสั่งของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้ ออกหรือ
บังคับใช้ มาตรการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อสิทธิความเป็ นอยู่ของนักโทษ ซึ่งรวมถึงการรับพิจารณาทบทวน
คาสั่งพักการลงโทษของคณะกรรมการพักการลงโทษประจาภาคตามคาขอของนักโทษอีกด้ วย
ดังนั้น จึงกล่าวได้ ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษของประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุ มถึ งกระบวนการออกค าสั่ งพั กการลงโทษนั้ น ยั งขาดการตรวจสอบจากองค์ กรระดั บ
ที่สงู กว่าและขาดความร่ วมมือในลักษณะของการบูรณาการระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยฝ่ ายบริหารไม่ว่า
จะเป็ นกรมราชทัณฑ์หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ยังคงเป็ นหน่วยงานที่ออกคาสั่งใช้ มาตรการอันกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของนักโทษแต่เพียงลาพัง ผู้พิพากษาซึ่งเป็ นองค์กรฝ่ ายตุลาการและเป็ นผู้กาหนดโทษ
ในชั้นพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนพนักงานอัยการต่างไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการชั้นบังคับโทษ
ส่งผลให้ คาสั่งต่าง ๆ ในชั้นบังคับโทษนั้นไม่ได้ รับการตรวจสอบหรือคานอานาจจากองค์กรอื่น เช่นนี้จึง
ทาให้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ ซึ่งรวมถึงคาสั่งเกี่ยวกับการพักการลงโทษ ไม่เป็ น
ที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากสังคมอย่างแท้ จริง
5.2 ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการแก้ ไขปัญหาความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับ
โทษ ตลอดจนการออกคาสั่งเกี่ยวกับการพั กการลงโทษของประเทศไทย สามารถกระทาได้ โดยการ
กาหนดให้ ทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางานสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ โดยการกาหนดให้ แต่ละ
องค์กรเข้ ามาทางานร่วมกันนั้น อาจกาหนดได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
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1) กาหนดให้ มีการจัดตั้งศาลบังคับโทษทางอาญาหรือแผนกคดีการบังคับโทษทางอาญา
ขึ้ นในศาลยุ ติ ธรรมแล้ วแต่ กรณี ตามความเหมาะสม ดั งเช่ นในสาธารณรั ฐฝรั่ งเศสหรื อสหพั นธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ
2) กาหนดให้ มีการจัดตั้งองค์กรที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเฉพาะด้ านการบังคับโทษทางอาญา
ทั้งหมดในรูปแบบของ “คณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดแห่งชาติ” ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่ งจากแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าวตามที่ได้ เสนอไว้ 2 รู ปแบบนั้ น สามารถ
วิ เคราะห์ ได้ ว่า รู ปแบบที่ 1 มีข้อดี อย่างเห็นได้ ชัด คือ เรื่ องของความเป็ นอิสระของผู้ พิพากษา
ประกอบกับผู้ พิ พากษาในชั้ นบั งคั บโทษนี้ มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญโดยตรงเกี่ ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษ ย่อมเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็ นอย่างดี
เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในรูปแบบที่ 2 เห็นได้ ว่าก่อให้ เกิดผลดีในแง่
ของการตรวจสอบการใช้ อานาจของหน่วยงานราชทัณฑ์ ทาให้ การดาเนินการบังคับใช้ มาตรการต่าง ๆ
แก่ผ้ ูต้องขังในชั้นบังคับโทษเป็ นไปอย่างรอบคอบ รั ดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะต้ องระมัดระวังการ
ตรวจสอบการใช้ อานาจจากคณะกรรมการต่างชั้นกัน อย่างไรก็ตาม การกาหนดให้ มีคณะกรรมการ
ดังกล่ าวขึ้นนั้น ยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องของความไม่น่าเชื่อถือในการออกคาสั่ง ความไม่
โปร่ งใสในกระบวนการพิ จารณาออกคาสั่ง ตลอดจนการก้ าวล่วงการใช้ อานาจของฝ่ ายตุลาการตาม
หลักการแบ่งแยกการใช้ อานาจได้ เนื่องมาจากคณะกรรมการดังกล่าวยังคงอยู่ในรูปแบบของฝ่ ายบริหาร
เป็ นผู้ดาเนินการ จึงถือได้ ว่าเป็ นเพียงการตรวจสอบจากองค์กรภายในฝ่ ายบริหารด้ วยกันเองเท่านั้น
ดังนั้ น ด้ วยเหตุ ผลทั้งหลายตามที่กล่ าวมานี้ ผู้ เขียนจึ งเห็นว่ าการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นบังคับโทษควรต้ องดาเนินการดังต่อไปนี้
1)ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ู กระท าผิ ด แห่ ง ชาติ ข้ ึ น
เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการต่าง ๆ ในการออกคาสั่งใช้ มาตรการในชั้นบังคับ
โทษ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้ วยผู้บังคับบัญชาจากหลากหลายหน่วยงานของฝ่ ายบริหาร
ดังที่จะกล่าวต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการกาหนดเอาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ภายในตามลาดับชั้น
(Bureaucracy) โดยให้ ผ้ ูบังคับบัญชาใช้ อานาจของตนในการตรวจสอบการกระทาของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ย่อมเป็ นตามหลักการตรวจสอบควบคุมการใช้ อานาจโดยองค์กรภายใน (Responsibility)
2) กาหนดให้ มีการจั ดตั้งศาลหรื อแผนกที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้ านการบั งคับโทษทาง
อาญาอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ วแต่กรณีตามความเหมาะสมขึ้นในประเทศไทย โดยผู้พิพากษาซึ่งเป็ นฝ่ าย
ตุลาการอันถือเป็ นองค์กรภายนอกจะเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินการหรือการใช้ อานาจอัน
เกี่ยวกับการออกคาสั่งใช้ มาตรการในชั้นบังคับโทษทางอาญา ตลอดจนมีอานาจออกคาสั่งยับยั้งการใช้
อานาจที่มิชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งเป็ นฝ่ ายบริหารได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความสมดุลในการใช้
อานาจระหว่างองค์กรฝ่ ายบริหารกับองค์กรฝ่ ายตุลาการ และเพื่อป้ องกันมิให้ องค์กรหนึ่งองค์กรใดมี
อานาจมากเกินไป สอดคล้ องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจอันเกิดจากการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้ อานาจโดยองค์กรภายนอก (Accountability)
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นอกจากนี้ ตามที่ได้ เสนอให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดแห่งชาติข้ ึน
ในประเทศไทย จึงต้ องแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงกระบวนการหรื อรู ปแบบและองค์ประกอบขององค์กรผู้ มี
อานาจในการออกคาสั่งพักการลงโทษให้ มีรูปแบบที่คล้ ายกับประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
1)ก าหนดให้ มี “คณะกรรมการคั ด เลื อ กประจ าภาค” จ านวน 9
ภาค แทน
“คณะกรรมการคัดเลือก” ชุดปัจจุบัน
2) ก าหนดให้ มี “คณะกรรมการพั กการลงโทษประจ าภาค” จ านวน 9 ภาค แทน
“คณะกรรมการพักการลงโทษ” ชุดปัจจุบัน และ
3) กาหนดให้ มี “คณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดแห่งชาติ” ขึ้นในประเทศไทย โดย
คณะกรรมการชุ ดนี้ประกอบไปด้ วยผู้บั งคับบัญชาจากหลากหลายหน่ วยงานของฝ่ ายบริ หาร เพื่ อให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ อานาจของตนในการตรวจสอบการกระทาของผู้ใต้ บังคับบัญชา ซึ่งเป็ นตามหลักการ
ตรวจสอบควบคุมการใช้ อานาจโดยองค์กรภายในระหว่างเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารด้ วยกันเองตามลาดับชั้น
ส่วนการจั ดตั้งศาลหรื อแผนกคดี ท่ีมีความเชี่ ยวชาญทางด้ านการบั งคั บโทษถื อเป็ นการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจของฝ่ ายบริ หาร กล่ าวคือ กรณีนักโทษรายใดไม่พึงพอใจในคาสั่งของ
คณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟูผ้ ูกระทาผิดแห่งชาติกส็ ามารถร้ องเรียนหรือโต้ แย้ งคาสั่งดังกล่าวต่อศาลหรือ
แผนกคดีท่มี ีความเชี่ยวชาญทางด้ านการบังคับโทษตามที่ผ้ ูเขียนเสนอให้ มีการจัดตั้งขึ้นต่อไปได้ ซึ่งใน
ศาลหรือแผนกคดีดังกล่ าวจะประกอบไปด้ วยผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ในการ
กาหนดโทษทางอาญาอย่างแท้ จริง ประกอบกับมีพนักงานอัยการที่ดารงตาแหน่ งประจาอยู่ในศาลหรือ
แผนกคดีดังกล่ าวโดยเฉพาะ เพื่ อทาหน้ าที่พิทักษ์ สิทธิประโยชน์ ของนั กโทษให้ ได้ รับความเป็ นธรรม
ตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งมีลักษณะที่คล้ ายคลึงกับสาธารณรั ฐฝรั่ งเศสหรื อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ทั้งนี้ จะต้ องถือว่าคาสั่งของคณะกรรมการแก้ ไขฟื้ นฟู ผ้ ูกระทาผิดแห่งชาติเป็ นคาสั่ งอันเกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 เช่นนี้กระบวนการออกคาสั่งเกี่ยวกับมาตรการพั กการลงโทษย่อมดาเนิ นการไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การใช้อาวุธปื นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อผูต้ อ้ งขัง
ศรายุทธ เปรมวงค์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี วรภัทร์

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ ีมุ่งศึกษากฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ในเรื่อง
การใช้ กาลังบังคับต่อผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้ นไปในเรื่องของการใช้ ปืนต่อผู้ต้องขังเป็ นสาคัญพร้ อมทั้ง
หลั ก การที่ ค วรน ามาใช้ ในราชทัณ ฑ์ ข องประเทศไทย โดยศึ ก ษาจากมาตรฐานขององค์ ก าร
สหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้ อาวุธปื นของเจ้ าพนักงานในการบังคับใช้ กฎหมาย กฎหมายราชทัณฑ์
ของต่ างประเทศในเรื่ องการใช้ กาลั งบั งคับรวมทั้งการใช้ ปืนต่ อผู้ ต้องขังมีลักษณะที่เหมือนหรื อ
แตกต่างกับประเทศไทยอย่างไรและมีจุดไหนบ้ างที่สามารถนามาปรับใช้ ในประเทศไทยได้ และ
หลักการในเรื่องความพอสมควรแก่เหตุเหตุท่เี ป็ นหลักสาคัญในการใช้ อาวุธปื นของเจ้ าพนักงาน
ราชทัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมาย การใช้ อานาจ การควบคุมการใช้ ปืนของเจ้ าพนักงาน
ราชทัณฑ์ โดยคานึงถึงการคุ้มครองถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยยังไม่ไ ด้ มีการนาเอาหลักการ
พอสมควรแก่เหตุหรือหลักสัดส่วน 1มาบัญญัติไว้ ในกฎหมายราชทัณฑ์ ทั้งที่หลักดังกล่าวเป็ นหลัก
ที่ควบคุมเรื่ องการใช้ กาลังบังคับและการใช้ ปืนของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ได้ อย่างเหมาะสม โดย
ราชทัณฑ์ในต่างประเทศมีการบัญญัติหลักดังกล่าวไว้ ในกฎหมายและข้ อปฏิบั ติของเจ้ าพนักงาน
ราชทัณฑ์ท้งั สิ้น นอกจากนั้นกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยยังได้ บัญญัติเหตุและอานาจในการ
ใช้ ปืนไว้ เพียงหลักใหญ่ๆ เท่านั้น โดยอธิบายไว้ อย่างกว้ างๆ ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนโดยเน้ นที่
การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า พนั ก งานเป็ นส าคั ญ โดยต่ า งประเทศนั้ น ก าหนดเป็ นข้ อ ปฏิบั ติ ใ ห้ เ จ้ า
พนักงานราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามทั้งสิ้น พร้ อมทั้งยังไม่ได้ มีการนาเอาหลักอันตรายน้ อยที่สุดและ
นานที่สุด มาใช้ บังคับในเรื่องการใช้ ปืนของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขัง จึงทาให้ หลักเกณฑ์
การใช้ ปืนของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร โดยเห็นได้ ว่าเป็ นการแตกต่าง
จากหลั ก มาตรฐานขององค์ ก ารสหประชาชาติ เ กี่ ยวกั บ การใช้ อ าวุ ธ ปื นและหลั ก สั ด ส่ ว น โดย
จุดประสงค์ในเรื่องที่กล่าวไปนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ศรีรัตน์ งามวิศัย. (2550). หลักความพอสมควรแก่เหตุ: พัฒนาการและการปรับใช้ในระบบกฎหมาย
ไทย.
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ผลจากที่ได้ ทาการศึกษาคือ กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยควรมีการบัญญัติเรื่อง
หลักสัดส่วนในการใช้ กาลังบังคับและการใช้ ปืนไว้ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้ ชัดเจน พร้ อมทั้ง
กาหนดรายละเอียดในกฎหมายให้ มีความละเอียดและชัดเจนในเนื้อหา โดยควรกาหนดเป็ นข้ อ
ปฏิบัติให้ เจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติไม่ให้ เน้ นการใช้ ดุลพินิจจนเกินไป และ กาหนดขั้นตอน
ในเรื่องการใช้ ปืนให้ มีความชัดเจนและนาหลักดังกล่ าวที่กล่ าวไปก่อนหน้ านี้มาใช้ ร่วมกัน เพื่ อทา
ให้ เกิดมาตรฐานและความโปร่งใสในการใช้ อานาจของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ โดยคานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ต้องขังเป็ นสาคัญ

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ตามกฎหมายราชทัณ ฑ์ ข องประเทศไทยได้ ใ ห้ อ านาจและหน้ า ที่ข องเจ้ า พนั ก งาน
เรือนจาในการใช้ อานาจจับกุมนักโทษและสามารถใช้ อาวุธหรือปื นเพื่อระงับเหตุดังกล่าว 2ได้ เมื่อ
เกิดกรณี ดังต่อไปนี้ คือ ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธเมื่อเจ้ าพนัก งานสั่งให้ วาง, ผู้ต้องขังหลบหนีไม่
ยอมหยุด เมื่อเจ้ าพนักงานสั่งให้ หยุดและไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้ และ ผู้ต้องขังสามคนขึ้นไป ก่อ
ความวุ่นวายโดยพยายามใช้ กาลังเปิ ดหรือทาลายประตู รั้ว หรือกาแพงเรือนจา หรือ ใช้ กาลังทา
ร้ ายเจ้ าพนักงานหรือผู้อ่ ืน และไม่ยอมหยุดเมื่ อเจ้ าพนักงานสั่งให้ หยุด3โดยอานาจในเรื่องการใช้
ปื นของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ ได้ กาหนดเจ้ าพนักงานใช้ อานาจในการจับกุมนักโทษโดยสุจริตและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ ดังกล่ าวข้ างต้ นทุ กประการ เจ้ าหน้ าที่ย่อมไม่ต้องรั บผิดทั้งทางแพ่ ง
หรือทางอาญาในการกระทาของตน โดยความเห็นของศาลไทยในเรื่องดังกล่าว เมื่อเกิดกรณีท่ตี ้ อง
ทาการจั บ กุ มนั ก โทษที่ก่ อ เหตุ ดั งกล่ า ว แล้ ว เกิด เหตุ ท่ีเ จ้ า หน้ า ที่ร าชทัณ ฑ์ต้ อ งทาการใช้ ปื นยิ ง
นักโทษแล้ วส่งผลให้ นักโทษถึงแก่ความตาย อันเป็ นลักษณะของการวิสามัญฆาตกรรม โดยศาล
ไทยนอกจากจะพิจารณาถึงอานาจหน้ าที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่แล้ วยังพิจารณา
ถึงบุคคลที่ถูกจับแล้ วขัดขวางหรือขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรื อพยายามจะหลบหนี ผู้ทาการ
จับมีอานาจใช้ วิธีหรือป้ องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ในการจับประกอบด้ วยและใน
ความเห็นของนักวิชาการและศาลไทยนั้น อานาจในเรื่ องการป้ องกันโดยทั่วไปนั้นจะไม่ถูกนามา
พิ จารณาด้ วยโดยถ้ าน ามาพิ จารณาด้ วยแล้ ว จะทาให้ อานาจในพระราชบั ญ ญั ติร าชทัณฑ์ท่ีมอบ
ให้ แก่เจ้ าพนักงานไม่มีท่ใี ช้ และอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ได้ ถึงกระนั้นก็
ตามการใช้ ความรุนแรงต่อนักโทษจนถึงแก่ความตายแม้ ว่ าจะทาให้ ระงับเหตุดังกล่าวได้ กต็ ามก็
เป็ นการการไม่เคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนของผู้ต้องขัง 4เป็ นอย่างยิ่ง รวมทั้งการใช้ กาลังบังคับโดย
การใช้ อาวุธหรือปื นของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ในประเทศไทยนั้นก็ยังไม่ได้ ยึดหลักความพอสมควร
2

อิศเรศร์ ปรางทอง. (2549). ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บงั คับอาวุธปื นของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อานาจบังคับใช้กฎหมาย.
3
วิสยั พฤกษะวัน.คาอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พร้อมด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
4
ประธาน วัฒนวาณิชย์ และคณะ. (2525). รายงานการวิจยั เรื่อง สิทธิของผูต้ อ้ งขังในประเทศไทย.
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แก่เหตุรวมทั้งหลักอันตรายน้ อยที่สดุ และนานที่สดุ อีกด้ วย รวมทั้งมีความเห็นที่ไม่เห็นด้ วยถ้ าการ
ระงับเหตุดังกล่าวของเจ้ าพนักงานเป็ นการกระทาโดยไม่เหมาะแก่พฤติการณ์แห่งการจับอันเป็ น
การกระทาเกินกว่าเหตุ และการกระทาดังกล่าวนั้นเป็ นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังก็
ควรที่ได้ รับการคุ้ มครองตามกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายที่ให้ อานาจดังกล่ าวข้ างต้ นนั้ นต้ องมีการ
พิจารณาและการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
ศึกษาถึงการใช้ กาลังบังคับในการใช้ อาวุธปื นของเจ้ าพนักงานพนักงานราชทัณฑ์ใน
กรณีท่มี ีเหตุท่ตี ้ องเข้ าควบคุมหรือต้ องมีการจับกุมผู้ต้องขัง โดยพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็ น
การกระทาโดยชอบและเป็ นการกระทาพอสมควรแก่เหตุอัน เป็ นไปตามหลัก สัดส่วนหรื อ ไม่ ,
ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาในการตี ค วามในการให้ ความหมายของพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ ท่ี ยั ง คงมี
ความหมายที่กว้ าง ไม่ชัดเจน และไม่ ละเอียดเท่าที่ควร และ วิเคราะห์ และทาการเปรี ยบเทียบ
กฎหมายราชทัณฑ์ของต่างประเทศและของประเทศไทยในการใช้ อาวุธปื นมีลักษณะที่แตกต่างกัน
อย่างไรรวมทั้งหลักทฤษฎีท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ในด้ านการ
ใช้ กาลังบังคับทั้งในการใช้ อาวุธและปื น

3. ขอบเขตการวิจยั
มุ่งศึกษาถึงกระบวนการในเรื่องของอานาจในการใช้ ปืนของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์เพื่อใช้
ในการจับกุมนักโทษตลอดทั้งการพิจารณาเหตุต่าง ๆ โดยเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ว่ามีลักษณะอย่างไร โดยทาการศึกษาทั้งจากแนวความคิดและ
หลั กการที่เกี่ยวกับ ในการใช้ อาวุ ธปื นของเจ้ า ที่หน้ า ที่ราชทัณ ฑ์ท้ังตามกฎหมายไทย มาตรฐาน
สหประชาชาติ และกฎหมายของต่างประเทศ

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล นี้ มาจากทั้ ง จากเอกสารทั้ ง ในส่ ว นของภาษาไทยและ
ภาษาต่ างประเทศ ไม่ ว่าจะมาจากตัวบทกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง พระราชบั ญญัติท่ีเกี่ยวข้ อง
หนังสือทางวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในงานวิจัยนี้ วิทยานิพนธ์ บทความ แนวคาพิพากษาที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในเรื่องการใช้ อาวุธปื นของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ มาตรการและวิธปี ฏิบัติของราชทัณฑ์ท้งั
ในอานาจการใช้ ปืนและการจับกุมนักโทษในต่างประเทศ ตลอดทั้งข้ อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ต
เพื่อที่จะรวบรวมข้ อมูลให้ เป็ นระบบเพื่อทาการศึกษาวิจัย และนามาเป็ นข้ อเสนอแนะต่อไป
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ราชทัณฑ์ท้งั ของต่างประเทศและประเทศไทยในเรื่ องการใช้ กาลังบังคับต่อผู้ต้องขัง
และการปฏิบัติงานนั้นต่างยึดหลักในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ ต้ องขัง5ตามหลัก
Human right เป็ นสิ่งที่ยึด ปฏิบั ติ แต่ ป ระเทศไทยนั้ น ยั งไม่ ไ ด้ น าหลั ก การบางอย่ า งมาใช้ ใ น
ราชทัณฑ์ของประเทศไทยเหมือนอย่างต่างประเทศ เช่น นาเอาหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือที่
เรียกว่าหลักความได้ สัดส่วนมาใช้ ในเรื่องของการใช้ กาลังบังคับและการใช้ ปืนมาเป็ นหลักปฏิบัติ
และนามาใช้ พิจารณาในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น, หลักการพื้นฐานว่าด้ วยการใช้ กาลังบังคับและอาวุธ
ปื นของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอานาจบังคับใช้ กฎหมาย6มาใช้ ในเรื่องการใช้ กาลังบังคับและการใช้ ปืนโดย
เจ้ าพนักงานที่มีอานาจหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมายพึงเลือกใช้ วิธีการอื่น ๆ ที่มีอันตรายน้ อยที่สุดและ
ให้ น านที่สุดเท่า ที่จะทาได้ ก่อ นที่จะเปลี่ ยนไปใช้ กาลั งบั งคั บและอาวุ ธ เมื่อวิ ธีก ารอื่น ไม่ อาจ
บรรลุ ผลได้ และ ต้ องใช้ อย่ างจากัดเพื่ อป้ องกันชี วิตของตน หรื อผู้ อ่ ืน โดยอยู่ ในภาวะที่ไม่ อาจ
หลีกเลี่ยงได้ , การคานึงถึงสิ่งที่ป้องกันเจ้ าพนักงานได้ มากกว่าการใช้ อาวุธต่อผู้ต้องขัง, การที่ยัง
ไม่ได้ ยึดเป็ นข้ อปฏิบัติแต่เน้ นที่การใช้ ดุลพินิจของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์เท่านั้น, การกาหนดความ
เสี่ยงภัยที่เจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ใช้ พิจารณาในการใช้ อาวุธหรือปื นต่อผู้ต้องขัง, ขั้นตอนในการใช้
ปื นของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยเหมาะสมแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังไม่สอดคล้ อง
กับหลักที่สาคัญที่เป็ นการคุ้มครองในสิทธิมนุ ษยชนของผู้ต้องขัง, การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ ต้อ งขังนั้น ถ้ า เทียบกับต่ า งประเทศแล้ วประเทศไทยยังไม่ ค้ ุ มครองสิทธิแ ละเสรี ภาพของ
ผู้ต้องขังเท่าที่ควร และ ความไม่ ชัดเจนของตัวกฎหมายราชทัณฑ์ท่ีบัญญั ติไว้ เพี ยงหลักกว้ าง ๆ
เท่านั้นยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เป็ นต้ น

6. สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาพบว่าในการใช้ กาลังโดยการใช้ อาวุธหรือปื นต่อผู้ต้องขังนั้นในกฎหมายของ
ไทยกาหนดแต่เพียงเหตุท่สี ามารถใช้ ได้ เท่านั้น โดยการพิจารณาว่ าต้ องใช้ อาวุธหรือปื นนั้นขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์แต่ละคนเป็ นสาคัญ ทาให้ มาตรฐานและความชัดเจนในตัว
กฎหมายยังไม่แน่นอน ประกอบกับการบัญญัติคาว่า “อาวุธ” นั้นกาหนดแต่เพียงเจ้ าพนักงานแต่
ไม่ได้ กาหนดให้ แก่ผ้ ูต้องขังด้ วยทาให้ เมื่อเจ้ าพนักงานเห็นผู้ต้องขังพกของที่อาจทาอันตรายได้ เจ้ า
พนักงานก็ใช้ ปืนเพื่ อระงับเหตุแล้ ว ทั้งที่ถ้าพิ จารณาจากเจตนา สถานการณ์ สภาพแวดล้ อม ใน
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ ว เจ้ าพนักงานอาจไม่จาต้ องใช้ ปืนแต่อาจใช้ วิธีการอย่างอื่นเพื่อระงับเหตุได้

5

เชาวลิต สมพงษ์เจริญ. (2548). การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้ อ้ งขัง.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์. (2547). มาตรฐานองค์การ
สหประชาชาติ ว่าด้วย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
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ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นเรื่องสาคัญประการหนึ่งที่ควรมีการปรับและแก้ ไขในตัวกฎหมายให้ มีมาตรฐานและ
สภาพบังคับมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน
ทั้ง นี้ การปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนที่ เ ป็ นระเบี ย บนั้ น ย่ อ มไม่ อ าจไปในทางเดี ย วกั น ได้ อั น
เนื่องมาจากสถานการณ์บังคับ จากตัวบุคคล เป็ นต้ น จึงก่อให้ เกิดปั ญหาที่เป็ นข้ อพิจารณาถึงการ
กระทาของเจ้ าพนักงานว่ าเป็ นการไม่เคารพต่อสิทธิและเสรี ภาพของผู้ต้องขังหรือไม่ พร้ อมทั้ง
หลั กการและข้ อกฎหมายที่มีส่วนสาคัญในการพิ จารณาถึงการใช้ ปืนต่อผู้ ต้องขังนั้น ในปั จจุ บัน
กฎหมายราชทัณฑ์ของไทยก็ยังไม่ได้ บัญญัติไว้ เป็ นลายลักอักษร แม้ ในบางเรื่องมีบัญญัติไว้ ใน
รัฐธรรมนูญก็ตามแต่กม็ ิได้ นามาบัญญัติหรือมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานดังกล่าว

7. การอภิปรายผล
ความเห็นของผู้ทาวิจัยเห็นว่าควรนาหลักการของต่างประเทศที่เป็ นประโยชน์ท้งั ในการ
ปฏิบัติงานและเป็ นการสอดคล้ องตามหลักสิทธิมนุ ษยชนเพื่อเป็ นคุ้มครองผู้ต้องขัง มาปรับและ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ มลงในกฎหมายราชทัณ ฑ์ของไทย เพื่ อ เป็ นหลั ก ประกัน ในการท างานให้ แ ก่ เ จ้ า
พนักงานและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง โดยต้ องให้ อยู่ในลักษณะเป็ นข้ อปฏิบัติของ
เจ้ าพนักงานที่ต้องปฏิบัติมิใช่การใช้ ดุลพินิจในการพิ จารณาเท่านั้น อันเป็ นการคุ้มครองผู้ต้องขัง
และจากัดอานาจในการใช้ ปื นของเจ้ าพนัก งานราชทัณฑ์ให้ เป็ นตามแนวทางในการใช้ ปืนตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติท่เี กี่ยวกับการใช้ ปืนของเจ้ าพนักงานซึ่งได้ กาหนดกรอบและ
ขั้นตอนการใช้ ปืนไว้ อย่างชัดเจน เพื่อก่อให้ เกิดมาตรฐานในราชทัณฑ์และเป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานทั้งต่อเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์และตัวผู้ต้องขังเอง และ เพื่อการพัฒนากระบวนการทางาน
ของทางราชทัณฑ์ท้งั ในปั จจุบันและอนาคตต่อไป

8. ข้อจากัดในการทาวิทยานิพนธ์
ข้ อจากัดในการทาวิทยานิพนธ์เรื่ องนี้เท่าที่ผ้ ูทาวิจัยสังเกตเห็นก็คือ คาพิพากษาที่เป็ น
เหตุ ก ารณ์ ใ ช้ อ าวุ ธหรื อ ปื นต่ อ ผู้ ขั งไม่ เจ้ า พนั ก งานราชทัณ ฑ์ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ ไม่ น้ั น มัก ไม่ มี ก าร
เผยแพร่ต่อคนทั่วไปให้ พิจารณาหรือได้ ทราบข้ อมูลเท่าที่ควรอันเนื่องจากปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานราชทัณฑ์ได้ , กฎหมายราชทัณฑ์ต่างประเทศจะแยกย่อยออกไปจึงต้ องใช้ เวลาในการ
รวบรวมและทาการสรุปเนื้อหาออกมาเพราะกฎหมายราชทัณฑ์ต่างประเทศนั้นใช้ กฎหมายหลาย
ตัวมาประกอบกัน, ความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ทาวิจัยและเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ว่ามันมีส่งิ ที่ไม่
เหมือนกันระหว่างในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เป็ นต้ น
9. ข้อเสนอแนะ
การนาเอาหลักความพอสมควรแก่เหตุมาประกอบเข้ ากับเหตุในการใช้ อาวุธ รวมทั้ง
กรณีการใช้ ปืนมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ โดยเมื่อเหตุดังกล่ าวเกิดขึ้น
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ควรนาเอา มาเป็ นหลักในการพิจารณาประกอบกับการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าพนักงานด้ วย, นอกจากที่
กฎหมายราชทัณฑ์ของไทยใน มาตรา 16 กาหนดว่าไม่มีทางป้ องกันอย่างอื่นนอกจากใช้ อาวุธ และ
ในมาตรา 17 (2) ไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้ น้ัน ในความเห็นของผู้ทาวิจัยแล้ วเห็นว่าในมาตรา 16
นั้นเหมาะสมแล้ ว แต่ใน (1) ของมาตรา 17 ควรบัญญัติคาว่า “ไม่มีทางจะป้ องกันอย่างอื่นได้
นอกจากการใช้ อาวุธปื น” ประกอบในการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ด้วย และใน (2)
ควรมีการลงรายละเอียดในการพิ จารณาว่ าเหตุท่ีไม่ มีทางจั บกุ มได้ น้ั นพิ จารณาในด้ านไหนบ้ าง
พร้ อมทั้งควรนาเอาหลักหลักการพื้ นฐานว่ าด้ วยการใช้ กาลังบังคับและอาวุธปื นของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ี
อานาจบังคับใช้ กฎหมาย โดยบัญญัติถึงหลักการเลือกใช้ วิธีการอื่น ๆ ที่มีอันตรายน้ อยที่สุดและ
ให้ น านที่สุดเท่า ที่จะทาได้ ก่อ นที่จะเปลี่ ยนไปใช้ กาลั งบั งคั บและอาวุ ธ เมื่อวิ ธีก ารอื่น ไม่ อาจ
บรรลุ ผลได้ และ ต้ องใช้ อย่ างจากัดเพื่ อป้ องกันชีวิตของตนหรื อผู้ อ่ ืนโดยอยู่ในสถานการณ์ท่ไี ม่
อาจเลี่ ยงได้ พร้ อมทั้งกาหนดให้ เจ้ าพนั กงานมีเครื่ องอุปกรณ์ป้องกันนอกจากการใช้ อาวุ ธ เช่ น
ตะบอง, ปื นพก, ปื นยาว เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากผู้ต้องขังได้ และเป็ น
การลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจกระทบต่อทั้งผู้ต้องขังและเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ และส่งผลอาจให้
อาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ อาวุธเสมอไปในการระงับเหตุกับผู้ต้องขังเมื่อเรามีอุปกรณ์ท่ปี ้ องกันในชีวิต
และร่ างกายของเจ้ าพนักงานแล้ ว , ในส่วนของขั้นตอนการยิงของประเทศไทยนั้นโดยหลักแล้ ว
เหมือนกับของต่างประเทศแต่ในส่วนของการพูดเตือนให้ หยุดและลักษณะของการยิงเตือนนั้น
ควรบัญญัติและมีการอธิบายถึงสถานการณ์ด้วยว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้ อย, อาวุธของผู้ต้องขังทา
ให้ เจ้ าพนักงานต้ องเสี่ยงภัยหรื อไม่, จานวนของผู้ต้องขังและจานวนเจ้ าพนั กงานเป็ นอย่างไร,
สภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่ าว เป็ นต้ น พร้ อมทั้งการยิงเตือนนั้นควรกาหนดเป็ น
ยิงขึ้นฟ้ าหรือถ้ าผู้ต้องขังวิ่งหนีกค็ วรยิงไปที่ขามากกว่าการยิงไปที่ส่วนบนของร่ างกายเพราะถ้ ายิง
แล้ วเกิดพลาดไปโดนอวัยวะสาคัญของร่างกายก็ย่อมส่งผลให้ ผ้ ูต้องขั งถึงแก่ความตายและส่งผล
ต่อการไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังได้ และข้ อกาหนดในการใช้ ปืนนั้นควรกาหนด
เป็ นหลักปฏิบัติมากกว่าการใช้ ดุลพินิจเพียงอย่างเดียวในการใช้ โดยถ้ าเป็ นกรณีฉุกเฉินจริง ๆ ถึง
สามารถใช้ ปืนได้ เลย แต่ถ้าเป็ นกรณีท่ที างสามารถกระทาโดยไม่ต้องใช้ ปืนก็ควรเลือกทางนั้นก่อน
เสมอ ไม่ใช่เลือกปื นก่อนเสมอ สาหรั บ เรื่ อ งการเคารพสิทธิแ ละเสรี ภาพของผู้ ต้ อ งขังนั้ น ใน
ประเทศไทยก าหนดว่ า ต้ อ งไม่ ท าให้ ผ้ ู ต้ อ งขั ง ได้ รั บ อัน ตรายสาหั ส หรื อ ถึ ง แก่ ค วามตาย ใน
ความเห็น ของผู้ทาวิจัยแล้ วเห็น ว่ าดีพอสมควรแต่ ยังไม่อาจถือ ว่ าเป็ นการคุ้ มครองในสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ต้องขังเท่าที่ควร โดยควรนาหลักของประเทศเยอรมันและแคนาดามาประกอบด้ วย
คือ การใช้ กาลั งต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ หลั ก มนุ ษ ยธรรม และ การใช้ กาลั งต้ องไม่ มากไปกว่ า เหตุ ท่ี
ผู้ ต้อ งขังได้ ก ระท า เพื่ อ ให้ เ กิดมาตรฐานในการใช้ ปื นของเจ้ า พนั ก งานราชทัณ ฑ์ต่อ ผู้ ต้ อ งขัง ,
สาหรั บ เหตุในการใช้ ปื นนั้ น ประเทศไทยก าหนดตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 ของ
พระราชบัญญัติเท่านั้นโดยใช้ การพิจารณาจากดุลพินิจของเจ้ าพนักงานเท่านั้น โดยความเห็นของ
ผู้ทาวิจัยเห็นว่าควรนาเอาหลักภัยคุกคามที่กระทบต่อเจ้ าพนักงานราชทัณฑ์ ของประเทศเยอรมัน
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และหลักความจาเป็ นในการใช้ อาวุธหรือปื นของประเทศแคนาดาและออสเตรียมาประกอบการ
พิจารณาด้ วย ดังในคาพิพากษาที่ 775/2502 ของประเทศไทย ได้ กาหนดว่าใช้ วิธีการอันสมควร
ในการป้ องกันการหลบหนีเท่าที่เหมาะแก่พฤติการณ์ เพราะถ้ าพิจารณาจากเหตุอย่างเดียวอาจทา
ให้ เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ และเพื่ อเป็ นการคุ้มครองในสิทธิมนุ ษยชนของผู้ต้องขังและเพิ่ ม
มาตรฐานในเรื่ องการใช้ ปืนของเจ้ าพนักงานต่อผู้ต้องให้ มีการพั ฒนาที่ดีย่ิงขึ้น และ ในส่วนของ
อาวุธของผู้ต้องขังนั้นควรมีการกาหนดตามความหมายของประมวลกฎวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 1 (5) พร้ อมทั้งอาวุ ธของเจ้ าพนั ก งานที่สามารถใช้ ได้ ดั งเช่ น มาตรา 16 โดยใน
ต่างประเทศนั้นอาวุธของเจ้ าพนักงานไม่ได้ จากัด แค่ ปื น หรือ ตะบอง เท่านั้น แต่ยังรวมทั้งสุนัข ,
ยาสลบ, ปื นฉีดนา้ ขนาดใหญ่ , การใช้ สารที่กระทบต่อร่ างกาย แต่ส่ิงเหล่ านี้ต้องอยู่ภายใต้ หลัก
สัดส่วน, หลักความจาเป็ น, หลักทฤษฎีวีถีทางน้ อยที่สุด และต้ องไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้ วย
โดยถ้ าสามารถใช้ อาวุธเหล่านี้แล้ วสามารถจับกุมผู้ต้องขังได้ แล้ วก็ไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ อาวุธที่
ร้ ายแรงอันเป็ นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังแต่อย่างใด

บรรณานุ กรม
กุลพล พลวัน. (2546). เอกสารการสอน ชุดวิชา กฎหมายเกีย่ วกับงานราชทัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่
6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประเสริฐ เมฆมณี. (2523). หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ :บริษัทบพิธการพิมพ์ จากัด.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2549).ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้ นฐานใน
กฎหมายปกครองและการกระทาทางปกครอง. พิ มพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วิญญูชน.
วิสยั พฤกษะวัน.คาอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พร้อมด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :ห้ างหุ้นส่วนจากัด ทิพย์อกั ษร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ . (2547). มาตรฐานองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.
ธานี วรภัทร์ . (ผู้แปล). (2545 1 เมษายน). กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและบังคับวิธีการ
เพือ่ ความปลอดภัยทีจ่ ากัดเสรีภาพ ค.ศ.1976 .
เชาวลิต สมพงษ์เจริญ. (2548). การคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของผูต้ อ้ งขัง. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ธานี วรภัทร์. (2552). กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจาคุก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
พัชราภรณ์ กองอุบล. (2546). สิทธิและเสรีภาพของผูต้ อ้ งขังตามรัฐธรรมนู ญ . วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

500

ศรีรัตน์ งามวิศัย. (2550). หลักความพอสมควรแก่เหตุ : พัฒนาการและการปรับใช้ในระบบ
กฎหมายไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ .ประธาน วัฒนวาณิชย์ และคณะ. (2525). รายงานการ
วิจัย เรื่อง สิทธิของผูต้ อ้ งขังในประเทศไทย. คณะนิติศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อิศเรศร์ ปรางทอง. (2549). ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บงั คับอาวุ ธปื นของพนักงาน
เจ้า หน้า ที่ซึ่ ง มี อ านาจบัง คับ ใช้ก ฎหมาย. วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต คณะ
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

501

บทบาทของอัยการในการสอบสวนคดีอาญา ศึกษา คดีเลือกตั้ง
สง่า ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

1
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการสืบสวนสอบสวน
และการรวมรวมพยานหลักฐานของพนักงานสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์บทบาทของอัยการในคดีเลือกตั้ง ว่าควรจะพิจารณาสานวนเลือกตั้งและสั่งฟ้ อง หรือ
ควรเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสืบ สวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลัก ฐาน 3) เพื่ อศึกษาและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพนักงานอัยการในคดีเลือกตั้งไทยกับบทบาทของอัยการในคดี
เลือกตั้งต่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่าบทบาทหน้ าที่ของอัยการที่สาคัญตามที่กฎหมายกาหนดไว้ มีหลาย
ประการ ไม่ ว่ า จะเป็ นอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศั กราช 2550 อานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญั ติองค์กรอัยการและพนั กงานอัยการ พ.ศ.
2553 อานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติอ่ ืนๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ พนักงานอัยการมีฐานะเป็ น
พนัก งานสอบสวนหรื อเข้ าร่ วมในการสอบสวน แต่บ ทบาทในกฎหมายเลือกตั้งนั้นกลับมีน้อ ย
สาหรั บความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ตามกฎหมายต่ างประเทศที่ได้ ทาการศึ กษาได้ กาหนด
เป็ นความผิดอาญาและบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา การดาเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้ง
ในต่ า งประเทศจึ ง เป็ นอ านาจหน้ า ที่ข องพนั ก งานอัย การเป็ นผู้ ด าเนิ น การ ส่ ว นความผิ ด ตาม
กฎหมายเลื อกตั้งของไทยนั้ น ไม่ได้ กาหนดให้ เป็ นความผิดอาญา แต่ เป็ นกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญา และได้ กาหนดข้ อห้ ามและบทกาหนดโทษไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับเดียวกัน
ทาให้ การสืบสวนสอบสวนเพื่ อดาเนิ นคดีกับกับผู้ กระทาผิดไม่ อยู่ในอานาจหน้ าที่ของพนักงาน
อัยการ โดยพนักงานงานอัยการจะเข้ ามาดาเนินคดีไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ดาเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้ ว และได้
ร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ ดาเนินคดีกบั ผู้ท่กี ระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ วเท่านั้น
อัยการในฐานะผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ สัมผัสหรือทราบข้ อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้ น ทาให้ คดีส่วนใหญ่ท่ไี ด้
ยื่นฟ้ องต่อศาลนั้น ศาลสั่งยกฟ้ องเนื่องจากขาดพยานหลักฐาน

* นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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1. บทนา
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น หัวใจสาคัญก็คือการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้ง
เป็นกระบวนการตัดสินใจที่อิสระ ต้องไม่ได้รับการชักจูง จ้างวาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล
ใดๆ การเลือกตั้งจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลของการเลือกตั้งจะแสดงออกถึงความต้ องการที่
แท้ จริ ง ของประชาชน โดยการจะควบคุ มการเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ยงธรรมนั้ น
นอกจากจะบัญญัติกฎหมายให้ มีความครอบคลุมและชัดเจน เพื่อป้ องกันมิให้ เกิดการปั ญหาการ
ตีความแล้ ว ตัวผู้ บั งคับ ใช้ กฎหมายเองก็มีส่วนสาคัญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ ากัน เพราะหากผู้ บั งคับ ใช้
กฎหมายไม่สามารถดาเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกาหนดไว้ การบังคับใช้ กฎหมายก็ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ หรือไม่มีสภาพบังคับ ดังนั้น การจะจัดการเลือกตั้งให้ เป็ นไปได้ โดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผู้สมัครต่างก็ได้ ทาการศึกษากฎหมาย
มาเป็ นอย่างดี เพื่ อหาข้ อบกพร่ องหรื อช่ องว่ างของกฎหมาย และอาศัยช่ องว่ างดังกล่ าวกระทา
ความผิด หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายเลื อกตั้ง ซึ่ งทาให้ การคัดกรองบุ คคลที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ มี
ประวัติต่างพร่อย จึงเป็ นเรื่องที่ทาได้ ยาก
การจัดการเลือกตั้งในอดีตนั้นอยู่ในความดู แลของกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจาก
เกิดปั ญหาในการถูกครหาในเรื่ องไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตเลือกตั้งได้ รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่
วางตัวไม่เป็ นกลาง จึงได้ มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อดูแลและควบคุมการเลือกตั้ง แต่ใน
ปั จจุ บัน คณะกรรมการการเลื อกตั้งเป็ นองค์กรที่ควบคุมและดูแลการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็ น
องค์กรที่เกิดขึ้นตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยในส่วนของการ
ควบคุ ม การเลื อ กตั้ ง นั้ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อ านาจสืบ สวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดได้ เองทั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง และหลังประกาศผลการ
เลือกตั้ง จึงเป็ นเสมือนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นองค์กรที่ใช้ อานาจทั้งบริ หาร นิติบัญญัติ
และตุลาการในองค์กรเดียว แม้ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะ
ถูกยกเลิกไป แต่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็บัญญัติใ นเรื่องอานาจ
หน้ า ที่ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไว้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก เพี ย งแต่ ก าหนดอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจในเรื่องการสั่งให้ มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เฉพาะก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนการดาเนินการหลังประกาศผลการเลือกตั้งเป็ น
อานาจของศาล ซึ่ งการเลื อกตั้ งในระดับ ชาติ จะยื่น ฟ้ องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลื อกตั้ ง ส่ว นการ
เลือกตั้งในระดับท้ องถิ่นจะยื่นฟ้ องที่ศาลอุทธรณ์ภาค
สาหรับในส่วนการดาเนินคดีเลือกตั้งนั้น เนื่องจากคดีเลือกตั้งมีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากคดีอาญาและมีความยุ่งยากซับซ้ อนมากเป็ นพิเศษ กล่ าวคือคดีเลือกตั้งเป็ นคดีท่ที ่แี สวงหา
พยานหลักฐานในการกระทาความผิดค่ อนข้ างยาก แตกต่างจากคดีอาญาที่มีวัตถุพยาน พยาน
บุคคลที่เป็ นประจักษ์พยาน ตัวผู้เสียหายที่มีร่องรอยการกระทาผิดตามเนื้อตัวร่ างกาย และยัง
สามารถตรวจสอบการกระทาผิดในสถานที่เกิดเหตุได้ ส่วนคดีเลือกตั้งนั้นไม่สามารถตรวจพบ
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ร่องรอยการกระทาผิดในสถานที่เกิดเหตุได้ เช่น ในความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงประจักษ์พยานก็
คือผู้ให้ กับผู้รับเท่านั้น จึงเป็ นการยากที่จะมีบุคคลอื่นที่พบเห็นการกระทาความผิดมาเกี่ยวข้ อง
นอกจากนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการกระทาผิดก็ไม่ยินยอมที่จะให้ การเป็ นพยาน เนื่องจาก
มองว่ า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของตนเอง รวมทั้ง ไม่ อ ยากเป็ นปฏิปั ก ษ์ กับ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ กลั บ
คาให้ การในชั้ นศาล และเมื่อคดีข้ ึนสู่ศาลจึ งไม่ มีพยานหลั กฐานที่จะนามาพิ จารณาซึ่ งเป็ นเหตุ
สาคั ญประการหนึ่ งที่ทาให้ คดีเ ลื อ กตั้งที่ข้ ึน สู่ศาลแล้ วศาลยกฟ้ อง และเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลือกตั้ง
นอกจากนี้หากพิ จารณากระบวนการขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนในความผิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งนั้ น ผู้ท่ีดาเนิ นการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่ มต้ นคดีจนกระทั่งสานวนแล้ วเสร็จคือ
พนักงานสืบสวนสอบสวนของสานักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระบวนการยุ่งยาก
ซั บซ้ อนหลายขั้นตอนรวมถึงใช้ ระยะเวลาที่มาก โดยจะมีการแต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการสืบสวน
สอบสวนขึ้นมาทาหน้ าที่ดาเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาสานวนในรูปแบบองค์คณะ ก่อน
นาสานวนการสืบสวนสอบสวนให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยบทบาทของอัยการต่อ
คดีเลือกตั้งนั้น อัยการจะเข้ ามาเกี่ยวข้ องในคดีเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ มีมติให้
ดาเนินคดีกบั ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และได้ มีการร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ ดาเนินคดีกับผู้
ที่ก ระทาความผิดแล้ ว โดยใช้ สานวนการสืบ สวนสอบสวนของพนั ก งานสืบ สวนสอบสวนของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นหลัก อัยการในฐานะผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ สัมผัสหรือทราบ
ข้ อ เท็จ จริ งตั้งแต่ เริ่ มต้ น และถึงแม้ ตามพระราชบัญ ญัติว่าด้ วยการเลือ กตั้งสมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎรและการได้ มาซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. 2550 มาตรา 104 กรณี ท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเห็นสมควรหรื อเพื่ อประโยชน์ในการดาเนินการสืบ สวนสอบสวนให้ เสร็จโดยเร็วและ
เป็ นไปโดยเที่ยงธรรม อาจแต่ งตั้ งข้ า ราชการอัยการ ข้ า ราชการอื่น หรื อ บุ คคลซึ่ ง เคยเป็ นขา
ราชการดังกล่าว หรือผู้ซ่ึงเคยเป็ นข้ าราชการตุลาการตามจานวนที่เหมาะสม เป็ นคณะกรรมการ
คณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะตามความจ าเป็ นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการ
ดาเนินการตรวจสอบสานวนการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งรับฟังคาชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ แต่ในทางปฏิบัติบทบัญญัติของมาตราดังกล่ าวแทบจะไม่มีการ
นามาใช้ บังคับเลย ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.
2547 จะเห็นได้ ว่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ อยั การเข้ าร่วมทาการสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักในการดาเนินคดีอาญา ที่ถือว่าการสอบสวนฟ้ องร้ องเป็ นกระบวนการเดียวที่
แบ่งแยกไม่ได้ ผู้รับผิดชอบจึงต้ องอยู่ท่อี งค์กรเดียวและองค์กรนั้นจะเป็ นองค์กรอื่นไม่ได้ นอกจาก
พนักงานอัยการ ทั้งนี้ เพราะในที่สุดพนั กงานอัยการต้ องเป็ นผู้นาคดีข้ ึนสู่การพิ จารณาของศาล
พนักงานอัยการจึงชอบที่จะเข้ าดาเนินคดีได้ ต้ังแต่ต้น แต่กม็ ิได้ หมายความว่ า พนักงานอัยการ
ต้ องทาการสอบสวนคดีเองทุกเรื่องแต่หมายความว่ าพนักงานอัยการต้ องมีอานาจหน้ าที่ท่จี ะเข้ า
ดาเนินคดีเองได้ ด้วยหรือเข้ าควบคุมคดีได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
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พนักงานสอบสวนฝ่ ายตารวจยังทาการสอบสวนคดีอาญาได้ โดยอิสระ และพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษที่กล่าวมาก็ยังทาการสอบสวนได้ โดยอิสระในระดับหนึ่งเช่นกัน ซึ่งการที่กฎหมายว่าด้ วยการ
สอบสวนคดีพิเศษบัญญัติให้ พนักงานอัยการต้ องเข้ าร่ วมหรืออาจเข้ าร่ วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนคดี พิ เ ศษดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น นั้ น แสดงว่ า การสอบสวนคดี อ าญาพิ เ ศษเป็ นการ
สอบสวนที่เป็ นไปในทิศทางของการเป็ นอานาจเดียวของการสอบสวนฟ้ องร้ อง ซึ่งบทบาทของ
พนักงานอัยการที่เข้ าไปร่ วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงไม่ใช่บทบาทเข้ าไปนั่งฟั ง
หรือรับรู้การดาเนินการของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเฉยๆ พนักงานอัยการต้ องร่วมมือในการ
ตรวจสอบความจริงในคดี และโดยที่พนักงานอัยการมีความเป็ นอิสระในการดาเนินคดี พนักงาน
อัย การจึ งต้ อ งแสดงบทบาทให้ เ ป็ นหลั ก ประกัน ความเป็ นอิส ระของการท างานของพนั ก งาน
สอบสวนคดีพิเศษในการสอบสวนคดีอาญาพิเศษด้ วย กล่าวคือ พนักงานอัยการต้ องเป็ นกันชน
ไม่ ใ ห้ อิ ท ธิ พ ลภายนอกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อิ ท ธิ พ ลของฝ่ ายการเมื อ ง เ ข้ า ไปแทรกแซงการ
ดาเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สาหรั บความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้ น
ย่ อมถือว่ าเป็ นความผิ ดที่ก่อให้ เ กิดความเสียหายต่ อ รั ฐเช่ นเดี ยวกับการกระทาความผิดในคดี
พิเศษ จึงควรที่จะมีอยั การเข้ าร่วมสอบสวนด้ วยเช่นเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการสืบสวนสอบสวนและการรวมรวมพยานหลักฐาน
ของพนักงานสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.2 เพื่ อศึกษาและวิ เคราะห์ บทบาทของอัยการในคดีเลือกตั้ง ว่ า ควรจะพิ จารณา
ส านวนเลื อ กตั้ ง และสั่ง ฟ้ อง หรื อ ควรเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสืบ สวนสอบสวนและ รวบรวม
พยานหลักฐาน
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์บ ทบาทของอัยการในคดี เลื อ กตั้ง กับ คดีพิเศษตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
2.4 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทของพนักงานอัยการในคดีเลือกตั้ง
ไทยกับบทบาทของอัยการในคดีเลือกตั้งต่างประเทศ

3. สมมุติฐานของการศึกษา
การดาเนินการสืบสวนสวนสวนคดีเลือกตั้ง เป็ นคดีท่มี ีความยุ่งยากซับช้ อนแตกต่าง
จากคดีอาญาทั่วไปเพราะเป็ นคดีท่เี กี่ยวข้ องกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้ท่ที าหน้ าที่ดังกล่าวจึงต้ อง
เป็ นผู้ท่มี ีความชานาญ รวมถึงการจัดทาสานวนในการส่งคดีฟ้องต่อศาล จะต้ องกระทาโดยรอบ
คอบ ดังนั้น หากสานวนขาดพยานหลักฐานที่จาเป็ นในคดีในการดาเนินการในชั้นศาล ศาลจึงต้ อง
ยกฟ้ อง การรวบรวมพยานหลักฐานจาเป็ นหรือไม่ท่จี ะต้ องให้ พนักงานอัยการเข้ ามาร่ วมสอบสวน
ตั้งแต่เริ่มต้ นคดี เพื่อให้ การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
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รวมถึ งหากกาหนดให้ เ จ้ า หน้ าที่ผ้ ู ทาการสืบ สวนสอบสวนเป็ นพนั ก งานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา การดาเนินการกับผู้กระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งจะสามารถ
ใช้ มาตรการบังคับทางอาญาได้ และการพิจารณาคดีเลือกตั้งหากเป็ นการรวมพิจารณาคดีโดยศาล
เดียวกัน โดยไม่ ต้อ งไปแยกฟ้ องที่ศ าลอุ ทธรณ์ แ ละศาลอาญาเป็ นคนละสานวน ผลการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานอาจจะไม่แตกต่างกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ให้ สามารถบัญญัติกฎหมายให้ เกิดความชัดเจน เพื่อมิให้ ศาลวินิจฉัยแตกต่างกัน
4.2 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลกระทบจากการวิ นิ จ ฉั ย ของศาลในการด าเนิ น การสืบ สวน
สอบสวนในคดีต่อไปในกรณีท่วี ินิจฉัยแตกต่างกัน
4.3 เพื่ อให้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการสื บ สวนสอบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4.4 เพื่ อให้ สามารถแก้ ไขกฎหมายเพื่ อให้ การวินิจฉั ยและการรั บฟั งพยานหลักฐาน
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

5 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาว่าหากให้ พนักงานอัยการเข้ ามาร่ วมทาการสืบสวนสอบสวนกับ
พนั ก งานของสานั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ตั้งแต่ เ ริ่ มคดี จ ะทาให้ สานวนการสืบ สวน
สอบสวนมีหลักฐานชัดเจนที่ลงโทษผู้กระทาผิดได้ หรื อไม่ รวมถึงปริ มาณคดีการยกฟ้ องคดีของ
ศาลในคดีเลือกตั้งจะลดลงหรือไม่อย่างไรรวมถึงการพิจารณาคดีเลือกตั้งหากพิจารณาคดีโดยศาล
เดียวกันและยึดสานวนการสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นหลัก ผลการรับ
ฟังพยานหลักฐานจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร และควรจะต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกฉบับเพื่อให้ การบังคับใช้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ เกิดความชัดเจน
ในข้ อกฎหมายหรือไม่อย่างไร

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ วิธีการศึกษาโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) ซึ่ง
ค้ น คว้ า จากหนั งสือ เอกสาร บทความทางวิ ช าการ รายงานการวิ จั ย สัม มนา วิ ท ยานิ พ นธ์ ค า
พิพากษาฎีกา ศาลพิพากษาศาลฎีกา คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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7. ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้ อมูล กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนวิธีป ฏิบัติต่างๆ จะเห็นว่ าในการ
เลื อ กตั้ งทุ ก ครั้ งที่ผ่า นมาไม่ ว่ า จะเป็ นการเลื อ กตั้ งในระดั บ ใดก็ต ามก็ยัง เกิด ปั ญ หาการฝ่ าฝื น
กฎหมายเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง หรือผู้สมัครใช้ กลยุทธ์ใดๆ เพื่อจูง
ใจให้ ผ้ ูมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตน และนับวันการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ รู ป แบบการกระท าความผิ ด ก็เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย ของการก้ า วหน้ าทาง
เทคโนโลยี ซึ่งแม้ ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็ นผู้ดูแลและควบคุมการเลือกตั้งในปั จจุ บัน
จะได้ มีการบัญญัติโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นการเลือกตั้งเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิด
ให้ มีความรุ น แรงมากขึ้น โดยมีท้ังโทษทางอาญา โทษเพิ ก ถอนสิทธิเลื อ กตั้งเพื่ อ มิให้ ผ้ ู สมัคร
เหล่านั้นเข้ าสู่กระบวนการเลือกตั้งอีก และโทษทางแพ่ง คือ คือการเลือกค่าเสียหายในการจัดให้ มี
การเลือกตั้งใหม่ แต่ผ้ ูสมัครก็หาได้ เกรงกลัวไม่ อะไรคือจุ ดอ่อนของปั ญหาเหล่ านี้ หรื อจะเป็ น
เพราะกฎหมายมี ข้อ บกพร่ อง หรื อ ผู้ ป ฏิบัติ ต ามกฎหมาย ขาดความรู้ ความเชี่ ยวชาญ รวมทั้ง
อุปสรรคต่างๆ ที่ทาให้ กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถขจัดปั ญหาการฝ่ าฝื นกฎหมายเลือกตั้งได้ โดยมี
สภาพปัญหา ดังนี้
7.1 ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ฟ้ องคดี ต่อ ศาลโดยหากพิ จ ารณาตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่ า ด้ ว ยการสืบ สวน
สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 แล้ วจะเห็นว่าขั้นตอนการดาเนินการสืบสวนสอบสวน
จนกระทั่งส่งคดีฟ้องต่อศาลจะเห็นว่ าการทาสานวนเลือกตั้งมีกระบวนการยุ่งยากซับซ้ อนหลาย
ขั้นตอนรวมถึงใช้ ระยะเวลาที่มากเกินไปกล่ าวคือ เมื่อมีคาร้ องว่ ามีการกระทาความผิดกฎหมาย
เลือกตั้งหากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเห็นว่าคดีมีมูลก็จะสั่งรับคาร้ อง และจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาทาหน้ าที่ดาเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาสานวน
ในรูปแบบองค์คณะ โดยระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนนั้นใช้ ระยะเวลา 30 วัน และหาก
ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 50 วั น ซึ่ งปั ญหาดั งกล่ าวส่ งผลต่ อการดาเนิ น คดีกับผู้ ท่ีกระทาความผิ ดตามกฎหมาย
เลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจาเป็ นจะต้ องดาเนินการประกาศผลการเลือกตั้งไป
ก่อนตามระยะเวลาที่กฎหมาย ดังนั้น ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อผู้สมัครรั บเลือกตั้งที่ถูกกล่ าวหาว่ า
กระทาความผิดเข้ าสู่ตาแหน่งในทางนิติบัญญัติและทางบริหารทั้งในระดับชาติและระดับท้ องถิ่น
แล้ ว ทาให้ การดาเนินคดีในชั้นศาลเป็ นไปด้ วยความยากลาบากโดยเฉพาะการนาพยานไปเบิก
ความต่อศาลเพื่อยืนยันการกระทาความผิดของบุคคลดังกล่าวเนื่องจากพยานเกรงกลัวอิทธิพล มี
ผลให้ การหาพยานยากลาบากยิ่งขึ้นพยานไม่กล้ ามาเบิกความ หรือมิฉะนั้นก็กลับคาให้ การในชั้น
ศาล ทาให้ การดาเนินการกับผู้กระทาความผิดในชั้นศาลเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก นอกจากนี้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุ กฉบับไม่ได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทางานสืบสวนสอบสวน
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เป็ นพนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา ทาให้ ไม่ สามารถจั บ กุ ม
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งได้ กรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้ า ต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ตารวจเข้ าทาการจับกุม ซึ่งกว่าเจ้ าหน้ าที่จะมาก็ล่าช้ าไม่ทนั การแล้ ว นอกจากนี้การที่ไม่ใช่พนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทาให้ ไม่สามารถออกหมายเรียกผู้กระทา
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรือพยานมาให้ ถ้อยคาได้ และไม่มีมาตรการบังคับกรณีบุคคลเหล่านี้ไม่มาให้
ถ้ อยคา ซึ่งแตกต่างจากการดาเนินคดีอาญาที่มีมาตรการบังคับกับผู้กระทาผิด การแก้ ไขปั ญหาใน
กรณีน้ ีจึงควรมีการแก้ ไขระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนให้ น้อยลง โดยให้ ดาเนินการให้
แล้ วเสร็จก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง เพราะหากประกาศผลการเลือกตั้งและผู้กระทาความผิดเข้ า
สู่ตาแหน่งทางการเมืองแล้ ว การดาเนินคดีจะเป็ นไปด้ วยความยากลาบาก นอกจากนี้ควรมีการ
แก้ ไขพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทาการสืบสวนสอบสวนเป็ นสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา เพื่อให้ สามารถใช้ มาตรการบังคับทางอาญาได้ ด้วย
7.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดโดยเฉพาะปั ญหา
เกี่ยวกับผู้มีอานาจฟ้ องร้ องคดี ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งเป็ นความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา
21กาหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และในการดาเนินคดีในศาลอาจมอบหมายให้ อัยการดาเนิ นการแทนได้ ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช 2550 ก าหนดให้ พนั ก งานอัยการต้ อ งดาเนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งร้ อง
ขอ ซึ่งในทางปฏิบัติน้ันพนักงานอัยการจะยื่นฟ้ องคดีอาญาและคดีแพ่ งภายหลัง ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ มีมติให้ ดาเนินคดีกับผู้สมัครและได้ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ ว โดยในการ
ดาเนินคดีจะใช้ สานวนการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่สืบสวนสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็ นหลัก พนักงานอัยการจึงไม่ใช่ผ้ ูสมั ผัสคดีและทราบข้ อเท็จจริงตั้งแต่ต้ น รวมทั้งคดี
เลือกตั้งนั้นจะลงโทษผู้กระทาผิดได้ ต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอทาให้ คดีส่วนใหญ่ท่ยี ่ ืนฟ้ อง
ต่อศาลศาลสั่งยกฟ้ อง ซึ่งกรณีน้ ีแตกต่างจากพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่
กาหนดให้ พนักงานอัยการเข้ าร่วมทาการสอบสวนกับเจ้ าหน้ าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้ วย ซึ่ง
ความผิดในคดีเลือกตั้งก็ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อรัฐด้ วย จึงเห็นควรมีความจาเป็ นที่จะให้ พนักงานอัยการเข้ าร่ วมทาการ
สอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้ วย
7.3 ปั ญหาเกี่ยวกับ พยานหลั กฐานในคดี ความผิด เกี่ยวกับการเลื อกตั้ งเป็ นคดี ท่ีหา
พยานหลักฐานเพื่อมาดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้ ยาก แตกต่างจากคดีอาญา เนื่องจากการ
ทุจริตในการเลือกตั้งจะดาเนินการกันอย่างเป็ นระบบบางวิธีจะไม่สามารถทาได้ ถ้ าไม่ได้ รับความ
ร่ ว มมื อ จากเจ้ า หน้ า ที่ป ระจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ อ่ ื น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี
พยานหลักฐานใด ๆเลยในการซื้อขายเสียงนั้นกฎหมายระบุว่าทั้งผู้ให้ และผู้รับต่างก็มีความผิดแต่
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หากผู้รับแจ้ งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนดจึงจะไม่เป็ นความผิด ดังนั้น
ในการกระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้ งจึงมีเพี ยงผู้ให้ และผู้ รับเท่านั้ นที่ร้ ู เห็นกันไม่ มีหลั กฐาน
อะไร จะมีกแ็ ต่ผ้ ูรับเท่านั้นที่จะเป็ นพยานได้ ว่าได้ รับจริงการที่จะต้ องมาแจ้ งต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงเป็ นเรื่องยาก และหากมีการดาเนินคดีกต็ ้ องไปเป็ นพยานในศาลอีกส่งผลให้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัยภัยในชีวิต ดังนั้น การแสวงหาความร่ วมมือในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงควรมี
การกาหนดรางวัลให้ ผ้ ูแจ้ งเบาะการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือสินบนนาจับ
7.4.ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลเนื่องจากศาลใช้ ดุลพินิจโดยอิสระในการพิจารณา
คดี ท าให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ไม่ เ ป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน การแก้ ไ ขปั ญ หานี้ จึ ง ควรก าหนดให้ ก าร
พิ จ ารณาคดีเป็ นการพิ จ ารณาโดยระบบศาลชั้ น เดียว เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน และทาให้ ระยะเวลาการดาเนินคดีน้อยลง
สาหรับความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกฎหมายต่างประเทศ ที่ผ้ ูเขียนได้ ทาการศึกษา
มานั้น พบว่าในประเทศเยอรมนีและอินโดนีเชียได้ กาหนดเป็ นความผิดอยู่ในประมวลกฎหมาย
อาญาและผู้มีอานาจดาเนินคดีคือพนักงานอัยการ ส่วนในประเทศเกาหลีน้ันกาหนดให้ ความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งอยู่ในกฎหมายเลือกตั้ง แต่ให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้ดาเนินคดี และออก
หมายเรียกพยานหลักฐานต่างๆ ส่วนพนักงานสอบสวนทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยเหลือพนักงานอัยการ
เท่านั้น โดยการนามาปรับใช้ น้ันผู้เขียนเห็นว่าการกาหนดข้ อห้ ามและโทษกาหนดไว้ ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลื อกตั้งนั้นมีความเหมาะสมแล้ ว แต่ควรให้ พนักงานอัยการเข้ ามามีบทบาทในคดี
เลือกตั้งมากขึ้น โดยควรเข้ ามาร่ วมทาการสอบสอบ เช่ นเดียวกับที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ อาจไม่จาเป็ นต้ องเข้ ามาดาเนินการเองทุกคดี อาจจะเข้ า
มาดาเนินการเฉพาะคดีท่เี ห็นว่ามีความสาคัญก็ได้

8. อภิปรายสรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบว่ า กฎหมายที่เ กี่ย วกับ การเลื อ กตั้ ง ฉบั บ ต่ า งๆ ได้ ก าหนดไว้ ไ ม่
ครอบคลุมและยังมีข้อบกพร่องในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้ วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น พ.ศ. 2545 โดยผู้ศึกษาได้ พบประเด็นที่
น่าสนใจจึงนามาอภิป รายสรุปผลการศึกษา โดยในพระราชบัญญั ติท่ีเกี่ยวกับการเลื อกตั้งไม่ มี
บทบัญญัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
8.1 ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องให้ พนักงานสืบสวนสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง เป็ นพนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ดั ง เช่ น
พระราชบัญญัติอ่ ืนๆ กาหนดไว้ ทาให้ ในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ไม่สามารถใช้ มาตรการบังคับทางอาญาได้
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8.2 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ พนักงานอัยการเข้ าร่วมสอบสวนเช่นเดียวกับการ
สอบสวนคดีพิเศษ
8.3 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิ จารณาคดีเลือกตั้งของศาล โดยให้ ยึดสานวนการ
สืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ น หลัก
ทาให้ ศาลใช้ ดุลพินิจอย่างกว้ างขวาง และก่อให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และในการคดีฟ้องขอให้ มี
การเลือกตั้งใหม่ ไม่มีบทบัญญัติให้ ศาลวินิจฉัยชี้ขาดการฟ้ องเรียกค่าเสียหายในคดีเลือกตั้ง ไปใน
คราวเดียว ทาให้ ต้องแยกฟ้ องเป็ นหลายคดี
8.4 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งและการกันบุคคลเป็ น
พยาน ทาให้ การพิจารณาคดีเลือกตั้งไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีพยานหลักฐานในการดาเนินคดี
กับผู้กระทาผิด
8.5 ไม่มีบทบัญญัติให้ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผ้ ูนาจับหรือผู้ช้ ีช่อง เพื่อ
จู งใจให้ บุคคลที่พบเห็นการการกระทาความผิดให้ ความร่ วมมือหรื อช่ วยเหลื อเจ้ าหน้ าที่ในการ
ดาเนินการกับผู้ท่กี ระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย
8.6 โทษเพิ ก ถอนสิทธิเลื อ กตั้งสาหรั บ ผู้ ก ระทาความผิดในกฎหมายเลื อ กตั้งน้ อ ย
เกินไปทาให้ ให้ ผ้ ูกระทาความผิดไม่เกิดความเกรงกลัว

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ในบังคับใช้ กฎหมายกับผู้ ท่กี ระทาความผิดกฎหมายเลื อกตั้งไม่
ประพบความสาเร็จเท่าที่ควร เป็ นเป็ นผลมาจากกฎหมายบัญญัติไว้ ไม่คลอบคลุม หรือมีช่องว่าง
ซึ่งเป็ นเหตุให้ ผ้ ูสมัครอาศัยช่ องว่างของกฎหมายในการฝ่ าฝื นกฎหมาย รวมทั้งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูบังคับ
ใช้ กฎหมายก็ขาดเครื่องมือที่จะเป็ นมาตรการบังคับกับผู้กระทาผิด หรืออานาจที่หน้ าที่ท่กี ฎหมาย
ได้ กาหนดไว้ ไม่ครอบคลุม ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
9.1 แก้ ไขโดยเพิ่ มเติมอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง บุคคลหรื อคณะ
บุคคลที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งแต่ งตั้งขึ้น โดยให้ พนักงานสืบสวนสอบสวนของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อให้ สามารถออกมาตรการบังคับได้ เช่นเดียวกับคดีอาญา
9.2 เพิ่ มหลั กการใหม่ เ กี่ยวกับการสอบสวนคดี เลื อ กตั้งให้ พ นั กงานอัยการเข้ าร่ ว ม
สอบสวนด้ วย
9.3 เพิ่มหลักการใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาลเพื่อให้ พิจารณาเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยให้ ยึดสานวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสืบสวนสอบสวนของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นเกณฑ์ และในคดีฟ้องขอให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดการฟ้ องเรียกค่าเสียหายในคดีเลือกตั้ง เพื่อให้ การพิจารณาแล้ วเสร็จในคราวเดียวกัน
ไม่ต้องแยกฟ้ องเป็ นอีกคดี
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9.4 เพิ่มหลักการใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งและการกันบุคคลเป็ น
พยาน เพื่อให้ การพิจารณาคดีเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความคุ้มครองพยานที่มา
ให้ การเพื่อให้ เกิดความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
9.5 เพิ่มหลักการใหม่ให้ ศาลมีอานาจสั่งจ่ายเงินสินบนนาจับแก่ผ้ ูนาจับหรือผู้ช้ ีช่อง
เพื่อจูงใจให้ บุคคลที่พบเห็นการการกระทาความผิดให้ ความร่วมมือหรือช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ในการ
ดาเนินการกับผู้ท่กี ระทาการฝ่ าฝื นกฎหมายมากยิ่งขึ้น
9.6 เพิ่ มโทษผู้กระทาความผิดตามกฎหมายเลื อกตั้งให้ มากขึ้น เพื่ อเป็ นการยับยั้ง
หรือข่มขู่มใิ ห้ ผ้ ูกระทาความผิดให้ เกิดความเกรงกลัว รวมทั้งเป็ นการป้ องกันมิให้ ผ้ ูกระทาความผิด
เข้ าสู่กระบวนการเลือกตั้งได้
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เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
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ปั ญหากฎหมายเกีย่ วกับสิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์ของ
เด็กและเยาวชน: ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักยานยนต์
สราวุธ บุษดางาม*
รองศาสตราจารย์พนิ ิจ ทิพย์มณี**

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองสังหาริ มทรั พย์ของเด็ก
และเยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันการจราจรทางบกถือเป็ น
หัวใจสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะเป็ นการเชื่อมโยงและการติดต่อ
ระหว่างผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศเข้ าไว้ ด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันก็นามาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุ
จากการจราจร เป็ นสาเหตุสาคัญของ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ เส้ นทาง
โดยมีสถิติเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปี ละกว่า 700 ราย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เด็ก และเยาวชนยัง ไม่ มีค วามสามารถทางกฎหมายในการท า
นิติกรรมสัญญาเพื่ อครอบครองยานพาหนะเนื่ องจากมีสถานะเป็ นผู้ เยาว์ การที่เด็กและเยาวชน
สามารถครอบครองยานพาหนะได้ จึ งเกิดจากบิ ดา มารดา หรื อ ผู้ ป กครองให้ ยานพาหนะนั้ น
โดยเสน่หาแก่เด็กและเยาวชนและเกิดการละเมิดจากเด็กและเยาวชนอันเนื่องจากอุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ โดยลั ก ษณะการละเมิดจากการเกิดอุ บั ติ เหตุจ ากยานพาหนะคือ 1) การละเมิ ด
กฎหมายจราจร และ 2) การละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ ืนอันเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อเกิด
การกระทาละเมิดจากอุ บั ติเหตุอัน เกิดจากการกระทาของเด็ก และเยาวชนความต้ อ งการของ
ผู้เสียหาย หรื อญาติผ้ ูเสียคือการได้ รับ การเยียวยาหรื อค่า สินไหมทดแทนตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และค่าสินไหมทดแทนจากการพิสูจน์ในชั้นศาล เมื่อเด็ก
และเยาวชนไม่สามารถทาประกัน ภัยยานพาหนะได้ ดั งนั้ น จึ งเป็ นหน้ า ที่ข องบิ ด า มารดาและ
ผู้ปกครองในการดาเนินการให้ โดยบิดา มารดาและผู้ปกครองต้ องรับผิดจากการละเมิดของเด็ก
และเยาวชนเป็ นความรั บผิดในการทาละเมิดของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ซึ่ งเด็ก และ
เยาวชนไม่สามารถชดใช้ ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้ สืบเนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไม่ได้
ประกอบอาชีพมีรายได้
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการศึกษานี้ คือ ควรเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้ นอย่างทันท่วงที
โดยบริ ษั ท ประกั น ภั ย ไม่ ต้ อ งรอพิ สู จ น์ ค วามผิ ด อี ก ทั้ง ภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น ให้ บิ ด า มารดา
และผู้ ป กครองท าประกัน ภาคสมั ค รใจให้ กั บ ยานพาหนะ ควรแก้ ไ ขระบบการเก็บ เอกสาร
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ของบริ ษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่ างกันให้ เป็ นรูปแบบเดียวกันเพื่ อความรวดเร็วในการ
เบิ กจ่ า ยค่ า เสียหายเบื้ องต้ นและบิ ดา มารดาและผู้ ปกครอง ต้ องร่ วมรั บผิดชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 นอกจากนี้ควรมีกองทุนขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหา
ความรั บผิดทางแพ่ งให้ กับเด็กและเยาวชนเพื่ อเยียวยาความเสียหายแก่ผ้ ูท่ีได้ รับความเสียหาย
จากการกระทาละเมิดของเด็กและเยาวชน อีกทั้งควรมีการแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29
วรรคแรก เมื่อ ศาลพิ พ ากษาให้ จาเลยชาระค่ าปรั บแล้ ว จาเลยต้ อ งชาระค่าปรั บภายใน 30 วั น
นับแต่วันที่คดีถึงที่สดุ หรือไม่ ตลอดจนให้ เด็กและเยาวชนสามารถมีการผ่อนชาระค่าปรับได้

1. บทนา
การจราจรทางบกถือเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพราะเป็ นการเชื่ อ มโยงและการติ ด ต่ อ ระหว่ า งผู้ ค นในพื้ นที่ต่ า งๆของประเทศเข้ า ไว้ ด้ว ยกัน
แต่ขณะเดียวกันก็นามาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเช่นกัน อุบัติเหตุบนทางหลวงเป็ นสาเหตุ
ส าคั ญ ของความสู ญ เสี ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนผู้ ใ ช้ เ ส้ น ทางการจราจรทางบก
โดยมีสถิติเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปี ละกว่า 700 ราย แม้ เด็กและ
เยาวชนจะเป็ นผู้เยาว์ท่ยี ังไม่สามารถกระทานิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินใด ๆ ได้ แต่เด็กและเยาชน
ก็สามารถครอบครองทรัพย์สนิ ได้ โดยมีบิดามารดาเป็ นผู้กระทานิติกรรมแทนและมอบให้ เด็กและ
เยาชนครอบครองทรัพย์น้ัน เมื่อผู้เยาว์ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เด็กผู้เยาว์ กย็ ังต้ อง
รับผิดในผลที่ตนทาละเมิด บิดา มารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้ องรับผิดร่ว มกับเขา
ด้ วย เว้ น แต่ จะพิ สูจน์ ได้ ว่า ตนได้ ใช้ ความระมัดระวั งตามสมควรแก่หน้ า ที่ซ่ึ งทาอยู่ น้ั น” และมี
พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ซึ่งกาหนดความรับผิดของผู้ปกครองและ
มาตรา 26 กาหนดว่า ผู้ใดก็ตามซึ่งหมายความรวมถึงบิดา มารดากระทาการฝ่ าฝื นย่อมมีความรับ
ผิด โดยเฉพาะมาตรา 26(3) กาหนดห้ ามมิให้ ผ้ ูใดบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้ เด็ก
ประพฤติตนไม่สมควรหรื อน่ าจะทาให้ เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาความผิด ผู้ฝ่าฝื น
ต้ องรับผิดชอบทางอาญาจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่ เกินสามหมื่นบาทหรื อ ทั้งจาทั้งปรั บ
อีกทั้งปัจจุบันมีคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบเรียบร้ อยแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 กาหนดความ
รับผิดของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองไว้ กล่าวคือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้ องให้ การอุปการะ
เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแล
ของตน รวมทั้งต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้ วยคุ้มครอง
เด็ก ตลอดจนต้ อ งไม่ สนั บ สนุ น หรื อ ปล่ อ ยปละละเลยให้ เด็ก และเยาวชนในปกครองเกิดการ
รวมกลุ่ ม หรื อ มั่ ว สุม เพื่ อ การแข่ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ใ นทางและให้ เ จ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ
ที่ มี อ านาจหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ องดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การติ ด ตาม สอดส่ อ งให้ มี ก ารด าเนิ น การ
อย่างเคร่ งครั ด ในกรณีท่ีพบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่ มหรื อมั่วสุมให้ ถือว่ าเป็ นความรั บผิดชอบ
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ของบิ ดามารดาหรื อ ผู้ ป กครองของเด็ก และเยาวชน แล้ ว แต่ ก รณี และให้ เ ป็ นอ านาจของเจ้ า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยจราจรทางบกหรือเจ้ าพนักงานตารวจ
หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่จะแจ้ งให้ บิดามารดาหรื อผู้ ปกครองเข้ ามา
รั บทราบการกระทาของเด็กและเยาวชนดังกล่ าว เพื่ อให้ คาแนะนา ตักเตือน ทาทัณฑ์บนหรื อ
วางข้ อกาหนดเพื่อป้ องกันมิให้ เด็กและเยาวชนกระทาความผิดอีก หรืออาจให้ วางประกันไว้ เป็ น
จานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุ รูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ ได้ ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเด็ก
และเยาวชนได้ กระทาความผิดดังกล่าวซา้ อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้ องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือนหรือปรั บไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและให้ ริบเงินประกันเป็ นของ
กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้ วยคุ้มครองเด็ก
ผลกระทบจากการครอบครองและใช้ ประโยชน์จ ากจักรยานยนต์ย่อมทาให้ เกิดผล
เสียหายต่อตัวเด็กและเยาวชนเอง และกับผู้อ่ ืนที่ได้ รับผลจากอุบัติเหตุ เช่น ได้ รับบาดเจ็บ เสียชีวิต
พิ การ อีกทั้งบิ ดา มารดาหรื อผู้ปกครองยังต้ องรั บผิดทั้งทางแพ่ งและทางอาญา และทรั พย์สิน
เสียหายสุด ท้ า ยแล้ ว ต้ อ งชดใช้ ค่า เสียหายหรื อ สิน ไหมทดแทนต่ อ ผู้ ท่ีไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
ครอบครองและใช้ ปัญหาของการศึกษานี้ผ้ ูเขียนจึงให้ ความสาคัญในประเด็นที่ว่าเด็กและเยาวชน
มีสิทธิในการได้ มาและครอบครองรถยนต์หรื อ รถจั ก ยานรถยนต์ได้ อ ย่ างไร และเมื่อ เด็ก และ
เยาวชนครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ย่อ มต้ องใช้ ประโยชน์จากยานพานะนั้น เมื่อเกิด
อุบัติเหตุจากยานพาหานะโดยที่เด็กและเยาวชนนั้นเป็ นผู้ก่อเหตุ ซึ่งเด็กและเยาวชนรวมถึงบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง จะต้ องรับผิดในทางแพ่ งและทางอาญา เช่น การชดใช้ ค่าปรับ ค่าสินไหม
ทดแทนแก่คู่กรณีจะต้ องชดใช้ มากน้ อยเพี ยงใด หรื อหากเด็กและเยาวชนนั้ นไม่สามารถชดใช้
ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทนแก่คู่กรณีได้ เด็กและเยาวชนนั้นจะต้ องชดใช้ หรือต้ องรับโทษทัณฑ์อ่ ืน
ใดบ้ าง ซึ่งกฎหมายยังมิได้ บัญญัติไว้ อย่างชัดเจน

2. ปั ญ หากฎหมายเกี่ย วกับ สิท ธิ ในการครอบครองสังหาริ ม ทรัพย์ของเด็ กและ
เยาวชน ศึกษากรณีครอบครองรถยนต์และรถจักยานยนต์
2.1 ปั ญหาความสามารถของเด็กและเยาวชนในการทานิ ติกรรมสัญญาเพื่ อครอบครอง
ยาพาหนะกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เด็ก และเยาวชนมีสถานะเป็ นผู้เยาว์ ยังไม่ บรรลุนิ ติภาวะ แต่ไม่ว่าบุ คคลนั้น จะเป็ น
เพศหญิงหรือเพศชายก็ตาม เมื่อบุคคลนั้นมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
ซึ่งถือว่าพ้ นจากภาวการณ์เป็ นผู้เยาว์ บุคคลนั้นจะพ้ นจากการเป็ นผู้หย่อนความสามารถในการทา
นิติกรรม และกลายเป็ นผู้มีความสามารถในการทานิติกรรมได้ แต่ขณะที่เด็กและเยาวชนยังไม่
บรรลุนิติภาวะ เด็กและเยาวชนไม่สามารถทานิติกรรมสั ญญาซื้อขายด้ วยตนเอง การที่เด็กและ
เยาวชนสามารถครอบครองรถยนต์หรื อรถจั ก รยนต์ได้ จึงเกิดจากบิดา มารดาหรื อผู้ ปกครอง
ส่งมอบการครอบครองให้ แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งบิดา มารดาหรือผู้ปกครองสามารถกระทาได้ ซ่ึง
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เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดยเด็ก และเยาวชนเป็ นผู้ ค รอบครองและ
ใช้ ประโยชน์จากยานพาหนะ
2.2 ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเด็กและเยาวชน
ปัญหากฎหมายละเมิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของเด็กและเยาวชนมีการ
ละเมิด 2 ลักษณะคือ การละเมิดกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรเป็ นกฎหมายเทคนิคที่บัญญั ติ
ความผิดและโทษเอาไว้ ชัดเจนไม่เกี่ยวกับหลักศีลธรรมใดๆ กฎหมายจราจรเป็ นความผิดที่ถูกจัด
อยู่ในประเภทที่ธรรมชาติของการกระทาไม่ถือว่ าเป็ นความผิดอาญาโดยแท้ (True Crime) แต่มี
ลักษณะเป็ นกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นจะต้ องรับผิดเรียกว่าลักษณะของความผิดนี้ว่า
ความผิดมีกฎระเบียบ (Regulatory Offence) ส่วนความผิดที่บัญญั ติข้ ึนมาเพื่ อความปลอดภัย
ในการจราจรจะมีลัก ษณะของการกระทาที่อาจก่อ ให้ เ กิด ความเสียหายและอัน ตรายกฎหมาย
จึงต้ องบัญญัติให้ เป็ นความผิดที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายและอันตรายกฎหมายจึงต้ องบัญญัติ
ให้ เป็ นความผิดเพื่อปกป้ องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมได้ ซ่ึงเราเรียกลักษณะของความผิดนี้
ว่ าความผิดที่เป็ นการก่ออันตราย เช่ น ผู้ ขับขี่มีใบอนุ ญาตขับขี่หรื อไม่หรื อได้ ขับรถมาแล้ วนาน
เท่าใดผู้ ขับขี่มีสภาพแห่ งจิ ตใจหรื อสภาพแห่ งร่ างกายของผู้ขับเป็ นอย่างไร กับการละเมิดต่ อชีวิต
และทรั พย์สินของผู้อ่ ืน ความหมายของ “ละเมิด” ตามพจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึง
“ล่ ว งเกิ น หรื อ ฝ่ าฝื นจารี ต ประเพณี ห รื อ กฎหมายที่ ก าหนดไว้ ” ส่ ว นในทางกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ช ย์ มาตรา 420 บั ญ ญั ติ เ กี่ย วกั บ ละเมิ ด ไว้ ว่ า การกระท าผิ ดกฎหมายโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อ ก่อให้ เกิดเหตุการณ์ใดอันเป็ นเหตุให้ บุคคลอื่นได้ รับความเสียหายและทั้งการ
กระทาก่อ ให้ เกิดความเสียหายแก่ ชีวิ ต ร่ า งกาย อนามัย เสรี ภาพทรั พย์สิน หรื อสิทธิอย่ างหนึ่ ง
อย่ า งใด ไม่ ว่ า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้ น อาจก าหนดจ านวนได้ แ น่ น อนหรื อ ไม่ แ น่ น อนและ
ความเสียหายนั้นจะเป็ นตัวเงินหรือไม่กต็ ามการตรวจสอบการละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้อ่ นื อันเนื่องจากอุบัติเหตุเป็ นหน้ าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนข้ อเท็จจริงของอุบัติเหตุ
ว่าผู้ใดเป็ นผู้เสียหายและผู้ใดละเมิดกฎหมายจราจร หรือผู้ใดเป็ นผู้ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ
2.3 การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิดของเด็กและเยาวชน
การชดใช้ สิน ไหมทดแทนเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองผู้ ป ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 (การจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ องต้ น จากเงิ น กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ซึ่ ง การชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผ้ ูประสบภัย แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้ นซึ่งบริ ษัทจะชดใช้ ให้ แก่
ผู้ประสบภัยหรื อทายาทของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้ รับคาร้ องโดยไม่ต้องรอ
พิสูจน์ความผิดซึ่ งค่าเสียหายเบื้องต้ นมีรายละเอียด คือ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้ นเป็ นเงินจานวน
หนึ่งที่จ่ายตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีจานวนน้ อยกว่าค่าเสียหายทั้งหมด
2) เรียกได้ จากบริ ษัทประกันภัยเจ้ าของรถ หรือกองทุนทดแทนแล้ วแต่กรณี 3) ไม่คานึงถึงว่ า
เป็ นความผิดผู้ใด 4) เฉพาะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยเท่านั้น 5) มีหลักเกณฑ์การ
จ่ ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวงขั้นตอนที่ 2 คือการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็ นค่าเสียหาย
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ทั้งหมดที่เกิดจากการกระทาละเมิดทุ กกรณีไม่ ว่าจากรถยนต์หรื อเหตุอ่ ืน แต่เงื่อนไขการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนจาเป็ นต้ องพิสูจน์ในชั้นศาลเสียก่อนว่าผู้ใดเป็ นฝ่ ายละเมิด และผู้ได้ รับความ
เสี ย หายมิ ไ ด้ เ ป็ นฝ่ ายผิ ด แม้ ว่ า กฎหมายระบุ ใ ห้ มี ก ารจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ องต้ น ภายใน 7 วั น
โดยไม่ ต้ อ งรอพิ สูจ น์ ค วามรั บ ผิด แต่ ใ นทางปฏิบั ติ ก ว่ า ที่โ รงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง จะได้ รั บ เงิ น
จากบริษัทประกัน ต้ องใช้ เวลาโดยเฉลี่ยถึง 65 วันโรงพยาบาลและญาติของผู้ประสบภัยจากรถ
เกิด ความสับ สนในการจั ด เตรี ยมเอกสารที่ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองผู้ ป ระสบภั ย
จากรถ พ.ศ. 2535 ค่ า เสี ย หายส่ ว นที่เ กิ น จากค่ า เสี ย หายเบื้ องต้ น หรื อ การเรี ย กค่ า เสี ย หาย
เต็มจานวนความเสียหายซึ่งต้ องรอการพิสูจน์ว่ามิได้ เป็ นผู้กระทาผิด โดยผ่านการดาเนินกระบวน
พิ จ ารณาของศาล ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาเป็ นเวลานานมาก
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเสียหายโดยเฉพาะผู้เสียหายที่มีฐานะยากจน
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัยของเด็กและเยาวชน
ตามหลั ก การท านิ ติ ก รรมแล้ วเด็ก และเยาวชนไม่ มีอ านาจตามกฎหมายในการท า
สัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
หรื อ บิ ดามารดาเป็ นผู้ ทาสัญ ญาประกัน ภัยรถยนต์หรื อ รถจั ก รยานยนต์ภาคบั งคับ และส่งเบี้ ย
ประกันภัยด้ วยตนเอง แล้ วส่งมอบการครอบครองรถยนต์ หรือรถจักยานยนต์ให้ เด็กและเยาวชน
ครอบครองใช้ ประโยชน์ อย่างไรก็ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รัฐเรียกเก็บ
เอาจากผู้ เ อาประกั น ภั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การก าหนดจ านวนค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ช ดใช้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประสบภัยรวมตลอดทั้งปัญหาความถูกต้ องและความยุติธรรมในการกาหนดค่าสินไหมทดแทน
ให้ กับผู้ประสบภัย และขั้น ตอนวิ ธีการที่จ่ายค่ าสินไหมทดแทนในทางปฏิบัติท่ีเป็ นจริ ง ซึ่งหาก
ผู้ประสบภัยต้ องใช้ จ่ายเพื่อบรรเทาความเสียหายที่มีมูลค่าสูงเกินกว่านี้ ก็ต้องเป็ นผู้รับชอบเองไป
ก่อน โดยไม่มีผ้ ูใดยืนยันได้ ว่าจะได้ รับชดค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยหรือไม่ การจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้ นไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ผ้ ูประสบภัยได้ รับ กลายเป็ นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แม้ เจ้ าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือผู้มีส่วน
ได้ เสี ย จะมี สิ ท ธิ ท าประกั น ภั ย ภาคสมั ค รใจควบคู่ ไ ปกั บ การประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ก็ต าม
แต่ ก ารประกั น ภาคสมั ค รใจมี อั ต ราเบี้ ยประกั น ที่ สู ง และเป็ นสิ ท ธิ ข องเจ้ าของรถยนต์ ห รื อ
รถจักรยานยนต์ท่จี ะเลือกทาประกันภาคสมัครใจหรือไม่กไ็ ด้
2.5 ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน
ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเป็ น ความรับผิด
ในการท าละเมิด ของบุ คคลอื่น (Vicarious Liability) ซึ่ งจากการศึ ก ษาพบว่ า บิ ดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนต้ องร่วมรับผิดชอบตามหลักกฎหมายดังนี้
1) ความรั บ ผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ เช่ น มาตรา 429 ยกเว้ น
สามารถพิสจู น์ได้ ว่าตนได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้ าที่แล้ ว ซึ่งเป็ นข้ อสันนิษฐานความ
รับผิดผู้เสียหายไม่มีหน้ าที่พิสูจน์ความบกพร่ องในหน้ าที่สาหรั บการดูแลผู้เยาว์และบิดา มารดา
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ที่จะต้ องรั บผิดร่ วมกับผู้ เยาว์ ต ามมาตรา 429 ต้ องเป็ นบิดา มารดาโดยชอบด้ วยกฎหมายของ
บุตรผู้เยาว์
2) ความรับผิดตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้ปกครองต้ องมีหน้ าที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เด็ก และเยาวชนในความดู แ ลของตนเองตามพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ซึ่งบัญญัติไว้ ว่า ผู้ปกครองต้ องให้ การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็ก
ที่อยู่ ในความปกครองดู แลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนี ยมประเพณีและวั ฒนธรรมแห่ ง
ท้ อ งถิ่ น แต่ ท้ังนี้ ต้ องไม่ ต่ า กว่ า มาตรฐานขั้ นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้ องคุ้ มครอง
สวั ส ดิ ภ าพเด็ก ที่อ ยู่ ใ นความปกครองดู แ ลของตนมิ ใ ห้ ต กอยู่ ใ นภาวะอั น น่ า จะเกิ ด อัน ตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ
3) คาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ในกรณีท่ี
พบเด็ก และเยาวชนรวมกลุ่ ม หรื อ มั่ ว สุ ม ให้ ถื อ ว่ า เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของบิ ด ามารดาหรื อ
ผู้ ป กครองของเด็ก และเยาวชน แล้ ว แต่ ก รณี แ ละให้ เ ป็ นอ านาจของเจ้ า พนั ก งานจราจรหรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่ าด้ วยจราจรทางบก หรือเจ้ าพนักงานตารวจ หรือเจ้ าหน้ าที่ของ
รั ฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ที่จะแจ้ งให้ บิดามารดาหรื อผู้ปกครองเข้ ามารั บทราบการกระทา
ของเด็ก และเยาวชนดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ค าแนะน า ตั ก เตื อ น ท าทั ณ ฑ์ บ นหรื อ วางข้ อ ก าหนด
เพื่อป้ องกันมิให้ เด็กและเยาวชน กระทาความผิดอีกหรืออาจให้ วางประกันไว้ เป็ นจานวนเงินตาม
สมควรแก่ฐานานุ รูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ ได้ ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนได้
กระทาความผิดดังกล่าวซา้ อีก บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและให้ ริบเงินประกันเป็ นของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้ วยคุ้มครองเด็ก
กรณี ท่ีเ จ้ า พนั ก งานใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ก าหนดให้ บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ป กครองของเด็ก และ
เยาวชนวางเงินประกันภัย หากบิดามารดาของเด็กและเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สิน
พอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็ นอย่ างไร อีกทั้งหากบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง
ไม่ได้ ประมาทเลินเล่อและมิได้ เจตนา บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้ องรับผิดตามประกาศฉบับนี้
หรือไม่ ซึ่งคาสั่งหัวหน้ าคณะรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่ งชาติท่ี 22/2558 มิได้ กาหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าวนี้ไว้
2.6 ปั ญ หาเกี่ยวกับการไม่ สามารถชดใช้ ค่า ปรั บ และค่ า สินไหมทดแทนได้ ข องเด็ก และ
เยาวชน
ค่ า ปรั บ และค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ต้ อ งชดใช้ คือ เงิ น ที่ต้ อ งชดใช้ เ พื่ อ ทดแทนความ
เสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิด การทาให้ ทรัพย์สินกลับสู่
สภาพเดิมและค่าปรับ คือ เงินที่ผ้ ูถูกปรับถูกลงโทษให้ ชดใช้ เพราะกระทาความผิดหรือไม่กระทา
ตามสัญญาที่ตกลงไว้ ปัญหาการไม่ สามารถชดใช้ ค่าปรั บและค่าสินไหมทดแทนได้ ของเด็กและ
เยาวชนสื บ เนื่ อ งจากเด็ก และเยาวชนยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ มี ร ายได้ การได้ ค รอบครอง
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ยานพาหนะนั้นมักเป็ นการได้ มาโดยเสน่หาโดยบิดา มารดาหรือผู้ปกครองส่งมอบการครอบครอง
ให้ หากเกิดอุบัติเหตุท่เี กี่ยวกับยานพาหนะจาเลยที่เป็ นเด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองบางส่วนที่มี
ฐานะยากจนไม่สามารถชดใช้ ค่าปรับและค่าสินไหมทดแทนได้
นอกจากนี้ยังมีปัญหาว่ าเมื่อศาลพิพากษาให้ เด็กหรือเยาวชนชาระค่าปรับ เด็กหรื อ
เยาวชนต้ องชาระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้ นพิพากษาหรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สดุ

3. ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการ
ครอบครองสังหาริมทรัพย์กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนมีดังนี้
1) ในกรณีท่บี ิดา มารดาและผู้ปกครองประมาทเลินเล่อในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ
เยาวชน บิดา มารดาและผู้ ปกครองสมควรอย่างยิ่งที่ต้องร่ วมรั บผิดชอบตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมาตรา 44 ฉบับ 22/2558 ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นเยี่ยงอย่างให้ กับบิดา มารดาและผู้ปกครอง
ทั่วไปได้ ปฏิบัติตาม
แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่ าวนี้ไม่ได้ บัญญัติถึงการคุ้มครองเด็กไว้ อย่างชัดเจน
บัญญัติเพียงหน้ าที่และความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้ปกครองไว้ อีกทั้งคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้ อยแห่งชาติท่ี 22/2558 ยังมีปัญหาที่ต้องตีความ กล่าวคือ กรณีท่เี จ้ าพนักงานใช้
ดุลยพินิจกาหนดให้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนวางเงินประกัน หากบิดามารดา
ของเด็กและเยาวชนไม่วางเงินประกันหรือไม่มีทรัพย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมาย
จะเป็ นอย่ า งไร อีก ทั้ง หากบิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ป กครองไม่ ไ ด้ ป ระมาทเลิ น เล่ อ และมิ ไ ด้ เ จตนา
บิดามารดาหรื อผู้ปกครองจะต้ องรั บผิดตามประกาศฉบับนี้หรื อไม่ ซึ่งคาสั่งหัวหน้ าคณะรั กษา
ความสงบเรียบร้ อยแห่งชาติท่ี 22/2558 มิได้ กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนของปัญหาดังกล่าว
นี้ไว้ จึงยังมีข้อบกพร่องและไม่อาจบังคับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพแท้ จริง และยังไม่สามารถแก้ ไข
ปัญหาในปัจจุบันได้
ผู้เขียนจึ งเสนอให้ มีการแก้ ไขกฎหมายที่มีอยู่ ให้ ชัดเจนถึงผลของการไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้ าพนักงานกรณีท่เี จ้ าพนักงานใช้ ดุลยพินิจกาหนดให้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก
และเยาวชนวางเงิ น ประกัน หากบิ ด ามารดาของเด็ก และเยาวชนไม่ วางเงิน ประกัน หรื อ ไม่ มี
ทรั พย์สินพอที่จะวางเงินประกันผลในทางกฎหมายจะเป็ นอย่างไร และแก้ ไขให้ ชัดเจนว่าจะเป็ น
ความผิดตามประกาศฉบับนี้ได้ เฉพาะการกระทาโดยเจตนาหรือประมาทเท่านั้น เพื่อจะได้ ไม่ต้อง
มีปัญหาในการตีความและบังคับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ผู้เขียนเห็นว่ าควรมีการจั ดตั้งกองทุน ขึ้นเพื่ อจัดการกับปั ญหาความรั บผิดทาง
แพ่ งให้ กับเด็ก และเยาวชน ทั้งนี้ เนื่ อ งจากอุบั ติ เ หตุ ก ารจราจรทางบกมั ก เกิด จากการกระทาที่
ประมาทโดยที่ผ้ ูก่อเหตุไม่ได้ มีเจตนาให้ เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ ึนมาแล้ ว หากเด็กและเยาชนนั้น
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เป็ นผู้ก่อเหตุหากมีกรณีท่ตี ้ องชดใช้ ค่าสินไหมแทนและค่าปรับเป็ นเงินจานวนมาก ๆ จะพบว่าเด็ก
และเยาชน รวมถึงบิดามารดาหรื อผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนจะไม่สามารถ
ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหายได้ คู่กรณีหรือผู้เสียหายมักจะไม่ได้ รับการชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทน ดังนั้น ควรจัดตั้งกองทุนเพื่ อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เสียหาย โดยกองทุนนี้
จะช่ วยเหลือด้ านชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาละเมิด
จากการใช้ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ แก่ผ้ ูเสียหาย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อเยี่ ย วยาความเสี ย หายในทางทรั พ ย์ สิ น แก่ ผ้ ู เสี ย หาย
โดยผู้เสียหายต้ องมิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด โดยกองทุนนี้จะมีรายรับหลายทาง
ด้ วยกัน เช่น 1) เงินอุดหนุ นที่รัฐบาลจัดสรรให้ จากงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2) เงินค่าปรับ
และทรัพย์สนิ ที่ริบมาจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน 3) เงินที่ได้ จากการรับช่วงสิทธิ
เพื่อไล่เบี้ยแก่ผ้ ูกระทาหรือผู้ท่กี ่อให้ เกิดความเสียหาย 4) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ูบริจาคให้ กองทุน
โดยเงินหรื อทรัพย์สินที่บริจาคให้ กองทุนนั้นให้ นาไปหักภาษีได้ โดยการตราพระราชกิจกฤษฏีกา
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ แก่กองทุน
อีกทั้งเงินกองทุนเยี่ยวยาความเสียหายในทางทรั พย์สินนี้ ควรที่จะมีการจากัดอัตรา
ขั้ น สู ง สุ ด ไว้ ด้ ว ยว่ า ผู้ เ สี ย หายมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ อั ต ราขั้ น สู ง สุ ด เป็ นจ านวนเท่ า ใด และให้ เ ป็ นสิ ท ธิ
ของผู้ เสียหายที่จะเลื อกรั บเงินเยียวยาจากกองทุนนี้หรื อจากบริ ษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็ นภาค
บังคับหรือภาคสมัครใจ แต่รวมกันแล้ วต้ องไม่เกินความเสียหายที่แท้ จริง
โดยเงิ น กองทุ น นี้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพี ยงแต่ความเสียหายที่ผ้ ูเสียหายจะ
ได้ รั บ การเยี่ ย วยาตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี จะมี เ พี ย งความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย และจิ ต ใจ
ไม่รวมถึงความเสียหายในทางทรัพย์สิน แต่การตั้งกองทุนตามที่ผ้ ูเขียนเสนอนี้เป็ นกรณีของการ
เยี่ยวยาความเสียหายในทางทรัพย์สนิ ที่เกิดจากการกระทาละเมิดของเด็กและเยาวชน
3) ผู้ เ ขีย นเห็น ว่ า ควรมี ก ารแก้ ไ ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 วรรคแรก
เมื่อศาลพิพากษาให้ จาเลยชาระค่าปรับแล้ ว จาเลยต้ องชาระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาล
มีคาพิพากษาหรือวันที่ศาลมีคาพิพากษาคดีถึงที่สดุ เพื่อไม่ให้ มีปัญหาในการตีความ
นอกจากนี้ ควรให้ เ ด็ก หรื อ เยาวชนซึ่ ง ไม่ ส ามารถช าระค่ า ปรั บ สามารถผ่ อ นช าระ
ค่าปรับได้ และควรใช้ มาตรการอื่นแทนการลงโทษปรั บ เช่ น การกักขังภายในบ้ านในช่ วงเวลา
ที่กาหนดซึ่งอาจเป็ นตลอด 24 ชั่วโมงหรือเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ให้ เจ้ าหน้ าที่คอยสอดส่อง
ดู แ ล เช่ น ก าหนดว่ า เจ้ าหน้ าที่ จ ะไปพบเดื อ นละอย่ า งน้ อย 28 ครั้ ง ถ้ า ไปแล้ วไม่ พ บเด็ก
และเยาวชน เจ้ า หน้ าที่จ ะรายงานศาล ซึ่ ง การกั ก ขั ง ภายในบ้ า นนี้ ยั ง ช่ ว ยระบายความแออั ด
ในเรือนจาได้ ซึ่งการกักขังในบ้ านนี้ มีใช้ อยู่ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา
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อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีความพร้ อมทางด้ านงบประมาณและด้ านบุคลากร
จึงอาจกาหนดให้ เจ้ าหน้ าในท้ องที่น้ันๆ เช่น กานัน ผู้ใหญ่ บ้านหรื อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องที่น้ันๆ ที่มี
ความใกล้ ชิดกับประชาชน เข้ าไปสอดส่องดูแลหรื อไปพบเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษปรับ โดยไม่
ต้ องตั้งหน่ วยงานรั บผิดชอบขึ้นใหม่ ทั้งนี้อาจกาหนดว่ า จะมีเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปพบอาทิตย์ละกี่วัน
โดยไม่ต้องระบุวันที่จะไปพบ หากไปแล้ วไม่พบเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษปรับก็จะรายงานไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานไปยังศาลเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษต่อไป
อีกทั้งการกาหนดค่าปรับควรคานึงถึงทรัพย์สิน รายได้ และภาระของผู้กระทาความผิด
ที่จะต้ องเลี้ยงดูตนเองและครอบครั ว สุขภาพ รวมถึงสาเหตุอ่ ืนๆ ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน
ของผู้น้ันด้ วย โดยกฎหมายในระบบลายอักษร เช่ น กฎหมายของสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี
ได้ ใ ช้ ร ะบบวั น ปรั บ โดยค านวณอัต ราค่ า ปรั บ ผั น แปรตามเหตุ ปั จ จั ย สองประการคื อ ลั ก ษณะ
ความรุนแรงของการกระทาและอัตรารายได้ ของผู้กระทาผิด ส่วนกฎหมายในระบบจารีตประเพณี
เช่น กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา การลงโทษปรับจะต้ องคานึงถึงหลักความสามารถในการชาระ
ค่ า ปรั บ ของจ าเลยและโทษปรั บ นั้ น จะต้ อ งไม่ เ ป็ นการปิ ดกั้ น จ าเลยจากการชดใช้ ค่ า เสีย หาย
แก่ผ้ ูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม โดยการกาหนดจานวนเงินค่าปรับและวิธกี ารชาระค่าปรับศาล
จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ฐานะและความเป็ นอยู่ ข องจ าเลยประกอบด้ ว ย และรั ฐ จะต้ อ งให้ ป ระโยชน์
แก่จาเลยผู้ ท่ีมีความตั้งใจจริ งที่จะชาระค่ าปรั บโดยการผ่ อนปรนกฎระเบี ยบบางข้ อและลงโทษ
ผู้จงใจไม่ชาระค่าปรับอย่างเด็ดขาด
4) เนื่องการบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถส่งมอบการครอบครองรถยนต์หรือ
รถจั ก รยานยนต์ให้ เด็ก และเยาวชนได้ ครอบครองและใช้ ป ระโยชน์ ได้ ซ่ึ งเป็ นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีท่เี กิดการละเมิดขึ้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายเบื้องต้ น
และค่าสินไหมทดแทนที่เบิกจ่ายล่าช้ า เกิดจากบริษัทประกันต้ องการพิสูจน์ให้ ทราบแน่ชัดว่าผู้ใด
เป็ นผู้ก่อเหตุ ปั ญหานี้กระทบต่อผู้เสียหาย ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็ นผู้ก่อเหตุกต็ าม ดังนั้นภาครั ฐ
จึ ง ควรสนั บ สนุ น ให้ บิ ด า มารดา และผู้ ป กครองท าประกั น ภาคสมั ค รใจส าหรั บ รถยนต์ แ ละ
รถจักยานยนต์ เพื่ อเฉลี่ยหรื อกระจายความเสียหาย ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้ อนแก่ชีวิต
และทรัพย์สินต่างๆ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็ นผู้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อีกทั้งภาครัฐควรกาหนดอัตราเบี้ยประกันภาคสมัครใจ
ให้ เ หมาะสมและไม่ สู ง จนเกิ น ไป เพื่ อ จู ง ใจและเพื่ อ ให้ ก ารประกั น ภั ย ภาคสมั ค รใจส าหรั บ
ยานพาหนะมีผลตอบแทนที่ค้ ุ มค่ าครอบคลุ มความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนได้
นอกจากนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การประกันภัยรถยนต์กับบริ ษัท
รับประกันของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีปัจจัยประกอบกันหลายประการ
ที่จะจูงใจให้ มีการทาประกันภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ
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เช่น 1) อัตราเบี้ยประกันภัย 2) สาขาหรือตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยทั้งนี้ เพื่ อ
ความสะดวกของผู้เอาประกันภัย 3) การที่บริษัทประกันให้ ผ้ ูเอาประกันผ่อนชาระเบี้ยประกันภัย
เป็ นงวดๆ ได้ 4) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เป็ นต้ น
ดังนั้น เพื่อเป็ นการจูงใจให้ มีการทาประกันภัยรถยนต์และรถจักยานยนต์ภาคสมัครใจ
ผู้ เ ขี ย นจึ ง เสนอให้ ภ าครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ บิ ดา มารดา หรื อ ผู้ ป กครองท าสัญ ญาประกัน
ภาคสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อเฉลี่ยหรือกระจายความเสียหายโดยให้ บริษัทประภัยเป็ นผู้ชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทน
5) ควรแก้ ไขระบบการเก็บเอกสารของบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานแตกต่างกันให้
เป็ นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากระบบการเก็บเอกสารของบริษัทประกันภัยจะเก็บตามความสะดวก
ของตนเอง แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ ึนไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้ นได้ เร็ว ส่งผลให้ เด็กและ
เยาวชนได้ รับผลกระทบหากต้ องชดใช้ ค่าเสียหายหากเป็ นผู้ก่อเหตุหรื อได้ รับค่ารั กษาพยาบาล
ล่าช้ าหากเป็ นผู้ได้ รับความเสียหาย

บรรณานุ กรม
กรมการขนส่งทางบก. (ม.ป.ป.). อุบตั ิเหตุสงู สุดคือ รถจักรยานยนต์. สืบค้ น 4 กุมภาพันธ์
2558, จาก
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=375
4:-25--- &catid=141
กัลยา ตัณศิริ, และพิมพ์ใจ สระทองอุ่น. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบคาบรรยาย กระบวนวิชากลัก
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ (LA 702). กรุงเทพฯ: หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
คาพิพากษาฎีกาที่ 491/2507.
คาพิพากษาฎีกาที่ 979/2513.
คาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติท่ี 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรื อ
สถานประกอบการที่เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะที่ค ล้ า ยกั บ สถานบริ ก าร. เล่ ม 132
ตอนพิเศษ 171 ง ราชกิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2558.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2536). กฎหมายมหาชน เล่ม 1: วิวฒ
ั นาการทางปรัชญาและลักษณะของ
กฎหมาย มหาชนยุคต่าง ๆ.
บั ญ ญั ติ สุชี ว ะ. (2556). ค าอธิ บ าย กฎหมายลัก ษณะทรัพ ย์ (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 15). กรุ ง เทพฯ:
กรุงสยาม พับลิชชิ่ง. เนติบัณฑิตยสภา.
พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546.
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540.

523

11
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535.
สุรพล นิติไกรพจน์ . (2537). หลักการพื้ นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่ งเศส
ส่วนที่หนึ่งหลักเสรีนิยม, วารสารนิติศาสตร์, 24(3).
Lepointe Gabriel. (1958). Droit Romain et Ancien Droit Franç ais (Droit des beins). Paris:
Dalloz.
Monier Raymond. (1947). Manuel Elé mentaire de Droit Romain, Tome I en. Paris:
Edition Domat Montchestien.

524

ปั ญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
สาธิดา คุลิเมคิน*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงระบบการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
ในคดีแพ่ งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาถึงปั ญหาจากความไม่
ชัดเจนของตัวบทกฎหมาย ในเรื่องการให้ ความคุ้มครองและรับรองสิทธิของผู้เสียหายที่จะสามารถเรียกค่า
สินไหมทดแทนในคดีแพ่ งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามมาตรา 44/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส
จากการศึกษาพบว่ายังคงมีปัญหาในการตีความกฎหมายอยู่หลายประการ เช่น
- เรื่ องความเป็ นผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายความแต่
เฉพาะตัวผู้เสียหายเท่านั้นหรือหมายรวมถึงผู้มีอานาจจัดการแทนด้ วย
- เรื่ องผู้ เสี ย หายที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 44/1 นั้น ต้ องเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้ วยหรือไม่
- เรื่ องผู้ เ สียหายยื่น ค าร้ องเรี ยกค่ า สิน ไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ตายลงในระหว่ า ง
พิจารณา ทายาทของผู้เสียหายมีสทิ ธิจะดาเนินคดีต่อไปได้ อกี หรือไม่ และนาบทบัญญัติใดมาบังคับใช้
- เรื่องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้ รับอันตราย
แก่ “อนามัย” ด้ วยหรือไม่
จากปั ญหาดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมาย จึงทา
ให้ ต้องมีการตีความ และทาให้ เกิดปั ญ หาในการบังคับ ใช้ กฎหมายตามมา จึ งเห็นสมควรพิ จารณาถึง
ประสิทธิผลของบทบั ญ ญั ติกฎหมายดั งกล่ า วว่ า เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ท่ีคาดหวั งไว้ หรื อไม่ เพี ยงใด
ตลอดจนมีความสัมพันธ์สอดคล้ องและหรือเป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่

1. บทนา
ประเทศไทยได้ มี ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่มี มู ล มาจากการกระท าความผิ ด ทางแพ่ ง ที่
เกี่ยวเนื่องกับทางอาญา ซึ่งแต่เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 กาหนดไว้ ว่า เมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟ้ องคดีอาญาก็ให้ เรียกทรัพย์สนิ หรือราคาที่ผ้ ูเสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทาผิด
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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คืนแทนผู้เสียหายด้ วย โดยอานาจของพนักงานอัยการจากัดเฉพาะความผิดอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์เพียง 9
ประเภท และมีสิทธิเรียกเฉพาะทรั พย์สินหรือราคาที่ผ้ ูเสียหายสูญเสียไปเท่านั้น ต่อมาได้ มีพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24 ) พ.ศ. 2548 โดยเพิ่มเติมหลักการ
ใหม่กาหนดไว้ ตามมาตรา 44/1 ว่ าในคดีท่ีพนั กงานอัยการเป็ นโจทก์ผ้ ูเสียหายที่ได้ รับอันตรายแก่ชีวิต
ร่ างกาย จิตใจ หรือได้ รับความเสื่อมเสียต่อเสรี ภาพในร่ างกาย ชื่อเสียง หรือได้ รับความเสียหายในทาง
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้ องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา
ขอให้ บังคับจาเลยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ ทาให้ ผ้ ูเสียหายให้ ได้ รับความสะดวก รวดเร็ว เป็ น
ธรรมและประหยัดมากยิ่งขึ้น
แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามยั ง มี ปั ญ หาที่ต้ อ งพิ จ ารณาคื อ แม้ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 44/1 ในครั้ งนี้ จะสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เสี ย หายในคดี อ าญาสามารถ
เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ง่ายขึ้น แต่กย็ ังพบว่ามีปัญหาในการตีความกฎหมายอยู่หลายประการ จึง
ควรหามาตรการทางกฎหมายมาแก้ ไขปัญหาดังกล่าวให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. แนวคิดและทฤษฎีในการเรียกค่าสินไหมทดแทนผูเ้ สียหายในคดีแพ่งเกีย่ วเนือ่ ง
คดีอาญา
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงแนวคิดของการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายในคดีอาญาของรัฐ
จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาถึ ง หลั ก การด าเนิ น คดี แ พ่ ง และคดี อ าญา ความหมายของผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญา
ความหมายของคาว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย
2.1 หลักการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
หลั ก การด าเนิ น คดี แ พ่ ง และหลั ก การด าเนิ น คดี อ าญา มี ข้อ ที่แ ตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งของการ
ดาเนินคดีหลายประการ จึงทาให้ มีการแยกศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีแพ่ งและคดีอาญาออกจากกัน ใน
ส่วนนี้จึงขออธิบายให้ เห็นถึงความแตกต่างของวัตถุประสงค์แห่งการดาเนินคดี
2.1.1 หลักการดาเนินคดีแพ่ง
กฎหมายแพ่ งเป็ นกฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่กาหนดความเกี่ยวพันทางกฎหมายหรื อนิติ
สัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน (ประสิทธิ์ ปิ วาวัฒนพานิช, 2546 : 76) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
สิทธิของเอกชนซึ่งมีต่อกัน
ฉะนั้น เมื่อมีความเสีย หายเกิดขึ้นแก่ เอกชน บุ คคลที่ได้ รับความเสียหายจะต้ องดาเนิ นการ
บั งคั บ สิทธิตนต่ อ ผู้ ท่ีก่ อ ให้ เ กิดความเสียหายเอง ความรั บ ผิ ดในทางแพ่ งจึ งเป็ นเรื่ องของการชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทน มุ่งในทางเยียวยาให้ ผ้ ูเสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้ เคียงฐานะเดิมให้ มากที่สดุ
การเริ่มต้ นของการดาเนินคดีแพ่งอาจเริ่มขึ้นจาก
(1) มีข้อโต้ แย้ งในเรื่องสิทธิหรือหน้ าที่ในทางแพ่ง
(2) มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ สทิ ธิทางศาล
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2.1.2 หลักการดาเนินคดีอาญา
การกระทาความผิดทางอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไปถือว่า เป็ นการกระทาผิดต่อความสงบสุข
ของรัฐ ดังนั้น การป้ องกันและการปราบปรามการกระทาความผิดจึงตกเป็ นภาระหน้ าที่โดยตรงของรั ฐที่
จะต้ องมีหน้ าที่ในการดูแลรับผิดชอบป้ องกัน ตลอดจนนาตัวผู้ท่กี ระทาความผิดมาลงโทษ
เมื่อการกระทาความผิดทางอาญาเป็ นการกระทาที่กระทบต่อการอยู่รวมกันอันเป็ นเรื่ องของ
ส่วนรวมที่รัฐมีหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบ ผู้ใดกระทาความผิดอาญาผู้น้ันจะต้ องถูกลงโทษโดยรัฐและรัฐเท่านั้น
ที่มีอานาจลงโทษอาญาแก่บุคคล กฎหมายอาญาจึ งจึ งเป็ นกฎหมายว่ าด้ วยความสัมพั นธ์ระหว่ างรั ฐกับ
เอกชน (คณิต ณ นคร, 2547 : 36) ดังนั้น กฎหมายอาญาในฐานะที่เป็ นเครื่องมือในการรักษาความสงบ
และความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมืองจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
2.2 ความหมายของผูเ้ สียหายในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ให้ นิยามคาว่า “ผู้เสียหาย” ไว้ ว่า
หมายความถึงบุคคลผู้ได้ รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่
มีอานาจจัดการแทนได้ ซึ่งบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6
ซึ่งบทนิยามดังกล่าวกลับไม่มีความชัดเจนทาให้ ในทางปฏิบัติมีการโต้ เถียงและตีความความ
เป็ นผู้เสียหายออกเป็ นหลายนัยยะ และก่อให้ เกิดปั ญหาในทางปฏิบัติเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะปั ญหา
ความเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัย ซึ่งในทางปฏิบัติศาลไทยได้ วางหลักเรื่อง “ผู้เสียหายโดยนิตินัย” ไว้ เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาถึงความเสียหายที่แท้ จริงสาหรับผู้เสียหายในคดีอาญา เป็ น “ผู้เสียหาย”
โดยการตีความขยายขอบคาว่าผู้เสียหายออกไป และสร้ างกฎเกณฑ์ข้ ึนจากแนวคาพิ พากษาศาลฎีกาอัน
เป็ นหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการพิจารณาความเป็ นผู้เสียหายในปัจจุบัน
2.3 ความหมายของคาว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย (ไพจิตร ปุญญพันธุ,์ 2548 : 311)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 คาว่า “ค่าสินไหมทดแทน” นอกจากหมายถึง
การคืนทรัพย์ หรือใช้ ราคาทรัพย์แล้ วยังรวมถึง “ค่าเสียหาย” อันจะพึงบังคับให้ ใช้ เพื่อความเสียหายอย่าง
ใดๆ อัน ได้ ก ระท าละเมิ ด ขึ้น ด้ ว ย ดั ง นั้ น ค าว่ า “ค่ า สิน ไหมทดแทน” จึ ง มีค วามหมายกว้ า งกว่ า ค าว่ า
“ค่าเสียหาย” หรือ “ค่าเสียหาย” เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของ “ค่าสินไหมทดแทน”
นอกจากนั้นตามมาตรา 438 วรรคสอง อาจทาให้ เข้ าใจว่ าค่าสิน ไหมทดแทนได้ แ ก่การคืน
ทรัพย์ ใช้ ราคาทรัพย์ และการชดใช้ ค่าเสียหาย เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงถ้ อยคาในมาตรา 438 วรรคแรก
ที่ใช้ คาว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ โดยสถานใด” ย่อมแปลความได้ ว่า การคืนทรัพย์ การใช้ ราคา และ
การชดใช้ ค่าเสียหาย เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการใดๆ
ในการเยียวยาหรื อแก้ ไขให้ ผ้ ูเสียหายกลั บคืน สู่ฐานะเดิมย่อมอยู่ ในความหมายของคาว่ า “ค่า สินไหม
ทดแทน” ทั้งสิ้น
ความหมายของค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง บัญญัติ
ถึง “ค่าเสียหาย” ไว้ ว่า “อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้ แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้ องเสียไปเพราะ
ละเมิดหรือใช้ ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ ใช้ เพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อัน
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ได้ ก่อขึ้นนั้นด้ วย” ดังนั้นค่าเสียหายจึงเป็ นการชดใช้ หรือทดแทน
สินไหมทดแทน

ความเสียหายและเป็ นส่วนหนึ่งของค่า

3. การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีแพ่งเกีย่ วเนือ่ งคดีอาญา
ในบทนี้ผ้ ูเขียนจะทาการศึกษาถึงหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดี
แพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาตามกฎหมายประเทศไทย และต่างประเทศ โดยในระบบกฎหมาย Common Law
คือประเทศอังกฤษ และในระบบกฎหมาย Civil Law คือประเทศฝรั่งเศส
3.1 หลักเกณฑ์การยืน่ คาร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนือ่ ง
คดีอาญาตามกฎหมายประเทศไทย
1. ศาลที่มีอานาจพิจารณา
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 บัญญัติว่า ในคดีท่พี นักงานอัยการเป็ น
โจทก์ ถ้ าผู้ เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรี ยกร้ องเอาค่ าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้ รับอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกาย
จิตใจ หรือได้ รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียงหรือได้ รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย ผู้เสียหายจะยื่นคาร้ องต่ อศาลที่พิจารณาคดีอาญาให้ บังคับ
จาเลยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
ตามบทบัญญัติดังกล่ าว มีหลั กการสาคัญคือ ให้ ผ้ ู เสียหายมีสิทธิย่ ืนคาร้ องต่อศาลที่พิจารณา
คดี อ าญาในคดี ท่ีพ นั ก งานอั ย การเป็ นโจทก์ เ พื่ อ ขอให้ บั ง คั บ จ าเลยชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนในส่ ว นที่
นอกเหนือจากที่พนักงานอัยการขอตามมาตรา 43 ได้ โดยไม่ ต้องไปดาเนิ นคดีแพ่ งเพื่ อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนนั้ น เป็ นอี ก คดี หนึ่ ง ดั ง นั้ น ศาลที่มี อ านาจพิ จ ารณาคื อ ศาลที่พิ จ ารณาคดี อ าญาในคดี อ าญาที่
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องขอให้ จาเลยรับผิดทางอาญา
2. หลักเกณฑ์การยื่นคาร้ อง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์การยื่นคาร้ อง
ของผู้เสียหายต่อศาลพิ จารณาคดีอาญาในคดีท่พี นักงานอัยการเป็ นโจทก์เพื่ อขอให้ บังคับจาเลยชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนแก่ตน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์เท่านั้น
2) ผู้ ท่ีได้ รั บ ความเสียหายทางแพ่ งที่จะมี สิทธิย่ ื น คาร้ อ งตามมาตรานี้ ต้ อ งปรากฏว่ า ความ
เสียหายทางแพ่งนั้นเป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หรือมีมูลเหตุจากการกระทาความผิดทางอาญา
3) ค าว่ า “ผู้ เสี ย หาย” ตามมาตรานี้ มี ค วามหมายอย่ า งเดี ย วกั บ ค าว่ า ผู้ เสี ย หายใน
มาตรา 2 (4)
4) ผู้เสียหายที่มีสิทธิย่ ืนคาร้ องต้ องเป็ นผู้เสียหายที่ปรากฏอยู่ในคาฟ้ องของโจทก์เท่านั้น ส่วน
คดีอาญาที่ผ้ ูเสียหายเป็ นโจทก์ฟ้องเอง ผู้เสียหายรายอื่นไม่อาจยื่นคาร้ องขอให้ บังคับจาเลยชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนเข้ าไปในคดีอาญาดังกล่าวได้ แม้ มูลกรณีท่ที าให้ เกิดความเสียหายเป็ นมูลกรณีเดียวกัน
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5) การยื่ น ค าร้ องตามมาตรานี้ ก็เ พื่ อ เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนในทางแพ่ ง เท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่
เป็ นการขอเข้ าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีอาญา ตามมาตรา 30 ดังนั้น ผู้เสียหายจึงนาสืบพยานได้ เฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนว่ามีเพียงใด จะนาพยานหลักฐานเข้ าสืบเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดของจาเลยไม่ได้
6) ผู้เสียหายที่จะยื่นคาร้ องตามมาตรานี้จะต้ องมีสิทธิเรี ยกร้ องค่ าสินไหมทดแทนจากจาเลย
และสิทธิเรียกร้ องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุได้ รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้ รับความเสื่อมเสีย
ต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้ รับความเสียหายในทางทรัพย์สนิ
7) ความเสียหายที่เป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนต้ องเป็ นความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทาความผิดที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องเท่านั้น ผู้เสียหายจะเรี ยกร้ องเอาค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทาผิดที่ไม่ถูกฟ้ องไม่ได้ (จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2551 : 262-263)
8) คาร้ องของผู้เสียหายต้ องไม่ขัด หรือแย้ งกับคาฟ้ องในคดีอาญาของอัยการกล่าวคือต้ องยึด
ข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมายเช่นเดียวกับฟ้ องของอัยการ เช่น หากอัยการฟ้ องว่าจาเลยขับรถโดยประมาท
ผู้เสียหายก็จะไปกล่าวในคาร้ องว่าจาเลยกระทาโดยเจตนาเพื่อเป็ นฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทนใน
จานวนที่สงู สุดไม่ได้
3.2 การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนือ่ งคดีอาญาตามกฎหมาย
ประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่นนอกจาก
จะสามารถดาเนินคดีแพ่ งเพื่อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายในทางแพ่ งที่เกิดจากการกระทาความผิดอาญา
แล้ ว ผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้ องค่าเสียหายได้ 2 วิธี คือ
1) การเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากรั ฐ ผ่ า นทางโครงการช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายในคดี อ าญา
(The Criminal Injuries Compensation Scheme: CICS) โดยผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
นั้นจะต้ องได้ รับความเสียหายซึ่งเป็ นผลมาจากความผิดอาญาร้ ายแรงคาร้ องขอต้ องได้ รับการไต่สวนจาก
เจ้ าหน้ าที่ และผู้เสียหายไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดเป็ นต้ น (Martin Wasik, 2001 : 244)
2) การเรี ย กร้ อ งค่ า เสียหายจากผู้ ก ระท าผิ ด ซึ่ งมีใ นกระบวนการตั ดสิน คดีข องศาลได้ แ ก่
Compensation Orders และ Restitution Orders
ก) Compensation Orders
เมื่อปี 1975 Scarman LJ ได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ท่กี ฎหมายอังกฤษกาหนดให้ ศาลมีคาสั่ง
ให้ จาเลยชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหาย (Compensation Orders) ว่ าเนื่องจากการกระทา
ความผิดอาญา มักมีความรับผิดทางแพ่งรวมอยู่ด้วย การใช้ สิทธิเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนต่อศาลแพ่ ง
เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างจะยุ่งยาก เพื่ อให้ ผ้ ูเสียหายในคดีอาญามีความสะดวกและวิธีการที่รวดเร็ว รวมทั้งลด
ภาระค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีแพ่ง เมื่อมีวิธกี ารที่สามารถให้ มีการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้
ในกรณีท่ผี ้ ูกระทาผิดถูกฟ้ องดาเนินคดีและถูกพิ พากษาลงโทษ คดีน้ันย่อมมีข้อเท็จจริ งที่ปรากฏต่อศาล
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อาญาแล้ ว จึงเหมื อนกับไม่ จาเป็ นที่จะต้ องให้ ผ้ ู เสียหายดาเนิ นคดีเ พื่ อเรี ยกร้ อ งค่ าสินไหมทดแทนจาก
ผู้กระทาผิดซา้ อีกครั้งหนึ่ง
ข) Restitutions Orders
หลักการพื้นฐานของ Restitutions Orders คือ การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก (simple
compensation) โดยการให้ ผ้ ู ท่ี ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น ที่ ข โมยมาคื น ให้ แ ก่ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ท่ี มี สิ ท ธิ ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ตาม Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 มาตรา 148-149
3.3 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีอาญาตามระบบกฎหมายฝรัง่ เศส
การเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็ นไปตามที่กาหนดในประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญาฝรั่งเศส โดยสรุปได้ ดังนี้ (พัชราภรณ์ ภู่สวุ รรณ, 2551 : 31)
ก) ผู้เสียหายร้ องขอเข้ าร่วมเป็ นคู่ความฝ่ ายแพ่งในคดีอาญา
เมื่อพนักงานอัยการได้ ย่ ืนฟ้ องคดีอาญาต่อศาลแล้ ว ผู้เสียหายที่ต้องการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ทางแพ่ ง มีสิทธิท่จี ะขอเข้ าเป็ นคู่ความฝ่ ายแพ่ งในคดีอาญา โดยมีประเด็น คือ เรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิด
จากการกระทาผิดทางอาญาของผู้กระทาผิดที่ถูกดาเนินคดีอยู่น้ัน โดยการร้ องขอด้ วยวาจาหรือทาเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรยื่นต่อศาลหากมีการไต่สวนเบื้องต้ น หรือในระหว่างการพิจารณาคดีกไ็ ด้ ผู้เ สียหายจะได้ รับ
ประโยชน์จากกระบวนพิจารณาคดีอาญา มีสทิ ธิเข้ าฟังการพิจารณาคดีของศาลและมีสิทธินาพยานมาสืบใน
ศาลได้ แต่จะมีผลเฉพาะคดีส่วนแพ่งในฝรั่งเศสผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะนิยมเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ด้ วยวิธกี ารนี้ เนื่องจากการแยกฟ้ องเป็ นคดีแพ่งนั้น ศาลแพ่งจะหยุดการพิจารณารอให้ คดีอาญามีคาตัดสิน
ก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 4 วรรคสอง กาหนดว่า “เมื่อเจ้ าทุกข์
เป็ นโจทก์ฟ้องความรับผิดทางแพ่งต่อศาลแพ่งแล้ ว ศาลจะหยุดการพิจารณารอการชี้ขาดของคดีอาญาซึ่ง
ได้ ฟ้องขึ้นก่อนหรื อกาลังฟ้ องขึ้นในระหว่ างคดีแพ่ งนั้น” นอกจากนั้น การดาเนิ นคดีแพ่ งในฝรั่ งเศสมี
แนวโน้ มว่าจะใช้ ระยะเวลานาน เป็ นภาระหนักและมีค่าใช้ จ่ายสูง ดังนั้นหากเป็ นไปได้ ผ้ ูเสียหายก็มักจะ
หลีกเลี่ยงการดาเนินคดีแพ่ง
ข) ผู้เสียหายยื่นฟ้ องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 1 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การ
ดาเนินคดีอาญาอาจเริ่มขึ้นได้ โดยฝ่ ายผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในประมวลกฎหมายนี้” ประกอบ
กับ มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ได้ บัญญัติให้ สิทธิผ้ ูเสียหายสามารถเรียกร้ องค่าเสียหายทางแพ่ งที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาความผิดอาญา พร้ อมกับคดีอาญาต่ อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้ ฉะนั้น หากพนักงานอัยการยัง
ไม่ได้ ฟ้องคดีอาญา ผู้เสียหายก็สามารถฟ้ องผู้กระทาผิดต่อศาลโดยตรงเพื่อเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนได้
โดยผู้เสียหายต้ องทาคาร้ องเป็ นหนังสือ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดที่ทาให้ ผ้ ูเสียหายมีสิทธิ
เรียกค่าสินไหมทดแทน (อุทยั อาทิเวช, ม.ป.ป. : 45)
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4. ปั ญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้ สียหายในคดีแพ่งเกีย่ วเนือ่ งคดีอาญา
1. ผู้ เ สี ยหายที่มีสิ ท ธิเ รี ย กค่ า สิน ไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายความแต่ เ ฉพาะตั ว
ผู้เสียหายเท่านั้นหรือหมายรวมถึง ผู้ มีอานาจจั ดการแทนด้ วย จากการศึ กษาพบว่ าการดาเนินคดีแพ่ งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามมาตรา 44/1 บัญญัติอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงต้ องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินคดีอาญาด้ วย
2. ผู้ เ สี ย ห า ย ที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย ก ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า
ความอาญา มาตรา 44/1 นั้น ต้ องเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้ วยหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า ผู้เสียหายใน
คดี อ าญา ไม่ จ าเ ป็ น ต้ อง เป็ นผู้ เ สี ย ห าย โดย นิ ติ นั ยเ ฉพ าะกั บ คดี บา งปร ะเ ภทเ ท่ า นั้ น เช่ น
คดีท่ตี ่างฝ่ ายประมาท หรือคดีท่ผี ้ ูเสียหายยินยอมให้ มีการกระทาต่อตนเองแต่ขัดต่อพรบ.ว่าด้ วยข้ อสัญญา
ที่ไม่ เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่ งขณะเดียวกัน จาเลยก็สามารถให้ การต่ อ สู้ว่า ผู้ เสีย หายมีส่วนผิดในการ
ก่อให้ เกิดความเสียหายด้ วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ประกอบมาตรา 223 ซึ่ง
หากเป็ นเช่นนั้นจริงในการกาหนดค่าสินไหมทดแทนศาลต้ องดูว่าฝ่ ายใดก่อให้ เกิดความเสียหายยิ่งหย่อน
กว่ากัน และลดความรับผิดชอบของจาเลยลงตามส่วนแห่งความผิดของผู้เสียหาย หรือถ้ าทั้งสองฝ่ ายมีส่วน
ผิดไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ศาลอาจไม่ส่งั ให้ จาเลยใช้ ค่าสินไหมทดแทนเลยก็ได้ เพื่อให้ ตรงกับเจตนารมณ์ใน
การร่างกฎหมายฉบับนี้ข้ นึ มาใหม่ท่กี าหนดขึ้นเพื่อให้ ผ้ ูเสียหายมีสทิ ธิย่นื คาร้ องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายทั้งปวงนอกเหนือจากที่พนักงานอัยการเรียกให้ ตามมาตรา 43 เข้ าไปในคดีท่พี นักงานอัยการ
เป็ นโจทก์ได้ เพื่ อให้ ผ้ ู เสียหายที่เป็ นเหยื่ออาชญากรรมได้ รับการเยียวยาความเสียหายโดยสะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม ทั้งยังส่งผลให้ คดีต่างๆ ที่เกิดจากมูลกรณีเดียวกันได้ รับการวินิจฉัยชี้ขาดไปในคราวเดียว
โดยไม่ต้องไปฟ้ องร้ องเป็ นคดีใหม่ อันเป็ นการลดภาระของคู่ความและเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานคดี
ของศาล และอานวยความยุติธรรมทางอาญายิ่งขึ้น
3. ผู้เสียหายซึ่งยื่นคาร้ องตามมาตรา 44/1 แล้ วตายลงในระหว่ างพิ จารณา จากการศึกษา
พบว่ า ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคสอง กาหนดว่ า ให้ ถือว่ า คาร้ อ ง
ดังกล่าวเป็ นคาฟ้ องตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง และผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วน
แพ่ง
4. ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 รวมถึงค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้ รับอันตรายแก่
“อนามั ย ” ด้ ว ยหรื อ ไม่ การที่ม าตรา 44/1 บั ญ ญั ติ ว่ า “เพราะเหตุ รั บ อัน ตรายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย...”
กฎหมายเขียนมุ่งไปถึงสิ่งซึ่งกฎหมายอาญาประสงค์จะคุ้มครอง ถ้ ามีการประทุษร้ ายต่อสิ่งเหล่านี้แล้ วเกิด
ความเสียหายใดๆ ที่ผ้ ู เสียหายมีสิทธิจะเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 420 ได้ แล้ ว ก็ย่อมสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ได้ เช่นกัน แต่เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและไม่ให้ เป็ นปั ญหาใน
การตีความในทางปฏิบัติต่อไปจึงเห็นสมควรเพิ่มคาว่า “อนามัย” เข้ าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 44/1
5. ค่ า สิน ไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 หมายถึ ง ค่ า สิน ไหมทดแทนที่เ ป็ นตั ว เงิ น เท่า นั้ น
หรื อไม่ พบว่ า คาว่ า “ค่ า สิน ไหมทดแทน” ตามมาตรา 44/1 นั้ น มีความหมายเช่ น เดียวกับ ประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ดังนั้นสาหรับค่าสินไหมทดแทนแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องเป็ นตัวเงิ น
แต่เพี ยงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเสียหายที่คานวณเป็ นตัวเงินได้ ด้วย และรวมถึงหนี้ท่เี ป็ นการกระทา
เพื่อให้ ผ้ ูเสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมแม้ จะมิใช่ค่าเสียหายที่เป็ นตัวเงินก็ตาม
6. ปัญหาการกาหนดค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ต้ องคานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้นเป็ นเพราะฝ่ ายใดเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ในการพิจารณาและพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลต้ อง
ถือข้ อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคาพิ พากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 ดังนั้นนอกจากศาลจะต้ องวินิจฉัยเรื่ องค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความ
ร้ ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ ง มาตรา 438 แล้ ว ยังต้ องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
เป็ นเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรด้ วยตามประมวลกฎหมายแพ่ ง มาตรา 442 ให้ นา
มาตรา 223 มาใช้ บังคับด้ วย ศาลอาจใช้ ดุลพินิจกาหนดค่าเสียหายให้ ต่ากว่าความเสียหายที่แท้ จริ งได้
เพราะผู้เสียหายมีส่วนก่อให้ เกิดความเสียหาย โดยกาหนดค่าสินไหมทดแทนสูงต่าตามส่วนแห่งความยิ่ง
หย่อนของผู้ส่วนก่อให้ เกิดความเสียหาย
7. ปั ญหาการเข้ าถึงสิทธิของผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
44/1 ยังไม่มีการกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐหน่วยงานใดที่จะเป็ นผู้บอกกล่าวหรือแจ้ งให้ แก่ผ้ ูเสียหายทราบถึง
สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่ งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา พบว่าบางปัญหายังเป็ นปัญหาที่ทางนักวิชาการมีการให้ ความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ หรือยังไม่มีคา
พิ พากษาฎีกาที่ตัดสินไว้ แน่ นอนชัดเจน ผู้ เขียนเห็นว่ าเพื่ อให้ เกิดกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ ได้ รับ
ความเสียหายและให้ ผ้ ูเสียหายสามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างเต็มที่และเป็ นรูปธรรมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เสียหาย จึงเห็นควรดาเนินการดังนี้
1. ผู้เสียหายตามมาตรา 44/1 ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้เสียหายโดยนิตินัยเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
หลักนิติวิธีทางกฎหมาย และสอดคล้ องกับหลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ และตรงกับเจตนารมณ์ในการ
ร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ ขึ้ นมา ซึ่ ง ขณะเดี ย วกัน จ าเลยก็ส ามารถให้ ก ารต่ อ สู้ว่ า ผู้ เสีย หายมี ส่ ว นผิ ด ในการ
ก่อให้ เกิดความเสียหายด้ วย ซึ่งหากเป็ นเช่นนั้นจริงในการกาหนดค่าสินไหมทดแทนศาลต้ องดูว่าฝ่ ายใด
ก่อให้ เกิดความเสียหายยิ่งหย่อนกว่ากัน และลดความรับผิดชอบของจาเลยลงตามส่วนแห่งความผิดของ
ผู้เสียหาย หรือถ้ าทั้งสองฝ่ ายมีส่วนผิดไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ศาลอาจไม่ส่งั ให้ จาเลยใช้ ค่าสินไหมทดแทนเลย
ก็ได้
2. เห็น ว่ า ควรก าหนดให้ พนั ก งานสอบสวนเป็ นผู้ บ อกกล่ า วหรื อ แจ้ งสิ ท ธิ ใ นการเรี ย ก
ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเสียหายทราบ โดยเพิ่มเติมเข้ าไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 44/1 วรรคท้ าย “ให้ พนักงานสอบสวนแจ้ งให้ ผ้ ู เสียหายทราบถึงสิทธิท่จี ะเรียกค่าสินไหมทดแทน
ตามวรรคหนึ่ง ”
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ปั ญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ที่เช่าซื้ อ
สินนี าฎ หมวดมณี*
รองศาสตราจารย์พนิ ิจ ทิพย์มณี**

บทคัดย่อ
การวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่าซื้อ
เป็ นการศึกษากระบวนการหลังจากที่ผ้ ูเช่ าซื้อผิดสัญญาและมีการบอกเลิกสัญญาเช่ าซื้อของผู้ให้
เช่ าซื้อกระบวนการเข้ าครอบครองทรั พย์สินที่เช่ าซื้อตลอดจนกระบวนการนาทรั พย์สินที่เช่ าซื้ อ
ออกประมูลขายถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่ก่อให้ เกิดสิทธิแก่ผ้ ูให้ เช่ าซื้อในการดาเนิ นการใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา กระบวนการ
เลิ กสัญญา กระบวนการจั ด ส่งหนั งสือแจ้ งประมู ลขาย กระบวนการน าทรั พย์ ท่ีเ ช่ า ซื้ อออกขาย
ทอดตลาดพบว่ากระบวนการดังกล่าวต้ องมีความสมดุลในการบังคับคับตามสิทธิของแต่ละฝ่ ายไม่
ว่าจะเป็ นผู้เช่าซื้อ ผู้ให้ เช่าซื้อ กระบวนการจัดส่งเอกสารใด ๆ ก็ตามถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การด าเนิ น การที่เ ป็ นธรรมและต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ คู่สัญ ญา หรื อ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ยโต้ แ ย้ งได้ เ พื่ อ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ู เ ช่ าซื้ อ ผู้ มีส่วนได้ เสีย ด าเนิ น การไปตามวั ตถุ ป ระสงค์อ ย่ า งเต็มใจทั้งนี้ การจั ด ส่ ง
เอกสารใด ๆ ควรจะต้ องส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูท่ี
เกี่ยวข้ องเกินสมควรและถึงแม้ การทาสัญญาจะยึดหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาก็ตาม
รัฐไม่ควรเข้ ามาแทรกแซงแต่เมื่อคานึงถึงหลักมนุ ษยธรรมประกอบกับเพื่อมิให้ เกิดการสารองหนี้
เสียจนเกินสมควรน่ ามีมาตรการในการช่ วยเหลือคู่สัญญาหากประสบปั ญหาการเงินอย่างแท้ จริ ง
เพื่ อส่งเสริมให้ ทางฝ่ ายต่างปฏิบัติต่อกันได้ อย่างสมดุลกระบวนการยึดรถยนต์ในคดีท่เี ช่ าซื้อนั้น
พบว่ าไม่ ว่าผู้ เช่ าซื้ อจะดาเนิ นการถึงขั้นตอนใดไม่ว่าจะเป็ นการยื่นฟ้ อง ศาลพิ พากษาแล้ ว หรื อ
บังคับคดีแล้ วผู้ให้ เช่าซื้อก็สามารถติดตามรถยนต์ท่เี ช่าซื้อได้ คืนทุกเมื่อกระบวนการดังกล่าวพบว่า
ไม่มีหลักเกณฑ์กาหนดให้ การดาเนินการสามารถว่ากล่าวกันไปในคราวเดียวกันได้ อาจจะเพิ่มภาระ
ให้ กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายและเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ กับกระบวนการยุติธรรมและอาจจะ
สร้ างความเสียหายให้ ผ้ ู ให้ เช่ าซื้อเกินสมควรเมื่อพิ จารณาถึงในแง่ผลประโยชน์ท่ีลงทุนไปแล้ วก็
ย่อมจะหวังผลกาไรหรื อผลประโยชน์ท่คี วรจะได้ รับและเมื่อการดาเนินการใดก็ตามเป็ นขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายผู้ ใ ห้ เช่ า ซื้ อแต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย วโดยรั ฐ ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มาตรวจสอบในส่ ว น
กระบวนการอาจจะเกิ ด การฮั้ ว กั น ในทางปฏิบั ติ ควรมี ม าตรการทางกฎหมายมาควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมแก่คู่สัญญาหรื อผู้มีส่วนได้ เสียเพิ่ มมากขึ้น จาก
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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การศึกษาพบว่ากระบวนการในทางปฏิบัติอาจจะสร้ างความไม่เป็ นธรรมต่อผู้เช่าซื้อได้ หรืออาจจะ
ทาให้ ก ระบวนการด าเนิ น การล่ า ช้ า เพิ่ มขั้ นตอน เสียค่ า ใช้ จ่ า ย และ เกิด ความเสียหายต่ อ ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้ องหรือกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาปั ญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่าซื้อเมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตาม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ว่าด้ วยเช่า
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิน นิ ติ ก รรมและสัญญา ค้า ประกัน พระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองผู้ บ ริ โภคพ.ศ. 2522
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ วยข้ อสั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบั ญ ญั ติ ประกาศ
คณะกรรมการว่าด้ วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจให้ เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
(ฉบั บที่3) พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงยุ ติธรรมว่ าด้ วยการประเมินราคาทรั พย์ พ.ศ. 2557
พระราชบั ญญั ติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาเปรี ยบเทียบกับประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความแพ่ งภาคบั งคับคดี กฎหมายประเทศอังกฤษ เครื อรั ฐออสเตรเลีย สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ที่
เกี่ยวข้ องกับเช่าซื้อ และ การบังคับคดีจากการศึกษาพบว่ าสภาพปั ญหาทางกฎหมาย ทางปฏิบัติ
และอุปสรรคทางกฎหมายในการปฏิบัติซ่ึงทาให้ กระบวนไม่ชอบด้ วยกฎหมายหลายประการไม่ว่า
การจัดส่งหนังสือต่าง ๆ ที่จะเกิดสิทธิในทางกฎหมาย อานาจในการติดตาม อานาจในการขาย
ทรั พ ย์ ความซั บ ซ้ อนในการด าเนิ น คดี ท่ี ต้ อ งด าเนิ น การหลายครั้ ง ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลให้ ไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติหลายประการและอาจจะสร้ างความไม่เป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญาได้ ตามสมควร
ดังนั้นเมื่อกระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่าซื้อเป็ นกระบวนการโดยที่ผ้ ูให้ เช่าซื้อดาเนินการ
ฝ่ ายเดียวอาจจะสร้ างความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ูเช่ าซื้อได้ ตามสมควรจากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงมี
ข้ อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวคือควรกาหนดมาตรการในการดาเนินการดังกล่าวให้ มีการควบคุม
ขั้นตอนในทางปฏิบัติให้ ชัดเจน มีมาตรการในการควบคุมการจัดส่งเอกสาร การบอกเลิกสัญญา
ถึงคู่สญ
ั ญาให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น กาหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อหรือผู้มีส่วนได้ เสียหากพบ
ประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อถูกเลิกจ้ างโดยไม่ เป็ นธรรม กาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข
เมื่ อ ผู้ ให้ เ ช่ า ซื้ อติด ตามรถยนต์ คันที่เ ช่ า ซื้ อกลั บ คื นมาได้ ก าหนดมาตรการในการกาหนดราคา
รถยนต์ท่ชี ัดเจน ซึ่งอาจจะว่ ากล่าวกันไปในคราวเดียวได้ หรื อ งดการบังคับคดีไว้ ช่ัวคราวหากมี
การขายรถยนต์ท่เี ช่าซื้อได้ แล้ วก็ว่ากล่าวกันไปในคราวเดียวกันได้ เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้ จ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรม กระบวนการขายทอดตลาด
ที่เปิ ดโอกาสให้ คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้ เสียได้ มีโอกาสเข้ าโต้ แย้ งการดาเนินการได้ ตามสมควรโดย
ควบคุมการดาเนินการโดยรัฐเพิ่มมากขึ้น และ อันจะส่งผลต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย กระบวนการ
ยุ ติธรรมเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว ประหยัด และเป็ นธรรม เพื่ อให้ การดาเนิ นการธุรกิจเช่ าซื้ อ
รถยนต์มีความเป็ นธรรมส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้ มีการพัฒนาต่อไปเพิ่มมากขึ้น
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1.บทนา
ปัจจุบันการเติบโตของตลาดรถยนต์ส่งผลให้ ธุรกิจเช่าซื้อเติบโตมากขึ้นสถาบันการเงิน
ให้ ความสนใจไม่ว่าจะเป็ นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย เพราะเป็ นช่องทางใน
การนาเงินจากประชาชนมาสร้ างผลกาไรได้ จานวนมากแม้ กฎหมายจะจากัดธุรกิจที่สถาบันการเงิน
ที่จะนาเงินฝากของประชาชนไปลงทุนก็ตามแต่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ให้
การสนับสนุนโดยออกประกาศข้ อยกเว้ นให้ สามารถลงทุนได้ และไม่เพียงแต่สถาบันการเงินเท่านั้น
ยังมีภาคเอกชนอื่นก็หันมาทาธุรกิจมากขึ้นเพราะรถยนต์ถือเป็ นทรัพย์สินที่มูลค่าพอสมควรและมี
มาตรฐานในกรประเมินที่ค่อนข้ างชัดเจนมีตลาดรองรับจานวนมากจึงเป็ นช่องทางในการให้ สินเชื่อ
ได้
หากพิ จารณาถึงหลั กการพื้ นฐานของการใช้ ทรั พย์สิน เป็ นหลั กประกันตามช่ อ งทาง
กฎหมายกาหนดไว้ มีเพียงการจานา จานองในอดีตก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 มาตรา 17/1 รถยนต์ไม่อาจจานองได้ ส่วนการจานานั้นก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินวิธีการ
ที่ง่ายที่สุดก็คือการทาสัญญาเช่ าซื้อกล่ าวคือลูกหนี้นารถยนต์มาโอนกรรมสิทธิ์ให้ เจ้ าหนี้ก่อนและ
ทาสัญญาเช่ าซื้อกลับไป (Sale and lease back contract)โดยวิธีการนี้ถือเจ้ าหนี้เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เมื่อไหร่กต็ ามที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้เจ้ าหนี้สามารถบอกเลิกสัญญาและริบบรรดาเงินที่
ชาระมาแล้ วและกลับเข้ าครอบครองทรั พย์สินที่เช่าซื้อได้ อย่างไรก็ตามแม้ จะมีการแก้ กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อแต่กไ็ ม่ทาให้ ให้ ธุรกิจเช่ าซื้อลดลงแต่อย่างใดเพราะการเช่ าซื้อไม่จากัดเรื่ อง
ดอกเบี้ยเพราะไม่ใช่การให้ ก้ ูยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันและเมื่อลูกหนี้ผิดนัดผู้ให้ เช่าซื้อก็สามารถ
บอกเลิกสัญญาและกลับเข้ าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้ โดยเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ว่าด้ วยเช่ าซื้อ และประกาศคณะกรรมการว่ าด้ วยสัญญา เรื่ องให้ ธุรกิจให้ เช่ าซื้ อและ
รถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555แต่ถึงแม้ จะมีกฎหมายเข้ ามาควบคุมธุรกิจ
เช่าซื้อก็ตามแต่พบว่าในทางปฏิบัติกพ็ บปัญหาทางปฏิบัติและเป็ นปั ญหาทางกฎมายหลายประการ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อคู่สัญญาอาทิ ปั ญหาการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าจะเป็ น
กระบวนการจัดส่งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาที่มีผล ผลของหนังสือบอกเลิกสัญญาที่จะ
ก่อให้ เกิดสิทธิในการติดตามทรัพย์สิน ปั ญหาการติดตามรถยนต์ซ่ึงในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ท่มี ี
สิทธิติดตามได้ ตลอดไม่ว่ากระบวนทางคดีจะดาเนินการไปถึงขั้นตอนใดเช่ น อาจจะยื่นฟ้ องต่ อ
ศาล อาจจะเป็ นกรณีท่ศี าลมีคาพิพากษา หรือ อาจจะเป็ นกรณีท่ไี ม่สามารถติดตามรถยนต์คืนและ
มีการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินอื่นและได้ ติดตามรถยนต์กลับคืนมาได้ ปั ญหาการนารถยนต์ออกขาย
ทอดตลาดไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการแจ้ งวันขาย การประเมินราคารถยนต์ สถานที่ในการทาการขาย
ระยะเวลาที่จะทาการขาย ปั ญหาการคัดค้ านราคาพบว่ าการขายทอดตลาดตามหลักกฎหมายว่ า
ด้ วยเช่ าซื้ อจากการศึ กษาไม่ มีก ฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคับ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ
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ประกาศสานักงานคุ้มครองผู้บริ โภคที่ให้ สิทธิในกระบวนการคัดค้ านราคาที่ขายทอดตลาดของผู้
เช่าซื้อ ผู้คา้ ประกันซึ่งอาจจะเสียสิทธิในการคัดค้ านราคาได้
ดังนั้นจึงเห็นควรศึกษากระบวนในทางปฏิบัติซ่ึงเป็ นปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะส่งผล
ให้ การดาเนินคดีเช่าซื้อล่าช้ า เสียค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ้น และอาจจะสร้ างความไม่เป็ นธรรมต่อคู่สัญญา
ตามสมควรซึ่งผู้เขียนจะศึกษาปั ญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่ าซื้อทั้งกฎหมาย
ไทยและต่างประเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ชัดเจน และ
เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายเพื่อใช้ บังคับกับกรณีดังกล่าว
แนวความคิดในกระบวนการยึดรถยนต์ทีเ่ ช่าซื้ อ
สัญญาเช่ าซื้ อถือ เป็ นกลไกทางกฎหมายประกอบกับ ธุร กิจเพื่ อ สนองความต้ องการ
ธุรกิจในสังคมเนื่ องจากเทคโนโลยีมีการพั ฒนาไปมากขึ้นมีการผลิ ตสินค้ าเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคจึงทาให้ สัญญาเช่ าซื้อเป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากขึ้นโดยสัญญาเช่าซื้อใช้ หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับนิ ติกรรมสัญญาโดยพื้ นฐานมาจากหลั กเสรี ภาพบุคคลมีเสรี ภาพในการแสดง
เจตนาหลั ก เสรี ภ าพในการท าสั ญ ญาในการท าสั ญ ญามี 2 ความหมาย ความหมายแรกคื อ
เสรีภาพในการเข้ ามาตกลงทาสัญญา ส่วนความหมายที่สองหมายถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซง
เมื่อ สัญ ญาเกิดขึ้ นแล้ ว กล่ า วได้ ว่ าเมื่อ บุ คคลใดทาสัญญาบุ คคลทุ กคนย่ อ มมีเสรี ภ าพในการทา
สัญญาผู กพั นตนเองจะก่อหนี้ หรื อไม่แล้ วแต่ ความสมัครใจของบุ คคลมิได้ เกิดจากอานาจอื่นใด
(อานาจกฎหมาย)สัญญามิได้ มีสภาพบั งคับโดยอานาจกฎหมายแต่ เกิดจากความสมัครใจของ
คู่สัญญาที่ยินยอมผูกพั นกฎหมายเป็ นเพียงแต่กาหนดบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามทฤษฎีว่าด้ วย
หลักเสรีภาพในการทาสัญญายึดหลักที่ว่า “หนี้เกิดจากสัญญาเป็ นหนี้ท่ยี ุติธรรม”เพราะคู่สัญญามี
อิสระจากการทาสัญ ญานั้ นหรื อ ไม่ ก ไ็ ด้ หากเห็นว่ า อีกฝ่ ายเอาเปรี ยบจนเกินสมควรก็ไม่ ต้องทา
สัญญานั้นเมื่อใดที่เข้ าทาสัญญาแล้ วถือว่ าหนี้ดังกล่ าวมีความยุติธรรมและเจตนาที่แสดงออกมา
ย่ อมมีความศั กดิ์สิทธิ์รัฐจะไม่ เข้ ามาแทรกแซงเว้ นแต่ ต้ องห้ ามตามกฎหมายชั ดแจ้ งหรื อขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา หรือ (Autonomy of the will) นี้เป็ นหลักที่
อาศัยความเป็ นเหตุเป็ นผลทางนิติปรั ชญาว่ าด้ วยนิติสัมพั นธ์ทางหนี้ว่าอยู่บนรากฐานเจตนาของ
บุคคล บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกพั นตนเองต่อผู้อ่ ืนตามที่ตนต้ องการ เจตนาเป็ นตัวก่อให้ เกิด
สัญญาเป็ นตัวกาหนดเนื้อหาของสัญญา และ เป็ นตัวกฎเกณฑ์ท่จี ะทาให้ สญ
ั ญามีผลใช้ บังคับคับแก่
คู่สัญญาตลอดจนปั ญหาการตีความสัญญาหลักเกณฑ์ท่ที าให้ เอกชนสามารถกาหนดนิติสัมพั นธ์
ระหว่ างคนโดยอิสระด้ วยการแสดงเจตนาหลั กความศั กดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาทาให้ ผลของ
สัญญาสามารถบังคับคู่สัญญาได้ จากการแสดงเจตนาของคู่สัญญานั้นเอง เนื่องจากกฎหมายที่อยู่
อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับปั ญหาหรื อข้ อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไปในปั จจุ บันจึงมี
เหตุผลที่ว่าควรที่จะให้ เอกชนมีความคิดในการกาหนดเงื่อนไขของข้ อสัญญาและสามารถบังคับ
ตามสัญญาได้ หากไม่เข้ าหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรม

537

5
อันดีของประชาชนการปล่อยให้ เอกชนทาการดังกล่าวได้ เนื่องจากว่าวิถีทางในการเยียวยาในเรื่อง
กฎหมายว่าด้ วยสัญญายังไม่เพียงพอ
โดยทั่ ว ไปมนุ ษ ย์ ถื อ ได้ ว่ า เมื่ อถื อ ก าเนิ ด แล้ วมี ค วามสั ม พั น ธ์ 2 เรื่ อง คื อ 1)
ความสัมพั นธ์ท่ีเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติเกิดทัน ทีท่ีเ กิดมาเช่ นความสัมพั น ธ์ฉัน พ่ อแม่ ลูก หรื อ
อาจจะเกิดผลทางกฎหมายที่ต้องการมีการกระทาอะไรบางอย่างก่อนเช่ น การสมรส การรั บรอง
บุตร 2)ความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวกับทรั พย์สินการดูรักษาผลประโยชน์และ อาจจะขาย หรื อ นาไปให้
ใคร หรือทาอย่างไรกับทรัพย์สินของตนเองก็ได้
หลักกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโรมัน และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
หลักกฎหมายโรมันว่าด้ วยทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิ ทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินตามความหมาย
ของกฎหมายโรมันหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าหรือค่าทางเศรษฐกิจ(economic value) และเป็ น
สิ่งซึ่งสามารถกาหนดค่ าหรื อตีราคาเป็ นหน่ วยของเงินตราได้ เพราะฉะนั้นสิทธิต่าง ๆ ที่เป็ นเงิน
หรื อมีมูลค่าทางเศรษฐกิจย่อมถือว่ าเป็ นทรั พย์สินด้ วยเจ้ าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโรมันจะมี
สิทธิ 3 ประการด้ วยกันคือ สิทธิในการใช้ สอยทรั พย์สินนั้ น สิทธิในการได้ ดอกผลในทรั พย์สิน
สิทธิในการใช้ ทรัพย์สนิ โดยสิ้นเปลืองหรือทาลายทรัพย์สนิ นั้น
ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี( common law ) เจ้ าของทรัพย์ย่อมมีสิทธิในการ
ใช้ ทาลาย และ จาหน่ายจ่ายโอน แต่ท้งั นี้กข็ ้ ึนอยู่กับว่าสิทธิของผู้อ่ นื เป็ นอย่างไร และ กฎหมาย
บัญญัติไว้ เป็ นอย่างไรด้ วย แนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ในกฎหมายจารีตีตประเพณี( common law )
เกิดขึ้นพร้ อมกับระบบทุนนิยมทางอุตสาหกรรม (right of possession) สิทธิครอบครอง และ
พัฒนาเป็ นหลักกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน
การได้ กรรมสิทธิ์โดยตนเองตามแนวกฎหมายเอกชนโรมันเพื่อแก้ ปัญหา 2 ประการ
1. เป็ นการหาแนวทางการแก้ ไขให้ ผ้ ูรับโอนเมื่อรับโอนโดยเวลานานและเข้ าเงื่อนไข
ครบถ้ ว นเรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ หรื อ ถ้ า มี ผ้ ู แ ย่ ง การครอบครองเจ้ าของสามารถติ ด ตามเอาคื น ซึ่ ง
ทรัพย์สนิ ได้
2. เพื่อแก้ ไขความบกพร่องในสิทธิของผู้ส่งมอบทรัพย์สินกล่าวคือผู้ส่งมอบทรัพย์สิน
ไม่มีอานาจในการส่งมอบทรัพย์สนิ เพราะฉะนั้นเจ้ าของที่แท้ จริงสามารถติดตามเอาคืนได้ ตามหลัก
ที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสทิ ธิดีกว่าผู้โอน
หลั ก กรรมสิท ธิ์แ ละลั ก ษณะสาคั ญ ของกรรมสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ อานาจและสิทธิของผู้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
มาตรา 1336 บั ญ ญั ติ ว่ า “ภายในบั งคับ แห่ งกฎหมายเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน มีสิทธิใช้ สอยจ าหน่ า ย
ทรั พย์สินของตนและได้ ซ่ึงดอกผลแห่ งทรั พย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรั พย์สินของ
ตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ ผ้ ูอ่ นื สอดเข้ าเกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินนั้น
โดยมิ ช อบ”กรรมสิทธิ์มี ลัก ษณะสาคั ญ ดั งนี้ ลั ก ษณะเป็ นอ านาจสิท ธิเ ด็ด ขาด (Absolute) คื อ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์จะกระทาการบังคับตามสิทธิของตนได้ โดยพลการโดยมิต้องไปร้ องขอต่อศาล
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เช่น ในเรื่องการติดตามเอาคืนจากผู้ท่ไี ม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ หรือขัดขวางมิให้ ผ้ ูอ่ นื สอดเข้ าเกี่ยวข้ อง
โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ชอบที่จะใช้ อานาจในกรรมสิทธิ์น้ันได้ โดยพละการไม่ต้องขออนุ ญาตหรือ
ร้ อ งขอให้ ศ าลบั งคับ ให้ ลัก ษณะที่ถื อ อานาจหวงกัน คื อ ก่ อ ให้ เ กิด หน้ า ที่แ ก่ บุ คคลอื่น ทุ ก คนที่
จะต้ อ งไม่ ร บกวนขั ด ขวางในสิ ท ธิ ท่ี มี อ ยู่ แ ต่ ก รรมสิ ท ธิ์ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษไปจากทรั พ ย์ สิ น คื อ
กรรมสิทธิ์ก่อให้ เกิดอานาจหวงกันโดยเฉพาะขึ้น กล่าวคือ สาหรั บทรัพย์สินอื่นในบางกรณีผ้ ูทรง
สิทธิอาศัยจะต้ องยอมแก่ผ้ ูทรงสิทธิเก็บกิน หรือ ผู้ทรงสิทธิในภาระจายอมก็ต้องยอมแก่ผ้ ูทรงสิทธิ
เก็บกิน หรือ ผู้ทรงสิทธิภาระจายอมก็จะต้ องยอมแก่ผ้ ูทรงสิทธิในภาระจายอมโดยสามยทรั พย์อ่ นื
ให้ เข้ ามาใช้ สิทธิในทรั พย์สิทธิ์เดียวกัน แต่สาหรั บกรรมสิทธิ์น้ันผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอานาจหวงกัน
โดยเฉพาะตนเท่ า นั้ น เว้ นแต่ จ ะตกอยู่ ใ นบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายลั ก ษณะอั น ถาวร
(Perpetuaal)กรรมสิทธิ์มีลักษณะเป็ นสิทธิถาวรโดยแท้ กล่าวคือ ไม่มีบทกฎหมายอันใดมาจากัด
ให้ กรรมสิทธิ์ส้ ินไปโดยกาลเวลาได้ เป็ นสิทธิท่คี งอยู่ตลอดไปกับเจ้ าของกรรมสิทธิ์ผ้ ูท่มี ีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ จึงถือได้ ว่ามีสทิ ธิท่จี ะใช้ สอย จาหน่าย จ่าย โอน ได้ ดอกผล และ มีสิทธิติดตามเอาคืน
จากผู้ท่ไี ม่มีสิทธิท่จี ะยึดถือเอาไว้ ในกระบวนการเช่าซื้อรถยนต์เมื่อผู้ เช่าซื้อซึ่งเป็ นผู้ผิดสัญญาและ
เป็ นเพี ยงผู้ครอบครองทรั พย์สินโดยอานาจเจ้ าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือเอาไว้ ได้ ตลอดเวลาเมื่อยึดรถยนต์กลับมาได้ กส็ ามารถทาการขายทอดตลาด
ได้ ด้วยตนเองเนื่องจากเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเองการขายทอดตลาดสมบูรณ์เมื่อมีการเคาะไม้ หรือมี
กิริยาอย่างหนึ่งตามจารี ตประเพณีในการขายทอดตลาดโดยการขายทอดตลาดจะสาเร็จลงและผู้
ซื้อและผู้ขายต้ องผูกพั นตามสัญญาขายทอดตลาดสาเร็จลงและผู้ซ้ ือผู้ขายผูกพั นตามสัญญาขาย
ทอดตลาดการขายทอดตลาดต่างจาการซื้อขายทั่วไปและเมื่อขายได้ ไม่เพีย งพอตามสัญญาเช่าซื้อ
ผู้ให้ เช่าซื้อก็สามารถมาฟ้ องร้ องบังคับได้ อีกตามมูลหนี้ท่เี สียหายอันเป็ นส่วนต่างจากราคาที่ขาย
ทอดตลาด
ปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยึดรถยนต์ทีเ่ ช่าซื้ อ
จากการศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเช่ า ซื้ อรถยนต์ และ
กระบวนการขายทอดตลาดรถยนต์ท่เี ช่าซื้ออันได้ แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ว่าด้ วยเช่า
ซื้อ คา้ ประกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งภาคบังคับคดี พระราชบัญญัติว่าด้ วยข้ อ
สัญญาที่ไม่เป็ นธรรมพ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติในการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะ
กรรมว่ าด้ วยสัญญา เรื่ องให้ ธุรกิจเช่ าซื้อรถยนต์และรถจั กรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุ มสัญญา
พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธีการ และ เงื่อ นไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.
2554 ระเบี ยบกระทรวงยุ ติธรรมว่ าด้ ว ยการประเมินราคาทรั พย์ พ.ศ. 2557 เปรี ยบเทียบกับ
กฎหมายต่างประเทศทาให้ พบข้ อขัดข้ องในทางปฏิบัติและอาจจะส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางกฎหมาย
หลายประการดังต่อไปนี้
ประการทีห่ นึง่ ปั ญหาการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ
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กรณีท่ผี ้ ู เช่ าซื้ อบอกเลิกสัญญาเช่ าซื้อเนื่องจากผู้ เช่ าซื้ อผิดสัญญา ผู้ให้ เช่ าซื้อจะบอก
เลิกสัญญาเช่าซื้อโดยอิสระไม่ได้ เนื่องจากถูกผูกมั ดด้ วยคามั่นว่าจะขายทรัพย์สินหรือให้ ทรัพย์สิน
ตกเป็ นสิทธิแก่ผ้ ู เช่ าซื้ อเมื่อผู้ เช่ าซื้ อได้ ชาระเงินครบตามสัญญาโดยประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิช ย์บัญ ญั ติไว้ ตามมาตรา 574 ในกรณี ผิดนั ดไม่ ใช้ เ งินสองคราวติ ด ๆ กัน หรื อ กระทาผิด
สัญญาในส่วนที่เป็ นข้ อสาคัญ เจ้ าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ อนึ่งในกรณีกระทาผิด
สัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้ เงินซึ่งเป็ นคราวที่สุดท่านว่าเจ้ าของทรั พย์สินชอบที่จะริ บบรรดาเงินที่ได้
ใช้ มาแล้ วแต่ก่อนและกลับเข้ าครอบครองทรัพย์สินได้ ต่อเมื่อระยะเวลาใช้ เงิน ได้ พ้นกาหนดไปอีก
งวดหนึ่ง เนื่องจากธุรกิจเช่าซื้อเป็ นธุรกิจที่นิยมแพร่ หลายทาให้ สัญญาเช่าซื้อที่ออกมาสร้ างความ
ไม่เป็ นธรรมกับผู้เช่าซื้อตามสมควรจึงมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจ
ให้ เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2555ตามประกาศข้ อ4 (4)จึง
กาหนดให้ ผู้ให้ เช่าซื้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ในกรณีผ้ ูเช่าซื้อผิดนัด
ชาระค่าเช่าซื้อรายงวดสามงวดติด ๆ กัน และผู้ให้ เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ ใช้ เงินราย
งวดที่ค้างชาระนั้นภายในเวลาอย่างน้ อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผ้ ูเช่าซื้อได้ รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อ
ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่ าวนั้นทาให้ การบอกเลิกสัญญาเช่ าซื้อจะต้ องปรากฏว่ าผู้
เช่าซื้อผิดนัดเป็ นเวลาสามงวดและผู้ให้ เช่าซื้อต้ องบอกกล่าวอีกอย่างน้ อยสามสิบวันรวมระยะเวลา
แล้ วประมาณสี่งวดในการปฏิบัติงานนั้น จัดทาและส่งหนังสือหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่ าซื้อส่วน
ใหญ่แล้ ว ฝ่ ายผู้จัดทาสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ เป็ นผู้จัดทาหรือส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยตรงแต่อาจ
เป็ นฝ่ ายอื่ น ของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ เช่ น ฝ่ ายติ ด ตามหนี้ สิน หรื อ ฝ่ ายติ ด ตามยึ ด รถยนต์ เ ช่ า ซื้ อ หรื อ
สานักงานทนายความ ภายนอกที่ผ้ ูให้ เช่ าซื้อได้ ว่าจ้ างเป็ นผู้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญา พร้ อมทั้ง
ดาเนินการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้เช่าซื้อ ผู้คา้ ประกัน ซึ่งในการจัดส่งหนังสือดังกล่าว
โดยปกติจะมีการให้ ผ้ ูเช่าซื้อลงนามระบุท่อี ยู่ท่เี ป็ นการจัดส่งเอกสารแต่พบว่าได้ จัดส่งไปยังสถานที่
อื่น ๆ ซึ่ งไม่ ได้ แ จ้ งแก่ ผ้ ู ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อไว้ ให้ มีก ารจั ดส่ งเอกสาร หรื อ มีก ารแจ้ งแต่ เ ป็ นการแจ้ งทาง
โทรศั พ ท์ มิ ไ ด้ มี ก ารบั น ทึก ข้ อ มู ล ภูมิ ล าเนาที่ อ ยู่ ใ หม่ ตามที่ แ จ้ งลงในระบบของผู้ ใ ห้ เช่ า ซื้ อ
ประกอบกับการที่พนักงานของผู้ให้ เช่าซื้อมีการปรั บเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลสัญญา หรื อ
ปรับเปลี่ยนการดูแลตัวผู้เช่าซื้อ หรือการรับพนักงานใหม่ท่ไี ม่มีประสบการณ์เข้ ามารับผิดชอบดูแล
สัญญา ผู้เช่าซื้อ ทาให้ ขาดความต่อเนื่องในการดูแล ผู้เช่าซื้อ ตลอดจนไม่ทราบรายละเอียด หรื อ
ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ ทาให้ ในการจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา หรือ
เอกสารอื่น ส่งไปยังที่อยู่เดิมซึ่ง ผู้เช่าซื้อไม่ได้ รับหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือเอกสารดังกล่าว หรือ
หนั งสือ ดั งกล่ า วถู ก ตี คืน เนื่ อ งจากไม่ พ บบ้ า นเลขที่ข องผู้ เ ช่ า ซื้ อ หรื อ ผู้ ให้ เ ช่ า ซื้ อยั งไม่ ได้ รั บ ใบ
ไปรษณีย์ตอบรั บ จึ งไม่สามารถทราบได้ ว่าผู้ เช่ าซื้ อ ผู้คา้ ประกันได้ รั บเอกสาร วั นไหน เมื่อเป็ น
เช่นนี้ ผลก็คือสัญญาเช่ าซื้อยังไม่เลิกกันตามกฎหมายแต่อย่างใด การติดตามรถยนต์ท่เี ช่าซื้อคืน
หรื อมีการดาเนินติดตามยึดรถยนต์คันที่เช่ าซื้อคืนทันทีท่สี ่งหนังสือบอกกล่ าวกระบวนการจัดส่ง
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หนั งสือ บอกเลิ ก สัญ ญาพบว่ า หากไม่ ไ ด้ จั ด ส่ งไปตามสถานที่ซ่ึ ง ผู้ เ ช่ า ซื้ อได้ แ สดงเจตนาไว้ ก าร
ดาเนินการติดตามยึดรถยนต์จะถือว่าเป็ นกระบวนการติดตามที่ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่
กระบวนการบอกเลิกสัญญาเช่ าซื้อพบว่ าแม้ การชาระค่าเช่ าซื้อจะมากน้ อยเพี ยงใดก็
ตามหากการชาระไม่ชาระตามเงื่อนไขในสัญญาเช่ าซื้อผู้ให้ เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสั ญญาเช่าซื้อ
ได้ แ ละสามารถติ ด ตามรถยนต์ คืน ได้ ซ่ึ งจะถื อ ว่ า มีค วามเป็ นธรรมกั บ ผู้ เ ช่ า ซื้ อหรื อ ไม่ เ พี ยงใด
เนื่องจากพบว่าหากชาระเพียงเล็กน้ อยก็จะได้ กรรมสิทธิ์ในรถยนต์แล้ วบางครั้ งพบว่าดอกเบี้ยใน
สัญญาดังกล่าวมีจานวนที่มากเทียบได้ กับเงินลงทุนและผลประโยชน์ของผู้ให้ เช่าซื้อแต่ผ้ ูให้ เช่าซื้อ
ก็สามารถมีอานาจอิสระที่จะติดตามรถยนต์คืนได้
ในทางปฏิบัติยังไม่ครบเงื่อนไขในส่วนระยะเวลาแต่มีการติดตามยึดรถยนต์คืนและ
ปัจจุบันพบว่ามีกระบวนการติดตามจะมีการว่าจ้ างบริษัทติดตามภายนอกซึ่งการติดตามเป็ นไปใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมทาให้ ผ้ ูให้ เช่าซื้อเกิดความเกรงกลัวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นจึงต้ อง
ส่งมอบรถยนต์คืนและมีการเซ็นส่งมอบรถยนต์จะถือว่ าเป็ นการสมัครใจเลิกสัญญาโดยผู้เช่ าซื้อ
หรือไม่เพราะในสถานการณ์เช่นนั้นย่อมทาให้ ต้องคืนรถยนต์
ผู้เขียนเห็นว่ า เมื่อการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่มี ผลเป็ นการเลิก
สัญญาเช่ าซื้อ แต่ทางผู้ให้ เช่ าซื้อได้ จัดส่งให้ บุคคลภายนอกหรื อพนักงานผู้ให้ เช่ าซื้อออกติดตาม
ยึดรถยนต์คืน และเมื่อยึดรถได้ แล้ ว ผู้ยึดก็จะจัดการให้ ผ้ ูเช่ าซื้อลงลายมือชื่อในเอกสารส่งมอบ
รถยนต์โดยผู้เช่าซื้อจะเต็มใจลงลายมือชื่อหรื อไม่กต็ าม จะถือว่ าเป็ นกระบวนการบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อที่ชอบด้ วยกฎหมายแล้ วไม่ได้ เมื่อสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกันอาจจะส่งผลต่อ การยึดรถยนต์
ดังกล่าวของผู้ให้ เช่าซื้ออาจจะไม่ชอบด้ วยกฎหมายและพบว่ากระบวนการเลิกสัญญาเช่าซื้อถึงแม้
จะชาระมามากน้ อยเพียงใดก็ตามก็สามารถเลิกสัญญาได้ บางครั้ง การผ่อนชาระอาจจะท่วมจานวน
เงินและผลประโยชน์ท่คี วรได้ หรือ หากผู้เช่าซื้อประสบปั ญหาทางการเงินซึ่งมีเหตุผลที่สมควรก็
ยั ง สามารถบอกเลิ ก สั ญ ญาได้ ดั ง นั้ น ควรมี ก ระบวนการทางด้ านกฎหมายที่ น ามาควบคุ ม
กระบวนการดังกล่าวให้ เข้ มงวดมากขึ้นเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญา
ประการทีส่ อง ปั ญหาการยึดรถยนต์ในคดีทีเ่ ช่าซื้ อ
การยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อหลังจากผิดสัญญากระบวนการทางกฎหมายมี 4 กรณี
1. ยึดรถได้ ช้ันก่อนการยื่นฟ้ องคดีต่อศาล หมายถึง เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ วและ
ผู้เช่ าซื้ อ หรื อผู้คา้ ประกันไม่ร่วมกันนารถมาส่งคืน ผู้ให้ เช่ าซื้อติดตามยึดรถยนต์คืน แต่ ถ้าหาก
พบว่ า รถยนต์ ดั ง กล่ า วมี ก ารเสื่ อ มสภาพก็จ ะมี ก ารฟ้ องร้ องเป็ นคดี เ รี ย กค่ า เสี ยหาย (คดี ข าย
ขาดทุน)
2. ยึดรถได้ ช้ันยื่นฟ้ องคดีต่อศาลแล้ วเป็ นกรณีท่ไี ม่สามารถติดตามรถยนต์คืนได้ ผ้ ูให้
เช่าซื้อจึงต้ องใช้ สิทธิทางศาลในการฟ้ องเรียกรถยนต์คันที่เช่ าซื้อคืน หรื อหากคืนไม่ได้ ให้ ใช้ ราคา
แทน พร้ อมทั้งเรี ยกค่ าเสียหาย ดอกเบี้ ย ค่าขาดประโยชน์ ซึ่ งหากพบว่ าติดตามยึดรถได้ ในชั้ น
พิจารณาก่อนที่จะมีการสืบพยาน เท่ากับข้ อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป แนวทางในการปฏิบัติโจทก์ใน
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ฐานะผู้ให้ เช่าซื้อก็จะยื่นคาร้ องขอแก้ ไขคาฟ้ อง แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยคาร้ องขอแก้ ไขคา
ฟ้ องของศาลนั้นจะมีคาวินิจฉัยออกเป็ น 2 แนวทาง
2.1 คาร้ องขอแก้ ไขคาฟ้ องดังกล่าวของโจทก์เป็ นการแก้ ไขคาฟ้ องเป็ นการแก้ ไข
มากไม่อนุญาตให้ แก้ ไขคาฟ้ อง โจทก์จะต้ องไปว่ากล่าวกันอีกคดี (โจทก์ต้องไปฟ้ องเป็ นคดีใหม่)
2.2 คาร้ อ งขอแก้ ไขคาฟ้ องดังกล่ า วของโจทก์ไม่ เ ป็ นการแก้ ไขมากอนุ ญ าตให้
แก้ ไขคาฟ้ องได้ คือในส่วนของคาขอท้ ายฟ้ องโจทก์ท่ขี อให้ ส่งมอบรถยนต์เช่าซื้อคืนก็หมดไป ศาล
ก็จะพิจารณาพิพากษาเฉพาะค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ รถ ดอกเบี้ย โจทก์ผ้ ูให้ เช่าซื้อ
ไม่ต้องไปฟ้ องผู้เช่าซื้อเป็ นคดีใหม่เหมือนแนวทางแรก ซึ่งจะทาให้ คดีดังกล่าวเสร็จสิ้นไปในคราว
เดียวกัน
3. ยึ ด รถได้ช้ ัน ที่ ศ าลพิ พ ากษาแล้ว หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อตามยึ ด รถยนต์ คื น ได้
หลังจากศาลมีคาพิพากษาแล้ ว โดยคาพิพากษามีตัวอย่างดังนี้
- พิ พ ากษาให้ คื น รถยนต์ ห รื อ ใช้ ราคาแทนจ านวน 200,000 บาท ช าระ
ค่าเสียหาย 36,000 บาทพร้ อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี และชาระค่าขาดประโยชน์เดือนละ 2,500
บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืนหรื อใช้ ราคาแทนเสร็จทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 12 เดือน และ ให้ จาเลยชาระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่ชนะ ค่าทนายความ 3,000
บาท
- พิพากษาให้ คืนรถยนต์หรือใช้ ราคาแทนจานวน 400,000 บาท ค่าฤชาธรรม
เนียมเท่าที่ชนะคดีค่าทนายความ 3,000 บาท
การปฏิบั ติ ต ามค าพิ พ ากษาในคดี เ ช่ า ซื้ อจึ งมี ป ระเด็น ในทางปฏิบั ติ ห ลายประการ
กล่าวคือ ในประเด็นตามตัวอย่างแรกหากผู้เช่าซื้อส่งมอบรถยนต์คืนหนี้ในส่วนนี้จะถูกตัดออกไป
คงเหลื อ เพี ยงค่ า เสียหายซึ่ งสามารถว่ า กล่ า วกัน ในคดี น้ ี ได้ ซ่ึ ง หากพบว่ า ราคารถยนต์ ท่ีข ายได้
แตกต่างจากราคาแทน หมายถึง ขายทอดตลาดได้ น้อยกว่าก็ไม่สามารถเรียกเก็บจากจาเลยในคดี
นี้ได้ ต้องว่ากล่าวกันใหม่ในส่วนคดีใหม่ แต่ถ้าหากว่าขายได้ สงู กว่ายอดเงินสูงกว่าสามารถนามาหัก
ชาระหนี้ในส่วนหนี้ตามคาพิพากษาต่อไป
ในส่วนคดีท่ศี าลพิพากษาให้ เฉพาะการส่งมอบรถยนต์คืนหรือใช้ ราคาแทน เพียงอย่าง
เดียวพบว่าคาพิ พากษาศาลจะให้ ค่อนข้ างสูงเทียบเท่ากับราคามูลหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่คงเหลือ
แต่ส่วนใหญ่แล้ วราคารถยนต์ท่ขี ายทอดตลาดได้ จะค่อนข้ างราคาต่าและแตกต่างกับราคาแทนซึ่ง
ศาลให้ มาก
4. ยึดรถได้ช้ นั บังคับคดี เป็ นกรณีท่ผี ้ ูเช่ าซื้อไม่ส่งมอบรถยนต์คืนจึงมีการบังคับคดี
กับทรัพย์สนิ อื่น ๆ ที่ดาเนินการสืบหลังจากมีการบังคับคดีไปแล้ วผู้เช่าซื้อได้ นารถยนต์ท่เี ช่าซื้อมา
คืนทาให้ หนี้ในส่วนราคารถถูกตัดออกไปคงเหลือเฉพาะค่าเสียหายที่บังคับได้ เฉพาะคดีน้ ีเท่านั้น
หรื อในกรณีคาพิ พากษาศาลให้ เพี ยงราคารถยนต์และไม่ ให้ ค่าเสีย หายส่วนอื่นเมื่อคืนรถยนต์ก ็
เท่า กับ ได้ ปฏิบัติ ตามคาพิ พ ากษาแล้ วหนี้ ในส่ว นนี้ ต้ อ งหมดไปจะต้ องถอนการบั งคับคดีให้ กับ
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จาเลยทั้ง ๆ ที่น้ ีหนี้ในส่วนนี้ยังขาดอยู่เนื่องจากขายทอดตลาดรถยนต์ได้ ราคาต่ากว่าราคารถตาม
สัญญาเช่ าซื้อมากหรื อขายไม่ ได้ เทียบเท่ากับราคาซึ่งเป็ นเงินลงทุนของผู้ให้ เช่ าซื้อซึ่งหากจะต้ อง
ฟ้ องร้ องกันเป็ นอีกคดีและบั งคับคดีกันใหม่ กย็ ่ อมทาให้ ผ้ ูให้ เช่ าซื้อเสียเปรี ยบในการที่จะได้ รับ
ชาระหนี้ เพราะผู้เช่ าซื้อซึ่งอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าว จาหน่ าย จ่ ายโอนทรัพย์สินไปทาให้ ท้ายที่สุด
แล้ วผู้ให้ เช่าซื้อไม่สามารถบังคับคดีได้ ท้งั ยังต้ องเสียเวลา และ ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผ้ ูให้ เช่า
ซื้อเมื่อปล่อยสินเชื่อไปแล้ วก็ย่อมหวังผลประโยชน์กลับคืนมาเนื่องจากผู้ให้ เช่าซื้อเองก็มีภาระใน
ส่วนค่าใช้ จ่ายหลายอย่างในการลงทุนปล่อยสินเชื่อไปให้ ผ้ ูเช่าซื้อในแต่ละราย
ผู้เขียนเห็นว่ากระบวนการยึดรถยนต์ท่เี ช่าซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแล้ วเมื่อมีการบังคับคดีแล้ วหากยังมีหนี้ คงเหลืออยู่กส็ ามารถว่ ากล่ าวกันต่ อไปได้ ซ่ึงน่ าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายและกระบวนการยุติธรรมหรือในกรณีท่มี ีการยื่นฟ้ องต่อศาล
แล้ วก็ควรอนุญาตให้ แก้ ไขคาฟ้ องได้ หากพบว่ายังมีหนี้คงเหลือที่จะติดใจว่ากล่าวกันต่อไปซึ่งจะทา
ให้ ไ ม่ เ กิด ความซ้า ซ้ อ นในการด าเนิ น การ และ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ จ าเลยเพราะผลสุด ท้ า ย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ย่อมจะต้ องเรียกเก็บจากจาเลย
ประการทีส่ าม ปั ญหาการขายทอดตลาดรถยนต์ทีเ่ ช่าซื้ อหรือคดีเช่าซื้ อ
การนารถยนต์ท่เี ช่าซื้อตามประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญา เรื่อง ให้ ธุรกิจให้ เช่ า
ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ได้ กาหนดให้ ผ้ ูให้ เช่าซื้อ
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5 ดังนี้ เมื่อผู้ให้ เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยแจ้ งเป็ นหนังสือไป
ยังผู้เช่ าซื้อและกลับเข้ าครอบครองรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ท่ใี ห้ เช่ าซื้อเพื่ อนาออกขายให้ แก่
บุคคลอื่น
ก. ก่อนขายให้ แก่บุคคลอื่น ผู้ให้ เช่ าซื้อต้ องแจ้ งล่วงหน้ าให้ ผ้ ูเช่าซื้อและผู้คา้ ประกัน
(ถ้ ามี) ทราบ เป็ นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ ผ้ ูเช่าซื้อใช้ สิทธิซ้ ือได้ ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้ เช่าซื้อจะต้ องให้ ส่วนลดแก่ผ้ ูเช่าซื้อตามอัตราและการคิดคานวณตาม
(10)
แนวทางปฏิบัติพบว่าขณะยึดรถยนต์ผ้ ูเช่าซื้อได้ ลงลายมือชื่อรับทราบเงื่อนไขในใบส่ง
มอบรถยนต์ขณะที่ยึดรถและตกลงสละเวลาในการแจ้ งการประมูลขายตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้ วยสัญญา ประเด็นปั ญหาคือการยึดรถเป็ นการติดตามโดยพนักงานภายนอกซึ่งเป็ นตัวแทน
ของสถาบันการเงินผู้ให้ เช่าซื้อ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้ เช่าซื้อบางครั้งพบว่า การติดตาม
ยึดรถยนต์ของตัวแทนผู้ให้ เช่ าซื้อกระทาไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมทาให้ ผ้ ูเช่ าซื้อเกิดความเกรง
กลัว และลงลายมือชื่อในเอกสารไปโดยที่ไม่ทราบว่ าข้ อสัญญาดังกล่ าวระบุว่าอย่างไรบ้ างการทา
เอกสารโดยระบุ ว่าผู้ เช่ าซื้ อจะต้ องไถ่ ถอนรถยนต์ภายในระยะเวลาที่ไม่ เพี ยงพอซึ่ งสิทธิไถ่ ถอน
รถยนต์ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ จะทาได้ ยากมากกว่าปกติมาก เนื่องจากต้ องชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามสั ญ ญาทั้ ง หมด ต้ อ งช าระค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามรถยนต์ ซ่ึ ง มี จ านวนสู ง ค่ า เบี้ ยปรั บ
ค่าธรรมเนี ยมการนารถยนต์ออกประมู ลขายพบว่ าการแจ้ งประมู ลยังไม่ ครบกาหนดระยะเวลา
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ตามที่กฎหมายกาหนดและมีการนาออกขายทอดตลาด สถานที่ในการขายพบว่าจะเป็ นการขาย ณ
สถานที่ผ้ ูเช่าซื้อมีความสะดวกในการขาย การประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายเป็ นการประเมินโดยผู้
เช่ าซื้ อและผู้ ให้ เช่ าซื้ อไม่ มีส่วนรู้เห็นด้ วยผู้ เขียนเห็นว่ ากระบวนการขายทรั พย์สินที่เช่ าซื้ อสร้ าง
ความไม่เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียหลายประการเมื่อนามาเปรียบเทียบประมวลวิธีพิจารณาความ
แพ่ งภาคบังคับคดีแล้ วพบว่ากระบวนการนาทรั พย์ออกขายทอดตลาดมีการบัญญัติไว้ ชัดเจนและ
สร้ างความโปร่งใสในกระบวนการขายได้ มากกว่ากระบวนขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อไม่ว่ากระบวนการ
ขออนุ ญ าตศาลในการขายทอดตลาด การส่ ง หมายแจ้ ง ให้ ผ้ ู มี ส่ว นได้ เ สี ยทราบ กระบวนการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน หากมองในทางกลับกันจะพบว่าการขายทรัพย์สินในส่วนคดีเช่าซื้ออาจจะ
เกิดการฮั้วกันระหว่ างผู้ซ้ ือผู้ขายได้ มากกว่าซึ่งผลสุดท้ ายบุคคลที่ต้องรับผิดก็คือผู้มีส่วนได้ เสียใน
คดีเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็ นผู้เช่าซื้อ ผู้คา้ ประกัน ที่ต้องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ขาดทุนดังกล่าวในมูลหนี้
ส่วนที่ขาดนั้นต่ อไปหากมีการควบคุมกระบวนการดาเนินการดังกล่ าวให้ มีความโปร่ งใสมากขึ้น
น่ าจะสร้ างความเป็ นธรรมให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียมากยิ่งขึ้น เช่ นในส่วนกระบวนการขายทอดตลาด
ควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการแบ่ ง เขตในการขายในใกล้ พื้ นที่ ท่ี ท าการยึ ด รถยนต์ ในส่ ว น
กระบวนการขายเรื่ อ งการแจ้ งประมู ลการขายทรั พ ย์ ท่ียึด ถื อ เป็ นกระบวนการที่ส าคั ญ สาหรั บ
กระบวนการที่เป็ นธรรมจึงเห็นควรนาวิธีความความแพ่ งในเรื่องกระบวนการส่งหมายที่เดโอกาส
ให้ คู่ความโต้ แย้ งได้ อันจะส่งผลให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียดาเนินการไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มใจและ
อาจจะมีมาตรการลงโทษหรือมีค่าปรับหากไม่ปฏิบัติตามและทั้งนี้การแจ้ งหรือส่งเอกสารใด ๆ ก็
ควรที่ส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้ วยในส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินปั จจุ บันในส่วนคดีเช่า
ซื้อใช้ มาตรฐานในการคานวณ จากเร๊ดบุ๊คซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ ยวชาญในการคานวณราคา
รถยนต์ของต่างประเทศซึ่งถือเป็ นราคากลางที่มีความเหมาะสมก็ตามแต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่ งแล้ วถึงแม้ จะมีการประเมินราคาแต่กย็ ังเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรับรู้และมีโอกาสในการประเมินดังกล่าวในส่วนของคดีเช่าซื้อจึงมีข้อเสนอแนะให้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรับทราบถึงการประเมินราคาดังกล่าวและให้ โอกาสในการแสดงเจตนา
ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยปริยายในการกาหนดราคาดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมี
ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลผลประโยชน์ ส่ ว นได้ เสี ย ของตนอั น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ความเป็ นธรรมใน
กระบวนการขายทรัพย์สนิ ที่เช่าซื้อมากยิ่งขึ้น
ประการทีส่ ีป่ ั ญหาการคัดค้านการขายทอดตลาด
จากการศึกษาพบว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่าซื้อหรือคดีเช่าซื้อไม่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ของธนาคารแห่งประทศไทย หรือประกาศสานักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้ สิทธิ
เกี่ยวกับกระบวนการคัดค้ านการขายทอดตลาดของผู้เช่ าซื้ อ ผู้คา้ ประกัน ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยตรงไว้ เลย อย่างไรก็ตาม การขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ตามที่ได้
บัญญัติไว้ ในมาตรา 509 ถึงมาตรา 517 ก็มีเพียงมาตรา 513 ที่กาหนดให้ ผ้ ูทอดตลาดเท่านั้น
ถอนทรั พย์สินจากการขายทอดตลาดได้ เมื่อเห็นว่ าราคาซึ่ งมีผ้ ู ส้ ูสูงสุดยังไม่ เพี ยงพอ แต่ ไม่ ได้
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กาหนดให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ทอดตลาดด้ วยโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ ว ผู้ทอดตลาด
จะไม่มีการถอนทรัพย์สนิ จากการขายทอดตลาดเมื่อเห็นว่าราคาซึ่งมีผ้ ูส้ สู งู สุดยังไม่เพียงพอ เพราะ
ทาให้ เสียเวลา และยิ่งเป็ นทรัพย์สินเช่าซื้อหรือในคดีเช่าซื้อด้ วยแล้ วจะไม่มีการถอนทรัพย์สินจาก
การขายทอดตลาดอย่ า งแน่ น อนแม้ จะขายได้ ร าคาต่ าไม่ เ พี ยงพอก็เ พราะเหตุ ว่ า ผู้ ให้ เช่ า ซื้ อก็
สามารถเรี ยกเก็บเงินส่วนต่างที่ขาดไปจากผู้เช่าซื้อ ผู้คา้ ประกันได้ อยู่แล้ วดังนั้น ทาให้ ผ้ ูเช่ าซื้อ ผู้
ค้า ประกั น ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ คั ด ค้ า นขายทอดตลาดได้ เ หมื อ นดั ง เช่ น
กระบวนการคัดค้ านขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งมาตรา 296 และ
มาตรา 309 ทวิ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูเช่าซื้อ ผู้คา้ ประกัน หรือ ผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ มีโอกาสคัดค้ านราคาในการขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเช่ าซื้อ ผู้คา้ ประกัน หรื อ ผู้มีส่วนได้ เสียหาบุคคลที่จะมาซื้อได้ สูงกว่าเพื่ อที่จะ
ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนมูลหนี้จากการขายอันเป็ นส่วนต่างที่มากเกินความสมควร
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ปั ญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี:
ศึกษากรณีโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
สุธิณี ปิ่ นนิกร
รองศาสตราจารย์ ดร. จิ รศักดิ์ รอดจันทร์

บทคัดย่อ
ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยถือว่าเป็ นภาษี
ทางอ้ อมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการจากัดการบริโภคของประชาชนจากบริการที่
ถือว่าไม่จาเป็ นต่อการครองชีพ และเพื่อใช้ เป็ นรายได้ ของรัฐ จึงอาจกล่าวได้ ว่า นโยบายภาษีถูก
นามาใช้ เป็ นกลไกในการควบคุ ม เพื่ อกาหนดขอบเขตให้ สถานบริ การที่มีลักษณะฟุ่ มเฟื อยและ
มีการให้ บริการโดยหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีจะต้ องถูกจัดเก็บภาษีเพื่อเป็ นการชดเชยให้ แก่สังคม
และทดแทนทรัพยากรที่ได้ สญ
ู เสียไป
จากการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย พบว่ า โครงสร้ างภาษี ส รรพสามิ ต สถานบริ ก ารไนท์ ค ลั บ
และดิ ส โกเธคตามที่ ไ ด้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527
และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บทที่ใช้ บังคับใน
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน ยังคงปรากฏปัญหาอันเป็ นข้ อบกพร่องในบางประการตาม
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแนวทางในการกาหนดรายรับขั้นต่าซึ่ง
สามารถจะนามาใช้ คานวณเป็ นฐานภาษีในขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ เกิดการใช้ ดุลพินิจของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จนเกิดความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ประกอบกิจการ ทั้งยังอาจจะมาจากคานิยามที่มี
ความคลุมเครือรวมทั้งไม่มีความก้ าวทันต่อยุคสมั ย จนก่อให้ เกิดปั ญหาในการตีความโดยอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้ างช่องทางเพื่อประกอบกิจการที่เป็ นการหนีภาษีหรือเป็ นการหลบหลีก
ภาษีท่ยี อมรั บไม่ได้ รวมถึงความไม่ชัดเจนในเรื่ องความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษี ท่กี ่อให้ เกิด
ความยุ่งยากแก่ผ้ ูประกอบกิจการสถานบริการ เนื่องจากจาเป็ นจะต้ องไปศึกษาจากกฎหมายฉบับ
อื่น เพิ่ ม เติ ม ตลอดจนบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ใ ห้ อ านาจฝ่ ายบริ ห ารในการออกกฎหมายภาษี
ลาดับ รองโดยขาดการตรวจสอบถึ งความโปร่ งใส ซึ่ งล้ ว นแต่ เ ป็ นปั จ จั ยสาคั ญ ที่น าไปสู่ปั ญ หา
ข้ อพิพาททางภาษีท้งั สิ้น
ด้ ว ยเหตุ น้ ี ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอเสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงสร้ างภาษี ส รรพสามิ ต
สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคให้ เป็ นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี โดยแก้ ไขคานิยาม
ของค าว่ า “สถานบริ ก าร” ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527
ให้ สอดคล้ องกับรูปแบบของการประกอบกิจการในปัจจุ บัน และทาการบัญญัติคานิยามของคาว่า


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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“ไนท์คลับและดิสโกเธค” ไว้ ในพระราชบัญญั ติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพื่อให้
ทราบถึงองค์ประกอบของสถานบริ การที่มีความแน่ นอนชัดเจน รวมทั้งทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ขยายความบทบัญญัติเรื่ องความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษี ให้ สามารถเป็ นที่เข้ าใจได้ โดยง่ าย
ตลอดจนทาการกาหนดรายรับขั้นต่าของสถานบริการ โดยอนุญาตให้ ผ้ ูประกอบกิจการนาผลรวม
ของรายรั บ ซึ่ ง ออกโดยเครื่ อ งบั น ทึก การเก็บ เงิ น มาใช้ เป็ นรายรั บ ขั้ น ต่ า ได้ แต่ จ ะต้ อ งท าการ
พิจารณาประกอบกับค่าใช้ จ่ายหรือต้ นทุนในการประกอบกิจการตามรอบระยะเวลาในการชาระ
ภาษีแต่ละครั้ง อีกทั้งทาการแก้ ไขฐานภาษีให้ มีความกว้ างและครอบคลุมไปถึงการให้ บริการใน
ลักษณะที่ไม่ได้ รับค่าบริการโดยให้ ถือว่าได้ รับค่าบริการในจานวนเท่ากับการให้ บริการตามปกติ
และให้ น ามาใช้ เ ป็ นฐานภาษี ไ ด้ เ ต็ม จ านวน นอกจากนี้ จะต้ อ งท าการก าหนดประเภทของ
สถานบริ การที่ถือว่ าเป็ นกิจการบั นเทิงหรื อหย่ อนใจเพื่ อให้ ฐานภาษี มีความหลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้ ยั ง เป็ นการสมควรที่จ ะจั ด ให้ มีก ารตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายของกฎหมายภาษี
ลาดับรองที่จะมีการนามาใช้ เป็ นนโยบายภาษีด้วยวิธีการตราเป็ นกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาซึ่ง
เป็ นตัวแทนของประชาชน เพื่ อให้ การจัดเก็บภาษีมีความเป็ นธรรมและโปร่ งใส นามาซึ่งความ
สมัครใจในการเสียภาษีอนั จะส่งผลเป็ นการอานวยรายได้ ให้ แก่รัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. บทนา
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ ทาการออกพระราชกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ ครอบคลุมสาหรับ
การให้ บริการที่ไม่จาเป็ นต่อการครองชีพของประชาชน ทั้งยังเป็ นแนวทางตามนโยบายภาษีในการ
นารายได้ เข้ าสู่รัฐ อัน เป็ นการสอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจการคลังของประเทศในขณะนั้น ทาให้
สถานบริการไนท์คลั บและดิสโกเธค ซึ่งมีลักษณะเป็ นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจต้ องอยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยถือว่ าเป็ นภาษีท่มี ีหลักแหล่ งรายได้ มาจากการใช้ จ่ายที่
ฟุ่ มเฟื อยของประชาชนผู้ใช้ บริการ
ในส่วนของคานิยามที่เกี่ยวกับสถานบริการอันมีลักษณะเป็ นไนท์คลับและดิสโกเธคนั้น
ได้ มีการให้ ความหมายที่มีความเกี่ยวข้ องกันไว้ ในกฎหมายจานวน 4 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1) พระราชบั ญ ญั ติ สถานบริ ก าร พ.ศ. 2509 ที่มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราช
บัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราช
กาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546
3) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2546
4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้ นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68)
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อนึ่ง นอกจากกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องทั้ง 4 ฉบับ ในปัจจุบันนี้การพิจารณาว่า
สถานบริการใดมีลักษณะเป็ นสถานบริ การประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค หรื อสถานประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเช่ นเดียวกับไนท์คลับและดิสโกเธคนั้น ทางกรมสรรพสามิตยังมีหลักเกณฑ์ใน
การกาหนดลักษณะของสถานบริการโดยปรากฏอยู่ในหนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111
เรื่อง “ซักซ้ อมความเข้ าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทไนท์คลับและ
ดิสโกเธค” อันเป็ นการแสดงให้ เห็นได้ ว่าจาเป็ นที่จะต้ องใช้ กฎหมายหลายฉบับในการพิเคราะห์ถึง
คานิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค จึ งเป็ นที่แน่ ชัดว่ ามิได้ มีการบัญญัติคานิยามไว้
เป็ นการเฉพาะในกฎหมายแม่บทแต่อย่างใด เป็ นสาเหตุท่สี ่งผลให้ บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคา
นิยามของคาว่า “สถานบริการ” มีความซับซ้ อนและขาดความแน่นอนชัดเจนจนเป็ นการยากต่อ
การทาความเข้ าใจของบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็ นผลให้ สถานบริ การที่เข้ าสู่ระบบการจัดเก็บ
ภาษีมีแต่เพียงเฉพาะบางกิจการเท่านั้น ทั้งยังอาจทาให้ เกิดข้ อพิพาทในการตีความถึงความหมาย
ตามคานิยาม เนื่องจากผู้ประกอบกิจการสามารถอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้ างแนวทางใน
การประกอบกิจการที่เป็ นการหนี ภาษี หรื อเป็ นการหลบหลีกภาษี ท่ียอมรั บไม่ได้ อีกวิธีหนึ่งด้ วย
ซึ่งทาให้ ขาดความเป็ นธรรมต่อผู้ป ระกอบกิจการที่เสียภาษี โดยถู กต้ อ งตามกฎหมาย และเป็ น
บ่อเกิดอันทาให้ รัฐสูญเสียรายได้
จากการศึ ก ษายั ง พบอีก ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ซึ่ ง เป็ น
กฎหมายแม่บ ทมีการบั ญญั ติ ให้ ฝ่ายบริ หารมีอ านาจในการออกกฎหมายภาษี ลาดับ รองตามที่
ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ลดอัตราและยกเว้ นภาษี สรรพสามิต (ฉบั บที่ 68)
ทาให้ นโยบายในส่ วนสาคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้ างภาษีข้ ึนอยู่กับดุลพิ นิจในการตัดสินใจของฝ่ าย
บริหารทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดและเกิดความไม่โปร่งใสในระบบภาษี
สาหรับขั้นตอนในการบริหารจัดเก็บภาษี ยังคงมีปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง อันมี
สาเหตุเนื่ อ งมาจากการที่พ ระราชบั ญ ญั ติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ อ านาจแก่พ นั ก งาน
เจ้ าหน้ าที่ในการกาหนดรายรับขั้นต่าเพื่อคานวณภาษีสรรพสามิต แต่ กลับนาไปสู่การเลือกปฏิบัติ
อย่ า งไม่ เ ป็ นธรรม เนื่ อ งจากจ านวนรายรั บ ขั้ น ต่ าที่จ ะต้ องน าไปคานวณเพื่ อ เสียภาษี ข้ ึน อยู่ กับ
ดุลพิ นิจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่แต่ เพี ยงผู้เดียว ซึ่งก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่ าง
ผู้ประกอบกิจการด้ วยกัน จึงเป็ นหลั กเกณฑ์ท่ีขาดความแน่ นอนชัดเจนและไม่มีความเป็ นธรรม
อีกทั้งแม้ ว่าบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะได้ วางหลักเรื่องความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษี ไว้ แต่
มิได้ บัญญัติให้ มีความชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ เกิดความยุ่งยากแก่ผ้ ูประกอบกิจการจนมีความจาเป็ นที่
จะต้ องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็ นการเพิ่มเติม
จากปั ญ หาที่พ บในการบริ ห ารจั ด เก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต สถานบริ ก ารไนท์ค ลั บ และ
ดิสโกเธคตามที่ได้ กล่ าวมาแล้ วนั้น ย่อมเป็ นเครื่องบ่ งชี้ว่า ประเด็นแห่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ล้ วนแล้ ว แต่ มีท่ีมาจากข้ อบกพร่ องของคานิยามและโครงสร้ างภาษี ท่ีไ ม่ สอดคล้ องต่อ หลัก การ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดี จึงส่งผลกระทบอันเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บ

549

4

ภาษี และอาจนาไปสู่บ่อเกิดที่ทาให้ ผ้ ู ประกอบกิจการใช้ เป็ นแรงจู งใจในการหนีภาษีหรื อ ทาการ
หลบหลี ก ภาษี ท่ีย อมรั บ ไม่ ได้ อัน จะเป็ นเหตุใ ห้ รั ฐ ต้ อ งสูญ เสีย ทั้ง ค่ า ใช้ จ่ า ยและทรั พ ยากรอีก
นานัปการ

2. หลักการจัดเก็บภาษีอากรทีด่ ี
2.1 หลักความเป็ นธรรมหรือความเสมอภาค (Equity)
ภาษีอากรที่ดีต้องมีความเป็ นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง และระหว่างรัฐ
ผู้จัดเก็บกับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลั กความเป็ นธรรมถือเป็ นหัวใจสาคัญ ในการ
จัดเก็บภาษีอากร ถ้ าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็ นธรรมแล้ ว ความยินยอมเสียภาษี
โดยสมั ค รใจ (Voluntary Compliance) ย่ อ มเกิด ขึ้ นได้ ย าก (เกริ ก เกีย รติ พิ พั ฒ น์ เ สรี ธ รรม,
2543 : 145)
หลักความเป็ นธรรมหรือความเสมอภาคยังสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประการ ได้ แก่
หลั กผลประโยชน์ ท่ีได้ รับ (Benefit Principle) และหลักความสามารถในการจ่ าย (Ability-toPay Principle)
หลั ก ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ (Benefit Principle) ผู้ ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากสิน ค้ า หรื อ
บริ การใด ๆ ของรั ฐ จะต้ องเสียภาษี อากรเพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่า ยของรั ฐที่จะผลิ ตสิน ค้ าหรื อ บริ การ
ต่าง ๆ ตามสัดส่วนของประโยชน์ท่ตี นได้ รับ ยิ่งได้ รับประโยชน์จากสินค้ าหรื อบริ การจากรั ฐมาก
เท่าใด ก็ต้องชาระภาษีมากขึ้นเป็ นสัดส่วนด้ วย ดังนั้น หากผู้บริโภคต้ องการอรรถประโยชน์จาก
การบริโภคสินค้ าและบริการที่ผลิตโดยรัฐบาล จะต้ องจ่ ายค่าสินค้ าและบริ การในรูปภาษีอากรซึ่ง
เป็ นไปโดยความสมัครใจของผู้เสียภาษี (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543 : 149)
หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) ผู้เสียภาษีทุกคนจะ
ถูกเก็บภาษีตามกาลังความสามารถในการเสี ยภาษี โดยผู้ท่มี ีความสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากัน
จะจ่ ายภาษี เ ท่า กัน ในขณะที่ผ้ ู ท่ีมีความสามารถในการจ่ า ยภาษี แตกต่ างกัน จะจ่ า ยภาษี ต่า งกัน
ดั ง นั้ น คนที่ มี ค วามสามารถในการจ่ า ยภาษี สู ง กว่ า จะจ่ า ยภาษี ใ นจ านวนที่ สู ง กว่ า คนที่ มี
ความสามารถในการจ่ ายภาษี ท่นี ้ อยกว่ า ซึ่งปั จจั ยในการวัดความสามารถในการเสียภาษี ได้ แก่
เงิ น ได้ ลั ก ษณะของแต่ ล ะบุ ค คล สถานภาพ และรายจ่ า ยอั น เป็ นที่ ม าของรายได้ (จิ ร ศั ก ดิ์
รอดจันทร์, 2555 : 22-23)
2.2 หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty)
ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความแน่ นอนย่อมจะเป็ นช่ องทางชักนาไปสู่การทุจริต
ของเจ้ าหน้ าที่ และก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมระหว่ างผู้เสียภาษีได้ เช่ น ผู้เสียภาษีรายที่มีฐานะ
เหมือ นกัน อาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เพราะเจ้ าหน้ าที่บางรายอาจอาศั ยความไม่ ชั ดเจนของ
กฎหมายตีความช่ วยเหลือผู้เสียภาษีโดยเรี ยกร้ องเอาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ถึงแม้ ไม่มีเจตนา
ทุ จ ริ ต เจ้ าหน้ าที่ ก ็อ าจใช้ วิ จ ารณญาณที่ แ ตกต่ า งกั น ตี ค วามกฎหมายแตกต่ า งกั น (ศุ ภ รั ต น์
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ควัฒน์กุล, 2528 : 127) นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ท่ชี ัดเจน เชื่อถือได้ และพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้ า
ได้ ช่ วยทาให้ กาหนดถึงจานวนภาษีท่ตี ้ องชาระได้ อย่างแน่ นอน จึงถือว่ าเป็ นการปิ ดช่องโหว่ของ
กฎหมายภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขัดขวางการหลบหลีกภาษีและส่งผลให้ การหนีภาษีถูกตรวจ
พบได้ ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อการต่อต้ านและตรวจจับการหนีภาษี
ลดลง (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555 : 223)
2.3 หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment)
ภาษี ทุ ก ๆ ชนิ ด ควรที่จ ะถู ก จั ด เก็บ ตามเวลา หรื อ ตามวิ ธี ก ารที่น่ า จะสะดวกที่สุ ด
สาหรับผู้จ่ายภาษี (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555 : 7)
2.4 หลั ก ความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ค รั้ งใหม่ (Equity of Income
Redistribution)
เมื่อสังคมเกิดความเหลื่อมล้า หากรั ฐบาลต้ องการปรั บปรุงการกระจายรายได้ ให้ มี
ความเป็ นธรรมหรือเสมอภาคก็สามารถเข้ าไปแทรกแซงระบบการตลาด โดยจัดสรรทรัพยากรจาก
คนที่รวยกว่ า ไปสู่คนที่จนกว่ า ซึ่ งกระทาได้ หลายวิ ธี เช่ น การให้ เงินอุ ดหนุ น การควบคุมราคา
สินค้ า การออกกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนการใช้ จ่ายสาธารณะ และการจัดเก็บภาษี เป็ นต้ น
(จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555 : 13-14)
2.5 หลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) หรือหลักความ
เป็ นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี (Economic Neutrality)
หากภาษี เ ข้ า ไปยุ่ งเกี่ย วและบิ ด เบื อ นต่ อ การตั ดสิน ใจทางเศรษฐกิจ ของผู้ เสียภาษี
ย่ อ มทาให้ ผ้ ู เ สียภาษี อ าจเลื อ กที่จ ะไม่ ป ระกอบกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที่ต นชอบและที่ต นถนั ด
เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่ าวถูกจัดเก็บภาษี ผลที่ตามมาคือ ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะทา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษี หรืออาจจะเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกจัดเก็บภาษีไม่
สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีท่ีสูง อันเป็ นการยับยั้งการสร้ างรายได้ หรื ออาจกล่ าวได้ ว่าเป็ น
อุปสรรคต่อความวิริยะอุตสาหะของประชาชน (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555 : 40-41)
2.6 หลักความเรียบง่าย (Simplicity)
กฎหมายภาษี อ ากรที่ ดี ต้ องเป็ นกฎหมายภาษี อ ากรที่ ใ ช้ ภาษาธรรมดา (Plain
Language) ที่เข้ าใจได้ ง่าย ไม่ใช้ ภาษากฎหมาย และไม่ควรมีความซับซ้ อน ซึ่งจะช่วยป้ องกันการ
เลี่ยงภาษีอากรโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทั้งนี้ หากกฎหมายภาษีอากรป้ องกันการเลี่ยงภาษี
อากรได้ กเ็ ท่ากับเป็ นกฎหมายภาษีอากรที่สอดคล้ องกับหลักความยุติธรรมตามแนวนอน เนื่องจาก
ทาให้ คนที่อ ยู่ ในฐานะเท่า เทียมกัน ได้ รั บ การปฏิบั ติ เ ท่า เทียม และยั งสอดคล้ อ งกับ หลั ก ความ
ยุติธรรมตามแนวตั้งด้ วย เนื่องจากผู้ท่อี าศัยช่องว่ างของกฎหมายภาษีอากรเพื่อเลี่ยงภาษีมักเป็ น
ผู้มีความรู้มีรายได้ สูงหรือเป็ นผู้ท่ปี ระกอบธุรกิจซึ่งควรต้ องเสียภาษีอากรไม่น้อยไปกว่าผู้มีรายได้
น้ อย (สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, 2548 : 44-45)
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2.7 หลักความยอมรับ (Acceptability)
การสร้ างความร่ วมมือและการยอมรับในการเสียภาษีของประชาชน ขึ้นอยู่กับความ
ยุติธรรมในการเก็บภาษีของรัฐบาลเป็ นสาคัญ กล่าวคือ ภาษีอากรแต่ละชนิดที่จัดเก็บนั้นจะต้ องให้
ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูเสียภาษีทุกคน ก่อนออกกฎหมายจัดเก็บภาษีอากรควรฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน แสดงให้ ประชาชนเห็ น ว่ า เงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค์ ท่ี เ ก็บ ไปนั้ น ที่ สุ ด ก็ก ลั บ คื น เป็ น
ผลประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีเองในอนาคต ทาให้ ประชาชนยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น จนนาไปสู่การ
เกิดความสานึกในการเสียภาษีของประชาชนมากขึ้น (ศุภกิจ มีอุไร, 2550 : 14)
2.8 หลักความยืดหยุ่น (Flexibility)
ภาษีอากรควรมีโครงสร้ างและอัตราภาษีท่งี ่ายต่อการปรับเปลี่ยน และการปรับเปลี่ยน
ก็ควรส่งผลอย่างรวดเร็วต่อรายได้ ของรัฐหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ภาษีฐานการบริโภค
ซึ่ งเป็ นลั ก ษณะภาษี ท่ีมีความยืดหยุ่ น สามารถเปลี่ ยนแปลงอัตราได้ ง่ายเนื่ อ งจากมีผลให้ ราคา
สิน ค้ า และบริ ก ารเพิ่ มขึ้น หรื อ ลดลงอัน จะส่งผลต่ อ พฤติก รรมของผู้ บ ริ โภคในทัน ที (สรายุ ทธ์
วุฒยาภรณ์, 2548 : 47)
2.9 หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy)
การออกกฎหมายภาษีจะต้ องมีความชอบด้ วยกฎหมายในสายตาของประชาชนผู้เสีย
ภาษี ทั้งเป้ าหมายและการทางานของระบบภาษีต้องมีความถูกต้ องตามกฎหมาย (เกริกเกียรติ
พิพัฒน์เสรีธรรม, 2546 : 145)
2.10 หลักอานวยรายได้ (Productivity)
ภาษีอากรที่ดีสาหรับรัฐบาลนั้นควรเป็ นภาษีท่สี ามารถทารายได้ ให้ แก่รัฐบาลเป็ นอย่าง
ดี ด้ ว ย กล่ า วคื อ เป็ นภาษี ท่ี มี ฐ านใหญ่ และฐานของภาษี ต้ อ งขยายตั ว ได้ ร วดเร็ ว ตามความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทาให้ รัฐบาลได้ รับรายได้ จากภาษีอากรนั้ นได้ มากโดยที่ไม่ต้อง
เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีน้ัน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2541 : 148)

3. วิเคราะห์โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
3.1 วิ เ คราะห์โ ครงสร้างภาษีส รรพสามิต สถานบริ การไนท์ค ลับ และดิ ส โกเธคของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรทีด่ ี
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีเป็ นรากฐานสาคัญในการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภท
หากในการบริหารจัดเก็บภาษีปราศจากหลักการนี้แล้ ว ประชาชนผู้มีหน้ าที่เสียภาษีอาจขาดความ
เชื่ อ ถื อ และไม่ เ ต็มใจในการที่ต นจะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามกฎหมายภาษี ทั้งนี้ เมื่ อ ภาษี ส รรพสามิ ต
สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคเป็ นภาษีอากรประเภทหนึ่ง การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของ
โครงสร้ างภาษีย่อมต้ องใช้ หลักการดังกล่าวมาเป็ นกลไกพื้นฐาน จึงมีประเด็นที่ต้องนามาพิจารณา
ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
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การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคนั้น มีวัตถุประสงค์ท่ี
สาคัญ 2 ประการด้ วยกัน กล่ า วคือ เพื่ อ ใช้ เป็ นรายได้ ของรั ฐ และเพื่ อ ควบคุ มหรื อ จ ากัดการ
บริโภคของประชาชนจากบริการที่ไม่มีความจาเป็ นต่อการครองชีพของประชาชน
สาหรั บวัตถุประสงค์ประการแรก เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่สถานบริ การไนท์คลับ
และดิสโกเธคมีการให้ บริ การด้ านความบันเทิงในยามราตรี ไม่ว่าจะเป็ นการกิน การดื่ม ดนตรี
แสง สี เสีย ง ตลอดจนการเต้ น หรื อ เต้ น ร า จึ ง เป็ นการให้ บ ริ ก ารที่อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามฟุ่ มเฟื อย
โดยผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่กม็ ักจะเป็ นคนที่มีฐานะร่ ารวยหรือมีฐานะปานกลางรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถที่จะใช้ จ่ายเกินกว่าความจาเป็ น ต่อการครองชีพของบุคคลโดยทั่วไปได้
จึงทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการมีรายได้ ดี ดังนั้น รายรับซึ่งจะต้ องนามาใช้ คานวณเป็ นฐานภาษีย่อมจะมี
จานวนมาก สามารถที่จ ะอานวยรายได้ ให้ แก่ รั ฐ ได้ โดยไม่ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งเพิ่ มอัต ราภาษี ให้ สูง
นอกจากนี้ ยั งถือ ว่ าเป็ นภาษี ท่ีมีฐ านใหญ่ ครอบคลุ มไปถึ งสถานบริ การที่ให้ บริ การในลั ก ษณะที่
คล้ ายคลึงกันกับสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค แม้ ว่าจะมีช่ ือเรียกอย่างอื่น เช่น ผับ และบาร์
เป็ นต้ น จึงมีความสอดคล้ องต่อหลักอานวยรายได้
ในส่วนของวัตถุประสงค์ประการที่สองนั้น เป็ นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่สถานบริการ
ไนท์ค ลั บ และดิ ส โกเธคเป็ นการประกอบกิ จ การที่ใ ช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ สร้ างความบั น เทิง ให้ แ ก่
ผู้ใช้ บริการ จนทาให้ เกิดการสิ้นเปลืองเกินกว่าสัดส่วนการบริโภคในระดับปกติของบุคคลในสังคม
โดยทั่วไป ทั้งยังเป็ นสถานบริ การที่มีผลกระทบต่ อศี ลธรรม รวมถึงวั ฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงาม จนอาจนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่ก่อให้ เกิดต้ นทุ นทางสังคมอันสามารถจะสร้ างความ
เสียหายให้ แก่รัฐได้ ท้งั สิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อการเลือกใช้ บริ การอยู่ ภายใต้ ความสมัครใจ ผู้ท่ใี ช้
บริการในสถานบริการมากย่อมถือว่ าเป็ นผู้ท่มี ีความฟุ่ มเฟื อยมากกว่าผู้อ่ ืน ก็สมควรที่จะต้ องเสีย
ภาษี ม าก จึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ หลั ก ผลประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ และมี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ หลั ก
ความสามารถในการเสียภาษี เนื่องจากเมื่อผู้ใช้ บริการมีอานาจในการใช้ จ่ายเพื่อการบริโภคที่มาก
ก็ย่อ มจะมีความสามารถในการจ่ า ยภาษี มากตามไปด้ วย อีก ทั้งเมื่อ ภาษี มีก ารแปรผัน ไปตาม
สัดส่วนแห่งการบริโภคแล้ วย่อมถือว่าเป็ นการสอดคล้ องต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษี
ตามแนวตั้งอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ การที่รัฐเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับระบบการตลาดโดยใช้
นโยบายภาษีมาเป็ นกลไกเพื่อควบคุมในการประกอบกิจการสถานบริการ จึงเป็ นการสอดคล้ องต่อ
หลักความเป็ นธรรมในการกระจายรายได้ ครั้งใหม่ โดยถือว่าเป็ นการโยกย้ ายทรัพยากรโดยดึงเงิน
ออกจากกระเป๋ าของผู้ใช้ บริการที่เป็ นคนรวยไปสู่กระเป๋ าของคนจน อันเป็ นการช่วยลดช่องว่างใน
ความเหลื่อมลา้ ทางด้ านรายได้ ของคนในสังคม
อย่างไรก็ดี ฐานะของผู้ใช้ บริการรวมทั้งรายจ่ายหรือค่าใช้ บริการซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของรายรั บในสถานบริ การที่จะต้ องถูกจัดเก็บภาษีน้ัน อาจมิได้ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถใน
การเสี ย ภาษี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบกิจ การจะมี ก ารผลั ก ภาระภาษี ไ ปยั ง
ผู้ใช้ บริการก็ตาม แต่หากปรากฏว่าผู้ใช้ บริการที่มีฐานะเท่าเทียมกันเลือกใช้ บริการในสถานบริการ
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คนละแห่ง หรือเลือกใช้ บริการคนละอย่างแต่อยู่ในสถานบริการแห่งเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ผู้ใช้ บริ การเลือกใช้ บริ การจากการประกอบกิจการที่ทาการหนี ภาษี หรื อทาการหลบหลีกภาษี ท่ี
ยอมรับไม่ได้ ย่อมมีผลทาให้ รายจ่ายที่จะต้ องถูกจัดเก็บภาษีของผู้ใช้ บริการแต่ละคนแตกต่างกัน
ไปด้ วย จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีตามแนวนอน
อีกทั้งยังอาจจะกล่าวได้ ว่าจานวนภาษี ย่อมจะส่งผลทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการซึ่งมีหน้ าที่
ตามกฎหมายที่จะต้ องเสียภาษีขาดแรงจู งใจในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนอาจนาไปสู่การ
ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายเพื่ อทาการหนีภาษีหรืออาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ ทาการหลบ
หลีกภาษีท่ยี อมรับไม่ได้ และก่อให้ เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่สอดคล้ องต่อหลักความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็ นมูลเหตุในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
แล้ ว ย่อมจะพบว่ามีความมุ่งหมายที่จะควบคุมหรือจากัดการบริโภคจากบริการที่ไม่จาเป็ นต่อการ
ครองชีพของประชาชน จึ งมีลักษณะเป็ นการยับยั้งและต้ องการลดจานวนการประกอบกิจการที่มี
ความฟุ่ มเฟื อย โดยใช้ นโยบายภาษีมาเป็ นตัวแทรกแซงเพื่อบิดเบือนแรงจูงใจในการทากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคย่อมมิอาจจะ
มีความสอดคล้ องต่อ หลั กความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรื อหลัก ความเป็ นกลางทาง
เศรษฐกิจของภาษี เนื่องจากความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างแท้จริง
2) คานิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
คานิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไม่สอดคล้ องต่อหลักความเรียบง่าย
และหลักความแน่นอนชัดเจน เนื่องจากยังคงมีความซับซ้ อนและคลุมเครือทาให้ จาเป็ นที่จะต้ อง
ศึ ก ษาจากบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายถึ ง 4 ฉบั บ จึ ง จะสามารถท าให้ เข้ า ใจถึ งความหมายของคาว่ า
“สถานบริการ” ได้ ทั้งนี้ แม้ ว่าในปั จจุบันจะมีการกาหนดรายละเอียดปลีกย่อยและองค์ประกอบ
เกี่ยวกับสถานบริ การไนท์คลั บและดิสโกเธคไว้ ในหนั งสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111
แต่กม็ ไิ ด้ บัญญัติไว้ เป็ นคานิยามศัพท์ตามกฎหมายแม่บทให้ มีความชัดแจ้ งแต่อย่างใด
นอกจากนี้ แม้ ว่า ตามมาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527
จะได้ ให้ ความหมายคานิยามของคาว่า “สถานบริการ” ไว้ แต่กน็ ับว่าเป็ นถ้ อยคาสานวนที่ทาความ
เข้ าใจได้ ยากรวมถึงขาดความชัดเจน ซึ่งอาจทาให้ เกิดปั ญหาในการตีความของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ในการกาหนดว่าการประกอบกิจการใดบ้ างที่จะถือว่าเป็ นสถานบริการ จึงเป็ นช่องทางให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ใช้ ดุลพิ นิจโดยอาจเรี ยกรั บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อการตีความในทางที่เป็ น
คุณแก่ ผ้ ูประกอบกิจการ และยังส่ง ผลให้ ผ้ ูป ระกอบกิจการเกิดความสับ สนโดยตีความไปตาม
ความเข้ า ใจว่ า สถานบริ ก ารไนท์ค ลั บ และดิ ส โกเธคจะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบเป็ น “สถานที่ ”
ตามความหมายที่ปรากฏในคานิยาม กล่าวคือ จะต้ องมีลักษณะเป็ นสถานที่ท่ตี ้ังอยู่ท่ใี ดที่หนึ่งเป็ น
การแน่นอน ซึ่งเป็ นไปตามความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ ให้ ไว้ ในบันทึกสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ องเสร็จที่ 0486/2552 เรื่อง “แพเธคเคลื่อนที่ซ่ึงให้ บริ การเต้ นราแก่
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นักท่องเที่ยวเป็ นสถานบริการหรือไม่” เกี่ยวกับความหมายของสถานบริการตามพระราชบัญญัติ
สถานบริ การ พ.ศ. 2509 อันเป็ นกฎหมายคนละฉบับและมีเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายที่
แตกต่างกัน จึงทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการเกิดแรงจู งใจในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเลือกทา
การประกอบกิจ การบนพาหนะเคลื่ อนที่ เช่ น แพเธค เพื่ อที่จ ะได้ ไ ม่ ต้อ งเสียภาษี สรรพสามิ ต
ซึ่งนั บว่ าเป็ นปั ญหาอันนาไปสู่ช่องโหว่ ท่ีสาคัญของกฎหมาย และทาให้ เกิดการหลบหลีกภาษี ท่ี
ยอมรับไม่ได้
3) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
ตามมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ได้ ก าหนดให้ ผ้ ู
ประกอบกิจการสถานบริการ อันได้ แก่ เจ้ าของหรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิ ดชอบในการ
ดาเนินงานของสถานบริการตามมาตรา 4 รวมถึงผู้ประกอบกิจการสถานบริการในกรณีท่มี ีการ
ควบรวมหรื อโอนกิจการตามมาตรา 57 เป็ นผู้ มีหน้ าที่เสียภาษี สรรพสามิตตามกฎหมาย ทั้งนี้
เมื่อภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคถือว่าเป็ นภาษีทางอ้ อมประเภทหนึ่ง ทาให้
ผู้ประกอบกิจการซึ่งมีหน้ าที่เสียภาษีตามกฎหมายสามารถที่จะผลักภาระภาษีไปข้ างหน้ าโดยการ
นาภาระภาษีรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายในการให้ บริการหรือค่าบริการ ย่อมทาให้ ภาระภาษี
ที่แท้ จริงตกแก่ผ้ ูใช้ บริการ จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความแน่นอนชัดเจน
อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับกลไกตลาดแล้ ว หากว่า
ผู้ประกอบกิจการขึ้นราคาค่าบริการสูงเพื่อจะผลักภาระภาษีให้ แก่ผ้ ู ใช้ บริการ ย่อมจะส่งผลให้ การ
ใช้ บริการมีจานวนลดลง และหากผู้ประกอบกิจการลดราคาค่าบริการโดยยอมรับภาระภาษีเอาไว้
เสียเองไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ย่อมจะจู งใจให้ มีผ้ ูใช้ บริ การในสถานบริการมากขึ้นอันจะ
ส่ ง ผลให้ ผ้ ู ป ระกอบกิ จ การมี ร ายได้ มากขึ้ นตามไปด้ ว ย ดั งนั้ น ผู้ มี หน้ า ที่เ สี ยภาษี สรรพสามิ ต
สถานบริ การไนท์คลับและดิสโกเธคที่แท้ จริ งย่ อมไม่ อาจจะกาหนดได้ อย่ างแน่ นอนตายตัวตาม
สภาพแห่งความเป็ นจริง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนไปตามกลไกตลาดนั่นเอง
4) ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
กรณีท่คี วามรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นก่อนได้ รับชาระราคาค่าบริการ
ตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ กาหนดให้
ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นเมื่อมีการชาระราคาค่าบริการ นอกจากนี้ ยังมีการ
กาหนดให้ ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นพร้ อมกับความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรอีกประการหนึ่งด้ วย อันส่งผลให้
บทบัญญัติกฎหมายเรื่องความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษี ขาดความชัดเจนและทาให้ ผ้ ูประกอบ
กิจ การเกิด ความยุ่ งยากเนื่ อ งจากจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งไปศึ ก ษาจากในมาตรา 78/1 แห่ งประมวล
รั ษฎากร ว่ ามีกรณีใดหรื อ ณ เวลาใดบ้ างที่ถือว่ าความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษี สรรพสามิ ต
เกิดขึ้น พร้ อ มกับ ความรั บ ผิดในการเสียภาษีมูลค่า เพิ่ ม จึงไม่สอดคล้ องต่ อหลั กความแน่ น อน
ชัดเจน
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5) ฐานภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
ตามมาตรา 8 (2) แห่ งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ กาหนดให้
ฐานภาษี มาจากรายรับของสถานบริการ ซึ่งมีลักษณะเป็ นรายรับทั้งหมดโดยมิได้ มีการหักต้ นทุน
หรือค่าใช้ จ่ายจากการประกอบกิจการ นอกจากนี้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ยังมีอานาจตามกฎหมายใน
การก าหนดรายรั บ ขั้น ต่ า ของสถานบริ การตามหลั กเกณฑ์และวิ ธีก ารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ในการคานวณรายรับของสถานบริการ
อย่างไรก็ต าม ในปั จจุ บันนี้ ยังคงไม่มีกฎกระทรวงที่วางแนวทางปฏิบัติของพนั กงาน
หน้ าที่เกี่ยวกับการกาหนดรายรั บขั้นต่าแต่อย่างใด ซึ่งก่อให้ เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ จึง ไม่
สอดคล้ อ งต่อ หลั ก ความสะดวกในการเสียภาษี เนื่ องจากไม่ มีหลั ก เกณฑ์ว่า จะใช้ ส่ิงใดมาเป็ น
เครื่องชี้วัดถึงจานวนรายรับขั้นต่าที่ผ้ ูประกอบกิจการพึงจะได้ รับ ทั้งที่ในความเป็ นจริงแล้ วสมควร
จะกาหนดให้ มีความชัดเจน เพราะรายรับขั้นต่าเหล่านั้นจะถูกนามาใช้ เป็ นฐานภาษีซ่ึงถือว่าเป็ น
องค์ประกอบของโครงสร้ างภาษี ท่ีสาคัญประการหนึ่ ง จึงเป็ นการแสดงให้ เ ห็นได้ ว่าบทบัญญัติ
กฎหมายดังกล่าวขาดความแน่นอนชัดเจนและถือได้ ว่าเป็ นการปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นธรรมต่อผู้ประกอบ
กิจการ โดยอาจนาไปสู่การเลื อกปฏิบัติของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ในการกาหนดรายรั บขั้นต่ าเพื่ อ
คานวณภาษีอย่างไม่เท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ ผ้ ูประกอบกิจการเกิดความไม่เต็มใจจะเสียภาษี
และหันเหไปตัดสินใจประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายหรือหาช่องทางในการที่จะทาการหนีภาษีหรือ
ทาการหลบหลีกภาษีท่ยี อมรั บไม่ได้ จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความ
เป็ นธรรม
6) อัตราภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
ตามพระราชบัญญั ติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ มีการกาหนดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ ในอัตราร้ อยละ 20 แต่ในปั จจุ บันนี้ มีการ
ลดลงเหลือเพี ยงอัตราร้ อยละ 10 ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตรา
และยกเว้ นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ยังได้ มีการกาหนดให้ ใช้ อัตราภาษีตามมูลค่า แบบรวมใน โดยถือมูลค่า
ตามรายรั บของสถานบริ การรวมภาษี สรรพสามิตที่พึงต้ องชาระ กล่ าวคือ นารายรั บไปรวมกับ
จานวนภาษีสรรพสามิตในอัตราร้ อยละ 10 ของรายรับและนาไปรวมกับจานวนภาษีเพื่อมหาดไทย
ในอัตราอีกร้ อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต เพื่ อใช้ เป็ นมูลค่าของฐานในการคานวณภาษี ทั้งนี้
อัตราภาษีตามมูลค่าจะมีลักษณะที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน ถือว่าเป็ นโครงสร้ างภาษีท่มี ีการแปรผัน
ไปตามการบริโภค โดยรั ฐสามารถที่จะออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่ อปรั บเพิ่ มหรื อปรั บลด
อัตราภาษีเพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทั้งยังเป็ นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ บริ การโดยตรง จึงมีความสอดคล้ องต่อหลัก
ความยืดหยุ่น
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อย่างไรก็ดี การใช้ อตั ราภาษีตามมูลค่าย่อมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการบริโภค
ของประชาชนผู้ใช้ บริการ เนื่องจากจานวนภาษีจะส่งผลเป็ นการบิดเบือนต่อความต้ องการที่แท้ จริง
โดยอาจจะทาให้ ประชาชนผู้ใช้ บริการหัน เหไปให้ ความสนใจในสถานบริ การที่มีราคาถูกแต่เป็ น
การประกอบกิ จ การที่ท าการหนี ภ าษี ห รื อ ท าการหลบหลี ก ภาษี ท่ีย อมรั บ ไม่ ไ ด้ จึ ง มี ค วามไม่
สอดคล้ องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจ
ของภาษี แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ 10 ถือว่ าเป็ นอัตราที่ไม่สูงนัก อีกทั้งยังมี
การใช้ มูลค่าแบบรวมใน ย่อมทาให้ ผู้ ใช้ บริ การซึ่ งต้ องแบกรั บภาระภาษี ท่ีแท้ จริ งสูงกว่ าอัตราที่
กาหนดไว้ ไม่ร้ ูสึกว่าตนเองต้ องแบกรับภาระภาษีท่สี ูงจนเกินไป อัตราภาษีจึงไม่อาจจะส่งผลเป็ น
การบิดเบือนต่อแรงจูงใจในการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปนัก นอกจากนี้ การจัดเก็บ
ภาษีในอัตราตามมูลค่าดังกล่าวย่อมทาให้ ฐานภาษีมีความกว้ างและสามารถที่จะสร้ างรายได้ ให้ แก่
รั ฐ ในทุ ก ภาวะเศรษฐกิ จ จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ หลั ก อ านวยรายได้ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่แี ท้ จริงในการจัดเก็บภาษี
3.2 วิ เ คราะห์ปั ญ หาของการออกกฎหมายภาษี ล าดับ รองที่ใ ช้ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี
สรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค
ตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
กฎหมายแม่บท ได้ บัญญั ติให้ อานาจแก่ฝ่ายบริ หารในการออกกฎหมายภาษีลาดับรองในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงสร้ างภาษีซ่ึงมีความสาคัญ ดังที่ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตรา
และยกเว้ นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ถึงแม้ ว่าจะมีข้อดีในการช่วยลดระยะเวลา และก่อให้ เกิด
ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนอัตราภาษี โดยมิต้องมีการออกพระราชบัญญัติภาษีฉบับใหม่กต็ าม
แต่กเ็ ป็ นผลให้ เกิดความมากมายของกฎหมายภาษีลาดับรองและสร้ างความสับสนแก่ผ้ ูเสียภาษี
จึงอาจจะกล่ าวได้ ว่าการกาหนดให้ ดุลพิ นิจในการวางนโยบายภาษี โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
อัต ราภาษี ข้ ึ นอยู่ กั บ ฝ่ ายบริ ห ารแต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย วนั้ น เป็ นการให้ อ านาจแก่ ฝ่ ายบริ ห ารมาก
จนเกินไป ย่อมจะทาให้ กฎหมายที่มีการออกมาบังคับใช้ ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดและไร้ ซ่ึง
ความโปร่งใส จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี้ เมื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็ นคาสั่งของภาครั ฐ ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การจากัดการบริโภค ทั้งยังถือว่าเป็ นการโยกย้ ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชน จึงอาจจะ
กล่าวได้ ว่าหากมีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการปรับเพิ่มหรือปรับลดอัตราภาษีหรือ
แม้ กระทั่งเป็ นการยกเว้ นภาษี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่าการวาง
นโยบายภาษี เ พื่ อ ออกกฎหมายไม่ ได้ รั บ ความเห็น ชอบโดยผ่ า นทางรั ฐ สภาซึ่ ง เป็ นผู้ แ ทนของ
ประชาชนเสียก่อน ก็มิอาจจะทาให้ ประชาชนเกิดการยอมรับทั้งยังจะนาไปสู่ความไม่เต็มใจในการ
เสียภาษี จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความยอมรับ
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3.3 วิ เ คราะห์โ ครงสร้างภาษีส รรพสามิตสถานบริ การไนท์ค ลับและดิส โกเธคตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีและกฎหมายของสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ทีม่ ีความเหมาะสมแก่การนามาใช้ในประเทศไทย
1) สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี ได้ มีการให้ คานิยามเกี่ยวกับสถานบันเทิงไว้ ในพระราชบัญญัติภาษี
การบริโภคส่วนบุคคล ค.ศ. 2014 ซึ่งถือว่าเป็ นกฎหมายแม่บท จึงทาให้ เกิดความง่ายเนื่องจากไม่
จาเป็ นต้ องไปศึกษาจากกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนี้ ในส่วนของฐานภาษีน้ัน ตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลีมีการกาหนดให้ ผ้ ูประกอบกิจการที่อนุ ญาตให้ ทาการบันเทิง ต้ องเสียภาษีโดย
คานวณจากค่าบริ การเต็มจานวน ถึงแม้ ว่าในความเป็ นจริงจะไม่ได้ รับค่าบริการทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนก็ตาม ซึ่งถือว่ าเป็ นวิธีการที่ช่วยขยายให้ ฐานภาษีมีความกว้ างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการ
กาหนดให้ สถานบริการบางแห่งสามารถนาผลรวมของใบเสร็จรับเงินมาใช้ เป็ นฐานในการคานวณ
ภาษี ไ ด้ จึ ง สัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า ผลรวมของใบเสร็จ รั บ เงิ น ที่ม าจากเครื่ อ งบั น ทึก การเก็บ เงิ น ของ
สถานบริการแต่ละแห่งนั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถนามาใช้ เป็ นฐานภาษีในขั้นต่าได้
2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สปป.ลาวได้ มีการวางหลัก เกี่ยวกับฐานภาษี ไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วยส่วยสาอากรฉบับ
ปรับปรุง ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บท โดยมีการกาหนดประเภทของสถานบริการที่มีความ
หลากหลาย กล่าวคือ นอกจากจะจัดเก็บภาษีจากไนท์คลับและดิสโกเธคแล้ วยังมีการจัดเก็บภาษี
จากคาราโอเกะ ทั้งยังทาการบัญญัติไว้ ในประเภทของการบันเทิงซึ่งอาจถือได้ ว่าเป็ นพิกั ดอัตรา
ภาษีเดียวกัน ทาให้ ฐานภาษีมีความกว้ างและสามารถจะอานวยรายได้ ให้ แก่รัฐมากยิ่งขึ้น

4. บทสรุป
โครงสร้ างภาษีสรรพสามิตสถานบริ การไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาอันเป็ นข้ อบกพร่องในหลายประการ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากคานิยาม
ที่มีความคลุมเครื อรวมทั้งไม่ทันต่อยุคสมัยจนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาการตีความ ซึ่งส่งผลให้ การ
จัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมทั่วถึงและทาให้ ขาดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการแล้ ว ยังมี
ผลมาจากความไม่ชัดเจนในเรื่ องความรั บผิดในอันจะต้ องเสียภาษีท่กี ่อให้ เกิดความยุ่งยากแก่ผ้ ู
ประกอบกิจการเนื่องจากจาเป็ นจะต้ องไปศึกษาเพิ่มเติม ทั้งยังอาจมาจากการขาดแนวทางในการ
ก าหนดรายรั บ ขั้น ต่ า อัน จะต้ อ งถู ก จั ด เก็บ เป็ นฐานภาษี ตลอดจนประเด็น ปั ญ หาในเรื่ อ งการ
ตรวจสอบถึงความโปร่ งใสของกฎหมายภาษีลาดับรอง ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ยังอาจนาไปสู่การหนีภาษี
หรือการหลบหลีกภาษี ท่ยี อมรั บไม่ ได้ และอาจเป็ นผลก่อให้ เกิดปั ญหาข้ อพิ พาทในทางภาษีอีก
หลายประการ จึงเป็ นการไม่สอดคล้ องต่อหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
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5. ข้อเสนอแนะ
1) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้ องมีการแก้ ไขคานิยามให้ สอดคล้ องกับรูปแบบ
ของการประกอบกิจการสถานบริ การไนท์คลับ และดิสโกเธคในปั จจุ บัน โดยทาการบัญญัติให้ มี
ความครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการในด้ านบริการที่มีการให้ บริ การในลักษณะที่คล้ ายคลึง
กันบนพาหนะเคลื่อนที่ โดยยกเลิกข้ อความในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 และใช้ ข้อความใหม่ว่า “สถานบริการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ านบริการใน
สถานที่ท่ตี ้งั ที่ใดที่หนึ่งเป็ นการแน่นอนหรือสานักงานใหญ่ท่จี ัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการ
และให้ หมายความรวมถึงการประกอบกิจการด้ านบริการบนพาหนะ ไม่ว่าจะมีการประกอบกิจการ
ในขณะที่พาหนะมีการเคลื่อนที่หรือไม่กต็ าม”
นอกจากนี้ ควรจะท าการบั ญ ญั ติคานิ ยามซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบของรู ป แบบในการ
ให้ บริการของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 ให้ มีความสอดคล้ อ งกัน โดยบั ญ ญั ติขยายความไว้ ในพิ กัดอัตราภาษี สรรพสามิต
ที่ 09.01 ว่า “ไนท์คลับและดิสโกเธค หมายถึง สถานบริการซึ่งมีการประกอบกิจการด้ านบริการ
สาหรับดื่มกินและเต้ นรา โดยจัดให้ มีการแสดงดนตรี หรือใช้ เครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อ
การบั น เทิง โดยมี เ จตนาให้ มีก ารดื่ มกิน และเต้ น ร า แม้ ไ ม่ จั ด ให้ มีท่ีเ ต้ น ร าไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง แต่
ปรากฏว่ ามีการเต้ นราเป็ นปกติวิสัยในสถานบริการนั้น และให้ หมายความรวมถึงการประกอบ
กิจการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะมีการเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม” ซึ่งการใช้ ข้อความดังกล่าว
ย่อมจะส่งผลให้ การประกอบกิจการที่มีการให้ บริการที่คล้ ายคลึงกันกับสถานบริการไนท์คลับและ
ดิสโกเธคอาจถูกนาเข้ ามาสู่ฐานภาษีได้ อีกทั้งควรจะกาหนดประเภทของสถานบริการที่ถือว่าเป็ น
กิจ การบั น เทิง หรื อ หย่ อ นใจให้ มีความหลากหลายมากขึ้ น โดยน ากิจ การที่ให้ ค วามบั น เทิงใน
รูปแบบที่ใกล้ เคียงกันกับสถานบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค อาทิ คาราโอเกะ มาบัญญัติไว้ ใน
พิ กัด อัตราภาษี เ ดีย วกัน ซึ่ งจะส่ง ผลให้ ส ถานบริ ก ารถู ก น าเข้ า สู่ฐ านภาษี ใ นจ านวนที่มากและ
หลากหลายยิ่งขึ้นดังเช่นในสปป.ลาว
การแก้ ไ ขค านิ ย ามตามที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ เสนอแนะดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้ นอกจากจะมี ค วาม
สอดคล้ องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความเรียบง่ายแล้ ว ยังจะส่งผลทาให้ วัตถุประสงค์
ในการจั ดเก็บ ภาษี มีความสอดคล้ อ งต่ อ หลั ก ความเป็ นธรรมในการจั ดเก็บ ภาษี ตามแนวนอน
เนื่องจากจะช่วยปิ ดช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งจะเป็ นการป้ องกันและแก้ ไขในเรื่องการหลบหลีกภาษี
ที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งจะทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการถูกจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้ องมีการแก้ ไขเรื่องความรับผิดในอันจะต้ องเสีย
ภาษีสรรพสามิตของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคที่ยังคงไม่สอดคล้ องต่อหลักความแน่นอน
ชั ดเจน โดยทาการเพิ่ ม เติมข้ อ ความในมาตรา 10 (2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติภาษี สรรพสามิ ต
พ.ศ. 2527 และใช้ ข้อความว่า “สาหรับในกรณีบริการ ความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษีเกิดขึ้น
เมื่อได้ รับชาระราคาค่าบริ การ แต่ในกรณีท่คี วามรั บผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ ม ไม่ว่าทั้งหมด
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หรือแต่บางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้ รับชาระราคาค่าบริการ ให้ ถือว่าความรับผิดในอันจะต้ องเสียภาษี
เกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบกากับภาษีก่อนที่จะได้ รับชาระราคาค่าบริการ หรือให้ ถือว่าความรับผิดใน
อันจะต้ องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้ มีการใช้ บริการไม่ว่าโดยผู้ประกอบกิจการเองหรือโดยบุคคลอื่น
ก่อนที่จะได้ รับชาระราคาค่าบริการ แล้ วแต่ว่ากรณีใดจะได้ มีการเกิดขึ้นก่อน” ซึ่งจะทาให้ เข้ าใจได้
ง่ายโดยไม่ต้องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็ นการเพิ่มเติม
3) ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่ า ควรที่จะต้ อ งมีก ารแก้ ไขเรื่ องฐานภาษี สรรพสามิต ของ
สถานบริ การไนท์คลับและดิสโกเธคในส่วนที่ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจตามกฎหมายในการ
กาหนดรายรับขั้นต่าของสถานบริการ เนื่องจากอาจเป็ นมูลเหตุจูงใจที่นาไปสู่การใช้ ดุลพินิจในการ
ตี ค วามของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ จึ ง ควรแก้ ไ ขโดยท าการเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในมาตรา 8 (2)
แห่ งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และใช้ ข้อความว่ า “ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่มี
อานาจตามกฎหมายในการก าหนดรายรั บ ขั้น ต่ า ของสถานบริ การ ทั้งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
คานวณรายรั บของสถานบริการ ในกรณีท่สี ถานบริ การใดมีการใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ให้ ผ้ ู
ประกอบกิจการสถานบริการนั้นนาผลรวมของรายรับ (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่ปรากฏ
จากหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาใช้ เป็ นรายรับขั้นต่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม รายรั บขั้นต่าที่จะนามาใช้
ในการคานวณภาษี ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ าค่าใช้ จ่ายหรือต้ นทุน ซึ่งผู้ประกอบกิจการใช้ ประกอบ
กิจการสถานบริการตามรอบระยะเวลาในการชาระภาษีแต่ละครั้ง ” ซึ่งการแก้ ไขนี้จะเป็ นไปตาม
แนวคิดในเรื่ อ งจุ ดคุ้ มทุ น อัน สัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า รายรั บ ที่แท้ จ ริ งในการประกอบกิจ การจะต้ อ งมี
จานวนไม่ต่ากว่าเงินหรือทรัพย์สนิ ที่ผ้ ูประกอบกิจการได้ ลงทุน
นอกจากนี้ ควรทาการแก้ ไขฐานภาษีให้ มีความกว้ างและครอบคลุมไปถึงการให้ บริการ
ในลักษณะที่ไม่ได้ รับค่าบริการแต่ให้ ถือว่าได้ รับค่าบริการดังเช่นในสาธารณรัฐเกาหลี โดยบัญญัติ
เพิ่มเติมไว้ ในมาตรา 8 (2) และใช้ ข้อความว่า “ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบกิจการสถานบริการแห่งใดทา
การบริ การ โดยไม่ ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารไม่ ว่า ทั้งหมดหรื อ แต่ บ างส่วน ให้ ถื อ ว่ า ได้ รั บค่ า บริ การเต็ม
จานวนเท่ากับการประกอบกิจการตามปกติของสถานบริการ และให้ นาค่าบริการทั้งหมดมาใช้ เป็ น
รายรับ” เนื่องจากแม้ ว่าจะมิได้ รับค่ าบริการโดยตรง แต่กอ็ าจก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่
เกี่ยวเนื่องกับสถานบริ การในทางอ้ อม โดยการบริการตามที่กล่าวนี้ อาจได้ แก่การให้ บริการเพื่อ
เป็ นการประชาสัมพั น ธ์ในการเปิ ดให้ บ ริ ก ารของสถานบริ การ และการให้ บริ ก ารเพื่ อ เป็ นการ
สมนาคุณแก่สมาชิกผู้ใช้ บริการ เป็ นต้ น
4) ผู้ วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็น ว่ า ควรที่ จ ะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขเรื่ อ งการออกกฎหมายภาษี
ลาดับรองที่ใช้ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค เนื่องจากการให้
อานาจแก่ฝ่ ายบริ หารตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 นั้ น
ไม่สอดคล้ องต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย เพราะเป็ นเรื่องอันเกี่ยวกับโครงสร้ างภาษีท่สี าคัญ
และมีผลกระทบต่อการคลังสาธารณะ ไม่ใช่เรื่องการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและกฎเกณฑ์ท่เี ป็ น
รายละเอียด ซึ่งมีความจ าเป็ นต่ อ การบั งคับ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ มีป ระสิทธิภาพ อีก ทั้ง เมื่อ การ
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จัดเก็บภาษีมีลักษณะเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพย์สินของประชาชน จึงกล่าวได้ ว่า
กฎหมายภาษีต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซ่ึงเป็ นความยินยอมพร้ อมใจร่วมกันของประชาชน
ในรัฐ เพื่ อที่จะให้ ประชาชนเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ด้ วยเหตุน้ ี ในกรณีท่มี ีการปรับปรุง
แก้ ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการปรับเพิ่มหรือปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือแม้ กระทั่งเป็ น การ
ยกเว้ นภาษีสรรพสามิต จะต้ องมีการตรวจสอบถึงความโปร่งใสก่อนที่จะมีการนามาใช้ เป็ นนโยบาย
ภาษี ดังนั้น การออกกฎหมายเพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสถานบริการไนท์คลับและ
ดิสโกเธคสมควรจะต้ องได้ รับความยินยอมจากตัวแทนของประชาชน ซึ่งก็คือการตราเป็ นกฎหมาย
ในรูปของพระราชบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา
อนึ่ง ผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลมีเป้ าหมายในการปฏิรูปภาษีสรรพสามิต โดยทาง
กระทรวงการคลังได้ มีการจัดทาร่ างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตซึ่งขณะนี้
กาลั งอยู่ ในระหว่ า งกระบวนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎีก า ทั้งนี้ ตามร่ า งกฎหมาย
ดังกล่าวได้ ปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดเก็บภาษี 2 ประการ กล่าวคือ
1) เปลี่ ยนฐานการจั ด เก็บ ภาษี จ ากเดิ ม คานวณภาษี โ ดยใช้ ฐ านราคาหน้ า โรงงาน
(NEFP) หรือราคานาเข้ าสินค้ า (CIF) มาเป็ นราคาขายปลีกแนะนา (RRSP)
2) เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี มาเป็ นเก็บควบคู่กันโดยใช้ ท้งั อัตราภาษีตามมูลค่า
(Ad Valorem) และอัตราภาษีตามสภาพ (Specific)
จากแนวทางในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่ าถึงแม้ จะเป็ นวิธีท่มี ีประโยชน์โดย
ถือว่าเป็ นการทาให้ ฐานภาษีมีความชัดเจนและสามารถทาความเข้ าใจได้ ง่าย แต่กม็ ิอาจนามาใช้ กับ
การประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคได้ เนื่องจากว่าฐานภาษีของสถานบริการ
ไนท์คลับและดิสโกเธคจะมาจากรายรับซึ่งเป็ นทั้งค่าบริการเพื่อความบันเทิง และค่าสินค้ าจาพวก
อาหาร สุรา และเครื่องดื่มอื่น ๆ หากใช้ ฐานภาษีตามวิธีการดังกล่าว จะต้ องนาฐานภาษีแยกออก
จากกัน ก่อนจะนาค่าบริ การไปคานวณโดยใช้ อัตราภาษีตามมูลค่ าได้ เพี ยงวิ ธีเดียว แต่ ต้องน า
สิน ค้ า บางอย่ า งไปคานวณโดยใช้ ท้ังอัตราภาษี ต ามมู ลค่ า และอัตราภาษี ตามสภาพ เนื่ อ งจาก
สามารถคานวณได้ ท้งั 2 วิธีควบคู่กันไป ซึ่งจะทาให้ เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการคานวณ
ภาษี รวมทั้งทาให้ ผ้ ูประกอบกิจการเกิดความสับสนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ดังนั้ น การใช้ อัตราภาษีตามมู ลค่ า แบบรวมในโดยใช้ ฐ านภาษี ท่ีมาจากรายรั บ ของ
สถานบริการรวมกับภาษีสรรพสามิต ที่พึงต้ องชาระตามที่กฎหมายบัญญัติให้ มีการบังคับใช้ อยู่ใน
ปัจจุบัน นับว่าก่อให้ เกิดความสะดวกและมีความเหมาะสมแล้ ว เนื่องจากสามารถที่จะคานวณภาษี
ได้ ภายในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องแยกฐานภาษี ซึ่งถือว่าเป็ นการลดต้ นทุนหรือค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี เนื่องจากผู้ประกอบกิจการไม่จาเป็ นที่จะต้ องไปจ้ างนักบัญชีหรือหาวิธีใน
การแบ่งแยกฐานภาษีเพื่อใช้ ในการคานวณภาษีให้ เกิดความยุ่งยาก จึงมีความสอดคล้ องต่อหลัก
ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อีกทั้งยังส่งผลให้ อัตราภาษีไม่ดูว่าสูงจนเกินไปนักและทา
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ให้ ผ้ ูมีหน้ าที่เสียภาษีเข้ าใจว่าอัตราภาษีต่ากว่าภาระภาษีท่แี ท้ จริง ซึ่งถือว่าเป็ นฐานภาษีท่สี ามารถ
จะอานวยรายได้ ให้ แก่รัฐและเป็ นการสอดคล้ องต่อวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษี
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ปั ญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี :
ศึกษากรณีโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต
สุธิดา วิบูลพานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.จิ รศักดิ์ รอดจันทร์

บทคัดย่อ
การจั ดเก็บ ภาษี สรรพสามิต ยาสูบ บุ หรี่ แ ละซิ กาแรต เป็ นการจัดเก็บภาษีทางอ้ อ ม
และมี ลักษณะอันเป็ นภาษี บาป โดยเป็ นภาษี ท่ีจั ดเก็บจากสิน ค้ า ที่เป็ นอันตรายหรื อ ก่อให้ เกิด
ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ ศี ล ธรรม เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ ตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คม
เศรษฐกิจ และประเทศ ซึ่ งโครงสร้ างการจั ด เก็บภาษี สรรพสามิ ตยาสูบ บุ หรี่ และซิ กาแรต ได้
กําหนดในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตยาสูบของไทยตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
สําหรับ ยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํ เข้ าต้ องคิดคํานวณ แบบผสม รวมทั้ง บุหรี่ ซิกาแรต ด้ วย
โดยใช้ อัตราภาษี ต ามมู ลค่ า หากเป็ นกรณี ยาสูบ ที่ผลิ ต ในประเทศไทยจะใช้ ร าคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นฐานภาษี สําหรับยาสูบที่นาํ เข้ ามาในประเทศไทยให้ ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ
คือ ราคา ยาเส้ นหรือยาสูบที่บวกด้ วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากร เป็ นฐานภาษีและ
อัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ เป็ นการใช้ ปริมาณยาสูบตามนํา้ หนักเป็ น กรัม เป็ นฐานภาษี
หากใช้ วิธีการใดคํานวณภาษี แล้ ว ทํา ให้ ผ้ ู มีหน้ าที่เสียภาษี สรรพสามิตยาสูบ บุ หรี่ และซิ กาแรต
ต้ องเสียภาษีในอัตราที่สงู กว่าก็ให้ ใช้ วิธกี ารคํานวณแบบนั้น เพื่อให้ เป็ นฐานในการเสียภาษี
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 กําหนดให้ ใช้ โครงสร้ างอัตราภาษีแบบผสม อันเป็ น
ปัญหาด้ านการกําหนดฐานราคา อันจะต้ องถูกจัดเก็บ เป็ นฐานในการคํานวณภาษีแล้ วนั้น ทําให้
การจั ด เก็บ ภาษี ไ ม่ ค รอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ทํา ให้ ขาดความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ ที่ทาํ ในราชอาณาจั ก รและผู้ นํา เข้ า ยาสูบ เข้ ามาในราชอาณาจั กร ตลอดจน
ประเด็นปั ญหาข้ อกฎหมายทําให้ เกิดช่ องว่าง ทางกฎหายและนําไปสู่ การหลบเลี่ยงภาษีได้ เช่ น
การสํา แดงราคาที่ต่ าํ กว่ า ความเป็ นจริ ง รวมถึ งวิธีการถ่า ยโอนราคาด้ วยรวมถึงการกํา หนดให้
จํานวนบุหรี่ท่ผี ้ ูเดินทางนําติดตัวมาในราชอาณาจักรนําติดตัวมาได้ โดยไม่ต้องขออนุ ญาต และไม่
ต้ องติดแสตมป์ ยาสูบ ซึ่งปั จจุ บันกําหนดไว้ ไม่เกินจํานวน 200 มวน จึงเป็ นช่องทางนําไปสู่การ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งปั จจัยเหล่านี้อาจนําไปสู่การหนีภาษี หรือ การหลบหลีกภาษีท่ยี อมรับไม่ได้



นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์



564

2
และอาจเป็ นผลก่อให้ เกิด ปัญหาข้ อพิพาทในทางภาษีอีกหลายประการ เป็ นการไม่สอดคล้ องต่อ
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี

1. บทนา
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรตถือเป็ นแหล่งรายได้ สาํ คัญของรัฐ แต่การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตบุหรี่และซิกาแรตในอัตราที่สงู นั้น กลับไม่ทาํ ให้ ปริมาณการสูบซิกาแรตและบุหรี่ลดลง
จึ ง ทํา ให้ ฐานรายได้ ภ าษี ก ว้ า ง ทั้ ง นี้ ประเทศต่ า งๆ รวมถึ ง ประเทศไทยจึ ง นิ ย มจั ด เก็บ ภาษี
สรรพสามิต บุ หรี่ แ ละซิ ก าแรตในอัต ราที่สูงกว่ า อัตราภาษี สิน ค้ า และบริ ก ารทั่วไป เพื่ อ เป็ นการ
ควบคุมการสูบยาสูบ บุหรี่และ ซิกาแรตอีกทั้งเป็ นการหารายได้ เข้ ารัฐ กรมสรรพสามิตมีอาํ นาจ
และหน้ าที่จัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคในสินค้ าและบริการซึ่งสมควรจะต้ องรับภาระภาษีสูงกว่า
ปกติ โดยถือว่าเป็ นรายได้ สาํ คัญของรัฐบาลและ อยู่ในอันดับที่ 2 รองจากภาษีท่กี รมสรรพากรได้
ทําการจัดเก็บ อนึ่ง ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ได้ กาํ หนดให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็ นผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ซึ่งต้ องเสียภาษีในอัตราตามปริมาณ
หรือเงินสูงกว่า โดยฐานภาษีตามปริมาณสําหรับยาสูบ จะจัดเก็บภาษีคาํ นวณจากนํา้ หนักของยาสูบ
นั้นๆ สําหรับ กรณียาสูบที่อธิบดีประกาศกําหนดเป็ นราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ และใน
กรณียาสูบในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดให้ ถือมูลค่าบวกด้ วยอากร
ขาเข้ าการกําหนดฐานภาษีตามปริมาณ และตามมูลค่าเป็ นปัญหาทําให้ ผ้ ูนาํ เข้ ายาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกา
แรต มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาสูบให้ มีนาํ้ หนักลดลง ขนาดต่อมวนเล็กลง การมวนยาสูบ บุหรี่
และซิกาแรต นั้น จะบรรจุใบยาสูบในลักษณะหลวมๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ เสียภาษีน้อยลง คือลดลงจาก
เดิม ขณะเดีย วกัน การกํา หนด ฐานภาษี ต ามมู ลค่ า ดั งกล่ า ว เป็ นการกํา หนดให้ ใช้ ฐ านในการ
คํานวณภาษีท่แี ตกต่างกัน ทําให้ เกิดความลดหลั่นไม่เท่าเทียมกันระหว่าง ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบที่ทาํ ในราชอาณาจักรกับผู้นํายาสูบเข้ ามาในราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังมีการหลีกเลี่ยง
ภาษี โดยการแจ้ งราคาซึ่ งเป็ นฐาน ในการคํานวณภาษี ท่ตี ่ าํ กว่ าที่ควรจะเป็ น และมีการถ่ายโอน
ราคา จึงเป็ นเรื่องที่กล่ าวได้ ว่า เมื่อภาษี นาํ เข้ าลดจึงทําให้ เสียภาษีน้อ ยลง และรัฐจัดเก็บภาษีได้
น้ อยลงจากเดิ ม ย่ อ มกระทบต่ อ ผลการจั ด เก็บ รายได้ ของรั ฐ บาลที่ ล ดตํ่ า ลงไปด้ วย ทั้ ง นี้
ผู้ประกอบการจะได้ รับประโยชน์จากการลดอากรดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ ราคาสินค้ านั้นๆ ถูกลง
ประชาชนก็จะหันมาบริโภคสินค้ ายาสูบ บุหรี่และซิกาแรตมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการ
ของรั ฐบาลที่ต้องการให้ ลดการบริโภคยาสูบด้ วย อีกทั้งยังกระทบต่อการจัดเก็บภาษีทาํ ให้ การ
จัดเก็บภาษีขาดประสิทธิภาพได้ สินค้ าประเภทยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต นั้นแม้ จะมีการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตอันมีลักษณะเป็ นการผลักภาระภาษีให้ แก่ผ้ ูบริโภคก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพ
สังคมในปั จจุ บันในยุ คที่มีการพั ฒนาทางด้ านการค้ าเศรษฐกิจและสังคม ไม่ ว่าเป็ นในด้ านการ
สื่อสารและการคมนาคมก็ตาม ทําให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายสินค้ าบุหรี่และซิกาแรตเป็ นเคลื่อนย้ ายไป
มาระหว่างประเทศได้ โดยง่ายซึ่งเกิดมาจากการจัดเก็บภาษีสรรสามิตบุหรี่และซิกกาแรตในอัตราที่
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สูงมาก ซึ่งก่อให้ เกิดการลักลอบหรื อปลอมแปลงบุหรี่ และซิกาแรตกลายเป็ นปั ญหาบุหรี่และซิกา
แรตเถื่อน
ดังนั้น การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต นอกจากจะต้ อง
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อันสามารถอํานวยรายได้ ให้ แก่รัฐบาลเป็ นสําคัญโดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้ อมแล้ ว การบริหารจัดเก็บภาษียังต้ องมีความ
เป็ นธรรม ความเป็ นกลาง มีความแน่นอนชัดเจน ตลอดจนมีความโปร่งใส

2. หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและหลักการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ ละซิกาแรต
2.1 หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ของ อดัม สมิธ 1)หลักความเสมอภาค 2)หลักความแน่นอน
3)หลักความสะดวกในการเสียภาษี 4)หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี
2.1.1 หลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร หลักความมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีหลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความยืดหยุ่น หลักอํานวยรายได้
1) หลักความเป็ นธรรม หลักความสามารถในการชาระภาษี (Ability to pay
Principles) หลักการที่ผู้รับผลประโยชน์จากการบริการใดจากรัฐได้รับผลประโยชน์มากต้องเสีย
ภาษีมาก ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์น้อยก็ควรเสียภาษีน้อยและหากไม่ได้รับประโยชน์จากบริการนั้นเลย
ก็ไม่ควรต้องเสียภาษีเพื่อการนั้น (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, 2542: 62) หลักผลประโยชน์ที่ ได้รับ
(Benefit Principles) หลักการนี้เป็นการวัดความเสมอภาค ในการเสียภาษีโดยการใช้การเสียสละ
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีเป็นเครื่องวัด (ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล,2542:หน้า 62)
2) หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หลักความมีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีน้ัน ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บภาษีของผู้เสีย ภาษีมีผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐบาลที่
เกิด จากการจัดเก็บภาษี เพื่อที่จะหารายได้ จากการจัดเก็บภาษีให้ แก่รัฐอย่างเพียงพอ ค่าใช้ จ่าย
หรื อต้ นทุนในการบริ หารจัดเก็บ ภาษีของผู้จัดเก็บภาษี ควรต้ องตํ่า ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ จากการจัดเก็บ ภาษี นอกจากนั้น ค่าใช้ จ่ายในการให้ ความร่ วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของผู้เสีย ภาษีควรตํ่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่ อที่จะจะหลี กเลี่ยงการ
ลดลงของรายได้ ของผู้เสียภาษี ที่จะนําไปสู่การจับจ่ายใช้ สอย และลดลงซึ่งความไม่เต็มใจเสียภาษี
ของผู้เสียภาษี (จิรศักดิ์ รอดจันทร์, 2555: 33 – 34)
3) หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ หลักความเป็ นกลางในทางเศรษฐกิจ
นั้นระบบภาษีจะต้ องไม่เปลี่ยนแปลงหรือ กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภค การออม (สมคิด
บางโม, 2551: 18 – 19) และกระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือกลไกตลาดให้ น้อยที่สดุ
(บุญธรรม ราชรักษ์, 2552: 32)
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4 ) หลักความยืดหยุ่น ภาษีอากรที่ดีควรเป็ นช่วยให้ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ทั้ง ด้ านราคาและการจ้ างงาน ภาษีอากรจะต้ องมีการยืดหยุ่นหรือปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจได้ อย่างเหมาะสม เช่น ภาวะเงินเฟ้ อภาษีอากรควรมีโครงสร้ างที่ส่งผลให้ เก็บภาษี
มากขึ้นเพื่อช่วยลดการ ใช้ จ่ายของเอกชนลง (สมคิด บางโม, 2547: 18 – 19)
5 ) หลักอานวยรายได้ ลักษณะภาษีอากรที่ดีรัฐบาลจําเป็ นต้ องหารรายได้ มาใช้
จ่ า ยระบบภาษี อ ากรจึ งต้ อ งทําราย ได้ สูงให้ แ ก่รั ฐบาลหากระบบภาษี อาํ นวยรายได้ ต่ าํ รั ฐบาล
จําเป็ นต้ องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ประชาชนมักมองว่าเป็ นการสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ประชาชน
เพิ่ มขึ้น ดังนั้น ระบบภาษี อ ากรที่ดี จึ งประกอบไปด้ วยภาษี น้อยประเภท แต่ ภาษี แ ต่ ละประเภท
สามารถทํารายได้ ให้ สูง เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป (สมคิด บางโม,2547: 18
– 19)
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่
และซิกาแรต
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรี ยกเก็บจากสินค้ าและ
บริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้ องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้ าที่บริโภคแล้ ว
อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้ าและบริการที่มีลักษณะเป็ นการฟุ่ มเฟื อย
หรือสินค้ าที่ก่อให้ เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้ องสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ หรือสินค้ า
ที่ได้ รับผลประโยชน์เป็ นพิเศษจากรัฐ เพื่อให้ บริ การผู้บริโภค หรือเป็ นสินค้ าที่ก่อให้ เกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้ อม
หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรีแ่ ละซิ กาแรต มีเหตุผลและวัตถุประสงค์
ในการเก็บภาษียาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บัน คือ 1 )การหารายได้ เข้ าสู่รัฐทําให้ รัฐมีรายได้ 2)
เพื่อเป็ นการควบคุมและจํากัดการบริโภคยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต เพราะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยใช้ มาตรการทางภาษีทาํ ให้ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอันเนื่องมาจาก ปัจจัยด้ านราคา ยาสูบ
บุหรี่และซิกาแรต

3. มาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่และซิ กาแรตตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายต่างประเทศ
3.1 มาตรการในการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต ยาสู บ บุ ห รี่ แ ละซิ ก าแรต ตาม
กฎหมายของประเทศไทย การคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตยาสูบของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. 2509 สําหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํ เข้ าต้ องคิดคํานวณแบบผสม (รวมถึงบุหรี่
ซิกาแรตด้ วย) คือ ใช้ อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้ าเป็ นยาสูบที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้ ราคาขาย ณ
โรงอุ ต สาหกรรมยาสูบ เป็ นฐานภาษี สาํ หรั บ ยาสูบ ที่นํา เข้ า มาในประเทศไทยให้ ถื อ ตามราคา
ซี.ไอ.เอฟ คือราคายาเส้ นหรือยาสูบที่บวกด้ วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็ นฐาน
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ภาษี) และอัตราภาษีตามสภาพหรือตามปริมาณ (ใช้ ปริมาณยาสูบตามนํา้ หนักเป็ นกรัมเป็ นฐาน
ภาษี) หากวิธใี ดคํานวณแล้ วเสียภาษีเป็ นเงินสูงกว่าก็เก็บตามอัตราภาษีท่สี งู กว่า
3.2 การบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ บุหรี่ และซิ กาแรต การบริหารจัดเก็บภาษีท่วั ไปมี
2 ระบบคือ (1) ระบบประเมินตนเอง (2) ระบบการประเมินโดยเจ้ าหน้ าที่
3.3 ระบบใบอนุ ญาต(Licensing system) การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ
ดําเนิน การผ่ า นการใช้ ร ะบบการอนุ ญาตหรื อ ใบอนุ ญ าตโดยระบบการอนุ ญ าตหรื อใบอนุ ญาต
(License System) ควบคู่ไปกับการใช้ ระบบแสตมป์ (Stamp System) ภายใต้ การบริหารจัดเก็บ
ภาษีท่ปี ระเมินโดยเจ้ าหน้ าที่ ระบบใบอนุญาต (Licensing System) ถูกนํามาใช้ เพื่อควบคุมการ
ผลิ ต บุ หรี่ และซิ กาแรตยาสูบ ในทุ ก ขั้น ตอนตั้ งแต่ ก ารเพาะปลูก ต้ น ยาสูบกํา หนดขอบเขตพื้ นที่
เพาะปลูกกระบวนการเพาะปลูกการบ่ มใบยาการอบใบยาการซื้อขายนําเข้ าและส่งออกใบยาสูบ
การประกอบอุ ต สาหกรรมยาสู บ ตลอดจนการประกอบอุ ต สาหกรรมบุ ห รี่ แ ละซิ ก าแรตและ
กระบวนการการจําหน่ายโดยรัฐเป็ นผู้กาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตภายใต้
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
3.4 ระบบแสตมป์ ยาสูบ (Stamp System) คําว่า “แสตมป์ ยาสูบ” พระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้ ความหมายไว้ ใน มาตรา 4 “แสตมป์ ยาสูบหมายความรวมตลอดถึง
เครื่ องหมายอย่ างอื่นที่ใช้ แทนแสตมป์ ยาสูบ ” แสตมป์ ยาสูบเป็ นสิ่งที่รัฐใช้ ในการควบคุ มการ
จัดเก็บภาษีเป็ นสิ่งที่รัฐจัดทําขึ้น เพื่อแสดงว่ าบุหรี่ท่ปี ิ ดแสตมป์ ยาสูบนั้น เสียภาษีสรรพสามิตแล้ ว
และเป็ นเครื่องหมายที่สามารถสังเกตได้
3.5 บุหรี่และซิ กาแรตที่ผลิตในประเทศการบริ หารจัดเก็บภาษีบุหรี่ และซิกาแรตที่
ผลิตในประเทศใช้ ระบบแสตมป์ ในการจัดเก็บภาษีและกฎหมายได้ กาํ หนดวิธีการปิ ดและขีดฆ่า
แสตมป์ ไว้ (ไม่ใช่บังคับแก่โรงงานยาสูบในกรณีท่ใี ช้ เครื่องหมายอย่างอื่นแทนแสตมป์ ยาสูบ)
3.6 บุหรีแ่ ละซิกาแรตนาเข้ามาในราชอาณาจักร การชําระภาษีสาํ หรับบุหรี่และซิกา
แรตนํา เข้ ามาในราชอาณาจั ก รกรมศุ ล กากรจะเป็ นผู้ เ รี ย กเก็บ ค่ า แสตมป์ ยาสู บ แทนกรม
สรรพสามิตทั้งนี้กฎหมายไม่ได้ ให้ อาํ นาจกรมสรรพสามิตในการประกาศราคานําเข้ าเพื่ อใช้ เป็ น
ฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ไว้ ดังนั้นราคานําเข้ าบุหรี่ จึงเป็ นไปตามราคา ซี.ไอ.เอฟ
ของกรมศุลกากร แต่อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตมีอาํ นาจประกาศกําหนดราคาขายปลีกบุหรี่
นําเข้ าได้ โดยกรมสรรพสามิตประกาศราคาขายปลีกบุหรี่และซิกาแรตจากราคา ซี.ไอ.เอฟ. ที่ผ้ ูนาํ
เข้ าต้ องบ่งแจ้ งตามเงื่อนไขการขออนุญาตนําเข้ ามาคํานวณภาระภาษี รวมทุกประเภทและพิจารณา
ปั จ จั ยภายนอกอื่น ๆประกอบการยกเว้ น ภาษี อ ากรขาเข้ าของติ ดตั ว ผู้ โดยสารของดั งต่ อ ไปนี้ ที่
ผู้โดยสารนําติดตัวเข้ ามาจะได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ า-บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้ น
นํา้ หนักไม่เกิน 250 กรัม
3.7 การกาหนดและการประกาศราคาบุ หรี่และซิ กาแรต การกําหนดและการ
ประกาศราคาบุ หรี่ และซิ กาแรต อาศั ย มาตรา 23 วรรคหนึ่งแห่ ง พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
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2509 ประกอบกับ มาตรา5 ตรี (1) วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534
การกําหนดการรับชําระภาษีบุหรี่จากโรงงานยาสูบมีการตรวจสอบการชําระค่าแสตมป์
ยาสูบโดยคํานวณจากราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่กรมประกาศกําหนดซึ่งกฎหมายให้ อาํ นาจ
กรมสรรพสามิตในการกําหนดและประกาศราคาขายบุหรี่และซิกาแรตไว้ ถ้าเป็ นบุหรี่และซิกาแรต
ที่ผลิตภายในประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในการ
คํานวณภาษี สรรพสามิ ตบุ หรี่ แ ละซิ กาแรต ผู้ วิจั ยได้ ศึก ษาข้ อมู ลจากแหล่ งต่ างๆ พบว่ า ในทาง
ปฏิบั ติ ร าคาขาย ณ โรงอุ ต สาหกรรมและราคาขายปลี ก บุ ห รี่ แ ละซิ ก าแรตที่ก รมสรรพสามิ ต
ประกาศกําหนดนั้นกรมสรรพสามิตจะพิจารณาจากราคาขายที่ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมแจ้ งให้ กรม
สรรพสามิตทราบเปรียบเทียบกับราคาบุหรี่ในปี ที่ผ่านมาชั้นคุณภาพ (สินค้ าระดับพรีเมี่ยม) ของ
บุหรี่และซิกาแรตเดียวกันนั้น ไม่เหมาะสมเพื่อด้ วยเหตุว่าที่จะก่อให้ เกิดการสําแดงราคาที่ต่าํ เกิน
จริงอันเป็ นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้ โดยใช้ ช่องโหว่ ของกฎหมายที่ไม่รัดกุมมา เพื่อหนี
ภาษี อันเป็ นการกระทําที่ทุจริ ตและพิ จ ารณาปั จ จั ยอื่นๆประกอบเพื่ อประกาศราคาขาย ณ โรง
อุตสาหกรรมยาสูบและราคาขายปลีกบุหรี่และซิกกาแรตซึ่งทําให้ การจัดเก็บภาษี ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
3.8 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิ กาแรต พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
2509 กําหนดให้ ผ้ ูมีหน้ าที่เสียภาษีบุหรี่ ซิกาแรต ได้ แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ เนื่องจาก
กฎหมายกํา หนดให้ ก ารประกอบอุต สาหกรรมบุ หรี่ และซิ กาแรตเป็ นการผู กขาดของรั ฐ ได้ แ ก่
โรงงานยาสูบเพียงแห่งเดียว
มาตรา 16 การประกอบอุตสาหกรรมบุ หรี่ ซิกาแรต เป็ นการผูกขาดของรั ฐ ผู้ นําเข้ า
ได้ แก่ ผู้ท่นี าํ บุหรี่และซิกาแรตเข้ ามาในราชอาณาจักรไม่เกิน 200 มวนหรือถ้ ามีผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อื่นรวมอยู่ด้วยต้ องมีนาํ้ หนักรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 กรัม
กรณีดังกล่าวอาจทําให้ เกิดการหนีภาษีโดยการกระทํากันเป็ นขบวนการโดยนําเข้ าบุหรี่
และซิ กาแรตที่มีร าคาแพงคื อสิน ค้ า ในระดั บพรี เมี่ ยมข้ ามเขตแดนประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ติด กับ
ประเทศไทยด้ วยวิธกี ารที่เรียกว่ากองทัพมดซึ่งเป็ นการหลบหลีกภาษีอันยอมรับไม่ได้ และเป็ นการ
กระทํา เป็ นจงใจหลบหลี กการเสียภาษี นําเข้ าบุ หรี่ และซิกาแรตก่อให้ รัฐเกิดความสูญเปล่ าทาง
เศรษฐกิจได้
3. 9 ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตบุ หรี่และซิ กาแรต กฎหมายยาสูบ
กําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับภาษี ยาสูบบุ หรี่ และซิ ก าแรตไว้ ให้ หลายประเภท เช่ น การพั กการใช้
ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตการปรับการจําคุกการสั่งริบบุหรี่และเครื่องอุปกรณ์ในการผลิต
บุหรี่โดยกําหนดบทกําหนดโทษแตกต่างกันตามประเภทการกระทําผิด การเพาะปลูกต้ นยาสูบการ
ขายใบยาการแจ้ งปริมาณยาสูบการไม่ ให้ ความสะดวกแก่เจ้ าพนักงานการครอบครองยาสูบ การ
ขายยาสูบเป็ นต้ น ในกรณี ท่ีผ้ ู ถูกเพิ กถอนใบอนุ ญาตแล้ วจะขออนุ ญาตใหม่ ไม่ ได้ จนกว่ าจะพ้ น
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กํา หนด 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ท ราบคํา สั่ ง ที่ ผ่ า นมาบทลงโทษสั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าต หรื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตมีการบังคับใช้ น้อยครั้งมาก
3.10 อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่และซิ กาแรต ในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิต
ยาสูบของไทยตามพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ.2509 สําหรับยาสูบในประเทศและยาสูบที่นาํ เข้ า
ต้ องคิดคํานวณแบบผสม (รวมถึงบุหรี่ซิกาแรตด้ วย) คือ ใช้ อัตราภาษีตามมูลค่า (ถ้ าเป็ นยาสูบที่
ผลิตในประเทศไทยจะใช้ ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบเป็ นฐานภาษีสาํ หรับยาสูบ ที่นาํ เข้ ามา
ในประเทศไทยให้ ถือตามราคา ซี.ไอ.เอฟ คือ ราคายาเส้ นหรือยาสูบที่บวกด้ วยค่าประกันภัยและ
ค่า ขนส่งถึงด่านศุลกากรเป็ นฐานภาษี ) และอัตราภาษีตามสภาพหรือ ตามปริมาณ (ใช้ ปริมาณ
ยาสูบตามนํา้ หนักเป็ นกรัมเป็ นฐานภาษี) หากวิธีใดคํานวณแล้ วเสียภาษีเป็ นเงินสูงกว่าก็เก็บตาม
อัตราภาษีท่สี งู กว่า
3.11 หลักการในการคานวณภาษียาสู บ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบมีการ
จัดเก็บโดยแบ่งประเภทเป็ นยาเส้ นบุหรี่ซิกาแรต ซิการ์ ยาเส้ นปรุงยาเคี้ยวและบุหรี่อ่ นื ๆซึ่งแต่ละ
ประเภทนั้ น มีอัตราภาษี ท่ีแ ตกต่ า งกัน กํา หนดให้ พิ จารณาจากมู ลค่ า ภาษี ท่ีจัด เก็บได้ เช่ นหาก
จัดเก็บตามวิธคี าํ นวณจากอัตราภาษีตามมูลค่าแล้ วได้ รับมูลค่าภาษีท่มี ากกว่าการจัดเก็บจากอัตรา
ภาษีตามปริมาณก็ให้ ใช้ วิธกี าร ตามมูลค่านั้นในการคํานวณภาษีท่จี ะจัดเก็บจากผู้ประกอบการ
ดังนั้ นจึ งเป็ นข้ อบกพร่ องในการคํานวณ เนื่ องจากเกิดการให้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกัน
ระหว่างสินค้ าแต่ละประเภทแต่ละชนิด ทําให้ การคํานวณขาดความแน่นอน จึงจําต้ องหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและแก้ ไขให้ การจัดเก็บภาษีมีความเหมาะสมแก่การบังคับใช้ มากยิ่งขึ้น การบริหาร
แสตมป์ จึงมีกฎหมายและระเบียบรองรับที่ชัดเจน การจัดระบบการควบคุมแสตมป์ อย่างรัดกุมเช่น
สถานที่เก็บรักษาการรับและเก็บรักษาการเบิกจ่าย การควบคุมทางบัญชีการตรวจสอบ เป็ นต้ น
3.12 การกาหนดและการประกาศราคาบุหรี่และซิ กาแรต กฎหมายให้ อาํ นาจกรม
สรรพสามิตในการกําหนดและประกาศราคาขายบุ หรี่ ไว้ ถ้าเป็ นบุ หรี่ และซิ กาแรตที่ผลิ ตภายใน
ประเทศกรมสรรพสามิตสามารถประกาศราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ได้ และสามารถประกาศกําหนดราคาขายส่งบุหรี่และซิกาแรต

4 วิ เ คราะห์โครงสร้า งการจัด เก็ บ ภาษีส รรพสามิต ยาสู บ บุ ห รี่ และซิ กาแรตใน
ปั จจุบนั ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรทีด่ ี
4.1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากยาสูบบุหรีแ่ ละซิกาแรตพบว่าวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บภาษียาสูบบุหรีแ่ ละซิกาแรตขัดต่อหลักความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีบาง
ประการดังต่อไปนี้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต ที่ใช้ เพื่ อจํากัดการบริ โภคยาสูบ
บุหรี่ และซิกาแรตที่ไม่จาํ เป็ นแก่การครองชีพหรือเกินความจําเป็ นนั้นและเป็ นผลเสียต่อสุขภาพ
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เป็ นอันตรายแก่ชีวิตถือว่าเป็ นการจัดสรรทรัพยากร โดยดึงเงินออกจากกระเป๋ าของผู้ใช้ บริการที่
รวยกว่าไปสู่กระเป๋ าของคนจนหรือผู้มีรายได้ น้อยทั่วไปผ่านทางค่าราคาสินค้ า จึงอาจกล่าวได้ ว่า
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรตสอดคล้ องกับหลักความเป็ น
ธรรมในการกระจายรายได้ ครั้ งใหม่ การกํา หนดมูลค่าฐานภาษี โ ดยใช้ ฐานราคา ณ โรงงาน
อุตสาหกรรมยาสูบและราคา ซี .ไอ.เอฟ มีความซับซ้ อน มีข้ันตอนที่มาก ในการกําหนดมูลค่าฐาน
ภาษี ม ากและเปิ ดช่ อ งโหว่ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่จั ด เก็บ ภาษี ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการกํา หนดฐานภาษี ก ารใช้
แนวทางปฏิบั ติ ข องหน่ ว ยงานมาเป็ นบรรทัด ฐาน ย่ อ มทํา บทให้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเกิด ความ
คลุมเครือและประชาชนทําความเข้ าใจได้ ยาก
การที่กฎหมายให้ อาํ นาจเจ้ าหน้ าที่จัดเก็บภาษีได้ โดยใช้ ดุลพินิจในการกําหนดฐานภาษี
เป็ นการขัดต่อหลั กความแน่ นอน และขัดต่ อหลักความมีประสิทธิภาพ อันเป็ นการกําหนดที่ไม่
เป็ นไปตามหลักภาษีอากรที่ดี ปั ญหาการหนีภาษีหรือการหลบหลีกภาษีท่เี กิดจากการใช้ ฐานภาษี
ยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 การใช้ ฐานภาษียาสูบ บุหรี่และซิ
กาแรต ตามพระราชบั ญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 นั้น จะไม่ใช่การหนีภาษี แต่หากพิเคราะห์จาก
ความมุ่งหมายของบทบัญญัติกฎหมายภาษีสรรพสามิตแล้ ว ย่อมพบว่า ราคา ซี.ไอ.เอฟ ที่ผ้ ูนาํ เข้ า
ต้ องแจ้ งขณะนําเข้ าจะมีผลต่อภาระภาษี หากผู้นาํ เข้ าแจ้ งราคา ซี .ไอ.เอฟ ตํ่า กว่าความเป็ นจริ ง
จะทําให้ ภาระภาษีท่ผี ้ ูนาํ เข้ าต้ องชําระมีจาํ นวนลดตํ่า
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นช่ อ งโหว่ ข องบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต ยาสู บ บุ ห รี่ และ
ซิกาแรต ที่อาศัยความไม่แน่นอนชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ เป็ นการอาศัย
ช่ องโหว่ ของกฎหมายเพื่ อให้ เสียภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต น้ อยลงกว่าเดิม โดย
การใช้ ฐานภาษียาสูบ บุหรี่และซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 จึงเป็ นการหลบ
หลีกภาษีท่ยี อมรับไม่ได้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต ตามอัตราตามมูลค่านั้น เป็ นผล
ให้ เกิดการบิดเบือนลักษณะพฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค คือ การพยายามหาสินค้ ายาสูบ
บุ ห รี่ แ ละซิ ก าแรต ราคาถู ก เพื่ อ ทดแทน สิ น ค้ า เดิ ม อั น เนื่ อ งจากภาษี สู ง ขึ้ น และผู้ ป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต และผู้นาํ เข้ ายาสูบ บุหรี่และซิกาแรต จึงส่งผลให้ ราคา ซี.ไอ.
เอฟ ลดตํ่าลงกว่ าความเป็ นจริง ซึ่งจะทําใหภาระภาษีท่ผี ้ ูนาํ เข้ าต้ องชําระลดตํ่าตามไปด้ วย สาเหตุ
ที่ผ้ ูนาํ เข้ าใช้ มาตรการในการทําให้ ราคา ซี .ไอ.เอฟ ลดตํ่าลง เปนผลมาจากการกําหนดฐานภาษี
ตามมูลค่า ทั้งยังสร้ างช่องทางให้ หลีกเลี่ยงภาษี โดยวิธีการต่างๆ จึงไม่สอดคล้ องต่อหลักความมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
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5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการศึกษาถึงปัญหาการจัดกํบภาษีสรรสามิตยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต ตามหลักการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดีน้ัน ยังไม่ข้อที่ไม่เป็ นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี โดยโครงสร้ างใน
การจัดเก็บภาษีดังกล่าว ยังขาดความเหมาะสม ทั้งในด้ านอัตรา และฐานของภาษี อีกทั้งด้ านอื่นๆ
ด้ วย หากมี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ให้ เกิดความเหมาะสมจะก่ อ ให้ เกิดผลดีแ ก่ รั ฐทํา ให้ รั ฐมีร ายได้
เพิ่มขึ้นและทําให้ รัฐสูญเสียรายได้ จากการหลีกเลี่ยง หรือหลบหลีกการเสียภาษีและการหนีภาษีได้
อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) สําหรับการใช้ โครงสร้ างอัตราแบบผสมเป็ นฐานในการคํานวณภาษี น้ัน เกิดปัญหา
ในการกํา หนดราคา ซึ่ งการที่ก าํ หนดให้ ใช้ โครงสร้ า งแบบอัต ราผสม ไม่ อ าจแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงควรกําหนดให้ ใช้ อัตราตามสภาพ สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทุกประเภท
โดยให้ แยกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ บุหรี่ ซิกาแรต และซิการ์ และกําหนดให้ ใช้
อัตราภาษีตามสภาพต่อมวนยาสูบ โดยกําหนดมาตรฐานของยาสูบต่อมวนให้ มีนาํ้ หนักที่เหมาะ
และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นให้ ใช้ อตั ราภาษีตามสภาพนํา้ หนักยาสูบ โดยคิดเป็ นกรัมหรือกิโลกรัม หาก
มีการนําฐานภาษีตามสภาพจํานวนมวน นํา้ หนักกรัมยิ่งสูบบุหรี่มากก่อให้ เกิดต้ นทุนต่อสังคมมาก
จึงเสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่มาก เป็ นต้ น อย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศแคนาดา มาใช้
กับประเทศไทยจะทําให้ การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบริหารจัดเก็บภาษี อีกทั้ง
ยังสอดคล้ องกับหลักความยินยอมทางภาษีอากรอีกด้ วยแม้ ว่าจะเป็ นการกระทบต่อกิจการยาสูบ
ของรั ฐซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่ าผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบนําเข้ า เนื่องจาก
ฐานภาษีตามสภาพทําให้ ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และยาสูบนําเข้ ารับภาระทางภาษีท่เี ท่ากัน และ
เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ภายในประเทศพัฒนาคุณภาพยาสูบ เพื่ อ
แข่งขันกับยาสูบนําเข้ าอันจะทําให้ สนิ ค้ ายาสูบมีคุณภาพมากขึ้น
2) สําหรับการกําหนดผู้มีหน้ าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 นั้น
ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 กําหนดผู้มีหน้ าที่เสียภาษีไว้ อย่างชัดเจน และเหมือนกันประเทศ
สมาพั นธรั ฐมาเลเซียและประเทศแคนาดา คือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบหรื อผู้ผลิตและผู้
นําเข้ าบุ หรี่ แต่ ท้ังนี้ ควรกําหนดให้ มีน โยบายที่สอดคล้ องกับวั ตถุ ประสงค์ท่ีจะลดและจํากัดการ
บริโภค ยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต คือการกําหนดให้ มีการลดจํานวนบุหรี่ท่ผี ้ ูเดินทางนําติดตัวมาใน
ราชอาณาจั ก รนํา ติด ตัวมาได้ โดยไม่ ต้อ งขออนุ ญ าต และไม่ ต้อ งติด แสตมป์ ยาสูบ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
กําหนดไว้ ไม่เกินจํานวน 200 มวน จึงเป็ นช่อ งทางนําไปสู่การหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยการนําเข้ า
บุหรี่ ท่ไี ม่ติดแสตมป์ เข้ ามาในประเทศ โดยอาศัยรูปแบบการนําเข้ าติดตัวมา แบบทยอยเข้ ามาก
เป็ นขบวนการ ดังนั้น ควรกําหนดให้ ลดจํานวนบุหรี่ท่ใี ห้ ผ้ ูเดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรน้ อยลง
กว่ าจํานวน 200 มวน คือการนําเข้ ายาสูบ ได้ แก่ บุ หรี่ ต้ องมี ปริ มาณไม่ เกิน 60 มวน ซิการ์ มี
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ปริมาณไม่เกิน 15 มวน และยาสูบอื่นๆ ไม่เกิน 75 กรัม และรวมถึงการที่นาํ เข้ าบุหรี่ มาใช้ เป็ น
การส่วนตัวในประเทศ ก็จะต้ องไม่เป็ นกรณีท่ซี ้ ือบุหรี่ จากร้ านค้ าปลอดภาษีในประเทศ เพราะเป็ น
การกระทําที่ก่อให้ เกิดการลักลอบนําเข้ าโดยใช้ ช่องโหว่ทางกฎหมาย นําไปสู่ความเสียหายทําให้ รัฐ
เสียรายได้ จากที่ควรจะได้ รับ
3) การที่ร ะบบการบริ ห ารจั ด เก็บ ภาษี สรรพสามิ ต บุ หรี่ ข องประเทศไทยเป็ นแบบ
เจ้ าหน้ าที่ประเมินภาษีน้ ีและส่งผลให้ วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีบุหรี่เช่นในปั จจุ บันอาจไม่เพียงพอ
ต่อการรองรั บให้ เกิดการบริ หารจั ดเก็บภาษี ท่ีมีประสิทธิภาพรั ฐต้ องปรั บปรุ งระบบการบริ หาร
จัดเก็บภาษี
4) การบริ หารจัดเก็บภาษีบุหรี่ ไม่ได้ ให้ อาํ นาจเจ้ าหน้ าที่ในการประเมินภาษีเพิ่ มเติม
ย้ อนหลัง จึงขึ้นกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่และประสิทธิภาพของการใช้ ระบบแสตมป์ เป็ น
อย่างมาก เพื่อให้ ม่ันใจว่ามีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุ หรี่ และซิกาแรต ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน รัฐควรแก้ ไขกฎหมายยาสูบให้ สามารถตรวจสอบภาษีและประเมินภาษีเพิ่มเติมได้ หาก
ตรวจพบหลักฐานหรือบัญชีไม่ว่าจากที่ใดที่แสดงว่า มีการเสียภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไม่ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน เช่นเดียวกับประเทศแคนาดา
5) การกําหนดให้ ใช้ มาตราการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต
เป็ นกรณีท่ีเป็ นโครงสร้ างสําคัญทางภาษี และไม่เป็ นกรณีของการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิ คและ
กฎเกณฑ์ท่เี ป็ นรายละเอียดซึ่งจําเป็ นต่อการบั งคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขจึงสมควรแก้ ไขโดยการตราเป็ นพระราชบัญญัติ ไม่ควรออกเป็ น
กฎหมายลําดับรอง เนื่องด้ วยว่าการออกเป็ นกฎหมายลําดับรองนั้นจะมีข้ อดีตรงทีสามารถแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงได้ ทันสภาวะทางเศรษฐกิจ หากแต่ทาํ ให้ กฎหมายภาษีน้ันเกิดความซับซ้ อนมากขึ้น
ซึ่งเป็ นการขัดต่อหลักกการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี อีกทั้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ บุหรี่และ
ซิกาแรตนั้น ทําให้ ราคาขายปลีกของสินค้ ายาสูบ บุหรี่ และซิกาแรต ที่ราคาที่สูงขึ้น อันเป็ นการ
กระทบต่อปั จจัยในการเลือกซื้อสินค้ า ยาสูบ บุ หรี่ และซิ กาแรต แต่อย่างไรก็ตามสินค้ าประเภท
ยาสู บ บุ หรี่ แ ละซิ ก าแรต จั ด เป็ นสิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยและเป็ นสิน ค้ า ที่ต้ อ งควบคุ มการบริ โภค อั น
เนื่องมาจากเป็ นสินค้ าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ เองและเป็ นอันตรายต่อบุคคลรอบข้ าง
แต่ถึงอย่ างไรก็ตาม แม้ ยาสูบ บุ หรี่ และซิ กาแรต จะเป็ นสินค้ าที่ส่งผลร้ ายต่ อสุขภาพ ก็ตามแต่
แนวโน้ ม การสูบ กลับไม่ได้ ลดลง อีกทั้งยังมีการลักลอบ หรือนําเข้ าสินค้ า โดยผิดกฎหมายจึงควร
ดําเนินการด้ วยความระมัดระวัง และค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อให้ ราคาบุหรี่สูงขึ้นกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น
และ มากกว่าราคาสินค้ าและบริการทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ เกิดการบริโภคบุหรี่ลดลง และสอดคล้ องกับ
ความสามารถในการซื้อสินค้ าของประชาชนหรือระดับรายได้ ต่อหัว ตลอดจนต้ องปรับเพิ่มอัตรา
ภาษียืดหยุ่นด้ านอุปสงค์ของบุหรี่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจะจัดให้ มี
การปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ให้ สอดคล้ องกันด้ วย อีกทั้งควรปรับเพิ่ม
งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการป้ องปรามและปราบปราม
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การลักลอบหนีภาษี และการปลอมแปลงบุหรี่ควบคู่กันไป และทําให้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต จัดเก็บภาษีได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นไปตามหลักการ
จัดเก็บภาษีท่ดี ี อีกด้ วย
6) หากมีการใช้ ราคาขายปลีกแนะนํา แล้ วนั้น รัฐต้ องคํานึงถึงโครงสร้ างของอัตราภาษี
ดังกล่าวด้ วย เนื่องจากสินค้ ายาสูบ บุหรี่และซิกาแรต โดยเฉพาะสินค้ าที่นาํ เข้ ามาในราชอาณาจักร
จะขยับตัวมีราคาขายที่สูงนั้น อันเป็ นช่องที่ก่อให้ เกิดการจู งใจที่จะลักลอบนําสินค้ าดังกล่าวเข้ ามา
ในราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ไม่เพี ยงแต่เป็ นการเลี่ยงภาษีเพื่อให้ จ่ายภาษีน้อยลงเท่านั้น
หากแต่เป็ นการลักลอบนําเข้ ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายและชําระภาษีเลย โดยต้ อง
คํานึงถึงการใช้ อตั ราอยู่บนหลักการทีไม่เพิ่มภาระภาษีมากจนเกินไป และต้ องกําหนดขนาดจํานวน
และนําหนักบุหรี่ต่อหนึ่งมวนให้ ชัดเจน โดยแบ่งเป็ นรายละเอียดหนักของใบยาสูบต่อมวน โดยไม่
รวมกับส่วนประกอบอื่น เช่น ไส้ กรองของบุหรี่เพื่อการปรับลดต้ นทุนของผู้ผลิตและนําเข้ าสินค้ า
ยาสูบ บุหรี่และซิกาแรต บุหรี่ซ่ึงปกติมีนาํ้ หนัก 1 กรัมต่อมวน จะทําให้ มีภาระภาษีอย่างตํ่าซองละ
20 บาท แต่ บริ ษัทบุหรี่ ต่างประเทศหลบหลี กและหลีกเลี่ยง โดยการ นําเข้ าบุ หรี่ ตราใหม่ ท่ีมี
นํา้ หนักบุหรี่ต่อมวนน้ อยกว่า 1 กรัมบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ท่รี าคาถูกลง และคุณภาพตํ่า ทําให้
เสียภาษีเพียงซองละ 15 - 19 บาท แทนที่จะเป็ น 20 บาท ทําให้ การจัดเก็บภาษีบุหรี่จัดเก็บภาษี
ได้ น้อยลงจึงต้ อง ขนาดจํานวนและนําหนักบุหรี่ต่อหนึ่งมวน ให้ ชัดเจน
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ปั ญหาสิทธิการติดต่อสือ่ สารทางจดหมายของผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 105
สุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
หลั กการสากลของสิทธิมนุ ษยชนเน้ น ว่ า มนุ ษย์ ทุกคนมีสิทธิแ ละเกียรติเท่าเทียมกัน
รวมทั้งมีสิทธิ และเสรี ภาพในทุ กด้ าน โดยปราศจากการแบ่ งแยกทางเผ่ าพั นธุ์ สีผิว ภาษา เพศ
ศาสนา ความคิด ความเชื่อทางการเมือง สัญญา หรือที่มาทางสังคม ทรัพย์สิน สถานภาพทางการ
กาเนิดหรือสถานภาพอื่นๆ เป็ นต้ น
ในปัจจุบันนี้ การสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกโดยวิธีก ารส่งจดหมาย สิ่งพิมพ์
หรือพัสดุครุภัณฑ์ เป็ นเสรีภาพที่ผ้ ูต้องขังสามารถกระทาได้ ซึ่งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ได้ ร ะบุ ถึ ง เสรี ภ าพของบุ ค คลในการสื่ อ สารถึ ง กั น โดยทางที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่ อถึงกันจะกระทามิได้ เว้ นแต่ อาศั ย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และองค์การสหประชาชาติยังได้ กาหนดไว้ ในกฎมาตรฐานขั้น
ต่าของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ให้
ผู้ต้องขังได้ รับอนุญาตให้ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยวิธตี ่างๆ ภายใต้ การควบคุมที่จาเป็ น
อย่างไรก็ตาม มาตรการในการตรวจจดหมาย หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ระหว่างผู้ต้องขังและ
บุคคลภายนอก ยังไม่ มีการระบุไว้ ในพระราชบั ญญัติราชทัณฑ์ มีเพี ยงการร้ องทุ กข์ย่ ืนเรื่ องราว
และถวายฎีกาของผู้ต้องขังเท่านั้นที่ระบุไว้ ในกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้ อ 12 และข้ อ 125 ซึ่งห้ ามมิให้ เจ้ าพนักงานเรือนจาอ่าน
หรือขออ่านหรือยอมให้ ผ้ ูอ่นื มีโอกาสอ่านจดหมายร้ องทุกข์
1. บทนา
จากกรณี ท่ี ม าตรา 105 แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได้ บั ญ ญั ติ
กฎเกณฑ์ ในการให้ อ านาจเจ้ า หน้ า ที่สามารถเข้ า ถึ งข้ อ ความในสิ่งสื่ อ สารของประชาชนได้ น้ั น
กล่าวคือ
มาตรา 105 “จดหมาย ไปรษณี ยบั ต ร โทรเลข สิ่งพิ ม พ์ หรื อ เอกสารอื่น ซึ่ งส่ งทาง
ไปรษณีย์และโทรเลข จากหรื อถึงผู้ต้องหา หรื อจาเลย และยังมิได้ ส่ง ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ต้องการเพื่ อ
*
**

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ประโยชน์แห่ งการสอบสวน ไต่สวนมู ลฟ้ อง การพิ จารณา หรื อการกระทาอย่างอื่น ตามประมวล
กฎหมายนี้ ให้ ขอคาสั่งจากศาลถึงเจ้ าหน้ าที่ไปรษณีย์ โทรเลขให้ ส่งเอกสารนั้นมา
ถ้ าอธิบดีกรมตารวจ หรื อข้ าหลวงประจาจังหวัดเห็นว่าเอกสารนั้น ต้ องการใช้ เพื่อการ
ดังกล่าวแล้ ว ระหว่างที่ขอคาสั่งต่อศาล มีอานาจขอให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเก็บเอกสาร
นั้นไว้ ก่อน
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรานี้ ไม่ ใ ช้ ถึ ง เอกสารโต้ ต อบระหว่ า งผู้ ต้ อ งหา หรื อ จ าเลยกั บ
ทนายความของผู้น้ัน”
ลาดั บ แรกผู้ เ ขียนขออธิบ ายถึ ง “สิทธิท่ีจ ะไม่ ถู ก ตรวจกัก หรื อ ดั ก การสื่อ สาร” สิทธิ
ดังกล่ าวเป็ นสิทธิมนุ ษยชนประการหนึ่ งที่จ ะเข้ ามามีความสัมพั น ธ์ กับ การใช้ อานาจของรั ฐใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิน้ ีเป็ นสิทธิท่ปี ระชาชนได้ รับความคุ้มครองที่รัฐจะไม่เข้ าไปยุ่ง
เกี่ยว แต่แน่นอนว่า หากการใช้ สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมีมากจนเกินไป โดยไม่มีใครเข้ าไป
แตะต้ องได้ รัฐก็จะไม่สามารถเข้ ามาควบคุม สอดส่องในเรื่องส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการใช้
เป็ นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี เมื่อมีผ้ ูกระทาความผิดได้ สิทธิเสรีภาพดังกล่าว จึงต้ องมีการ
จากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อให้ รัฐสามารถดาเนินการในเรื่องนั้นๆ ได้ โดยกรณีท่รี ัฐจะสามารถมาจากัด
สิทธิเสรี ภาพได้ น้ัน ก็คือเพื่ อความมั่นคงของรั ฐหรื อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศี ลธรรมอันดีของ
ประชาชน โดยเฉพาะในกรณีการกระทาความผิดทางอาญา ซึ่งจาเป็ นต้ องมีพยานหลักฐานในการ
ดาเนินคดี หากรั ฐไม่สามารถเข้ ามาควบคุมจากัดสิทธิของประชาชนเพื่อให้ อานาจพนักงานเจ้ าที่
ของรั ฐ ดั ง กล่ า ว ก็ย่ อ มเป็ นอุ ป สรรคในการสอบสวน ค้ น หาความจริ ง เพื่ อการด าเนิ น คดี
กับผู้กระทาความผิดเป็ นอย่างมาก เพราะจะไปเป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
ในการที่รัฐให้ อานาจดังกล่าวนี้ จะต้ องมีความชัดเจนเพื่อให้ ท้งั ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐได้ ทราบถึงขอบเขตของตน
ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ บัญญัติเกี่ยวกับการดักหรื อการ
เข้ าล่วงรู้ข้อความในการสื่อสารไว้ ใน มาตรา 35 และ มาตรา 36 ดังนี้
มาตรา 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ย่อมได้ รับความคุ้มครอง...”
มาตรา 36 “บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการสื่อสารโดยทางที่ชอบด้ วยกฎหมาย การตรวจ
การกัก หรื อการเปิ ดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่ อถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้ วยประการอื่นใด
เพื่ อให้ ล่วงรู้ ถึงข้ อความ ในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่ อถึงกันจะกระทามิได้ เว้ นแต่ โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
มาตราดังกล่าวนี้ เป็ นการวางหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสาร และจากัดกรอบ
การใช้ อานาจรั ฐในการตรวจ กัก เปิ ดเผยสิ่งสื่อสาร หรื อกระทาการเพื่ อจะล่ วงรู้ ข้อความในสิ่ง
สื่อสารของประชาชนว่ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะเข้ ามากระทาการดังกล่ าวได้ กต็ ่อเมื่อ มีเหตุเพื่อความ
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มั่นคงของรัฐหรื อเพื่อความสงบเรียบร้ อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยมีกฎหมายบัญญัติ
ให้ อานาจชัดเจน
เมื่อนามาตรา 105 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาพิจารณา จะเห็นว่า
ในมาตราดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ ร วมถึ ง การดั ก ฟั ง ทางโทรศั พ ท์ และการเข้ า ถึ ง ข้ อ ความที่ส่ ง ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากมีการดักฟั ง เข้ าถึงข้ อมูลในส่วนที่กฎหมายมิได้ ให้ อานาจรั ฐในการเข้ ามา
กระทาการดังกล่ าว ย่ อ มเป็ นการละเมิดสิทธิเ สรี ภาพของประชาชนได้ จั ด เป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
แม้ มาตรา 105 นี้ไม่ได้ บัญญัติครอบคลุ มถึงกรณีข้างต้ นอันอาจทาให้ เกิดช่ องว่ างใน
การใช้ ประโยชน์ไม่ว่าเพื่อสอบสวนหาพยานหลักฐาน หรือพิจารณาคดี ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเกิด
อุปสรรค และอาจเป็ นปัญหาต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายเฉพาะอย่างอื่น ก็ยังมีกฎหมายมา
รองรั บในส่วนที่มีปัญหา เช่ น พระราชบั ญญั ติข่าวกรองแห่ งชาติ พ.ศ. 2528 พระราชบั ญญั ติ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
เป็ นการช่วยให้ อานาจรัฐมากขึ้น
แต่ ถึงอย่ างไรหากมาตรา 105 ข้ างต้ นไม่ ได้ บัญญั ติให้ อานาจรั ฐครอบคลุ มเพี ยงพอ
และกฎหมายพิเศษอื่นก็มิได้ บัญญัติรองรับในกรณีดังกล่าว ก็อาจทาให้ รัฐไม่สามารถใช้ ประโยชน์
จากการตรวจกัก ดักการสื่อสารได้ เพราะหากรัฐดาเนินการไปโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ อานาจก็
จะเป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
สิทธิท่จี ะไม่ถูกตรวจกักดักฟั งการสื่อสาร ถือเป็ นสิทธิในกระบวนการยุ ติธรรมในทาง
อาญาของผู้ต้องหาอย่างหนึ่ง การสื่อสารนี้ หมายถึงการสื่อสารในทุกๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อีเมล
โทรศัพท์ จดหมาย เอกสารต่างๆ หรื อการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เหตุท่ตี ้ องให้ ความคุ้มครองก็
เพราะสิทธิน้ ีเป็ นสิทธิส่วนบุคคลประการหนึ่งที่รัฐธรรมนู ญและบทบัญญัติกฎหมายอื่นทั้งของไทย
เช่ น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา322 ถึง มาตรา 325 และรวมทั้งกฎหมายระหว่ างประเทศ
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ข้ อ 17 และ ปฏิญญาสากล
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ข้ อ12 ดังกล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ตามการตรวจ กัก ดัก ฟั งการสื่อการของ
ผู้ต้องหาดังกล่าวก็มีข้อยกเว้ นที่สามารถให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐทาได้ หากเป็ นไปเพื่อความมั่นคง เช่น
มีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้น เป็ นต้ น ซึ่งก็สอดคล้ องกับหลายๆ ประเทศที่
สามารถให้ รัฐตรวจ กัก ดัก ฟังการสื่อสารได้ หากเข้ าหลักเกณฑ์ท่แี ต่ละรัฐกาหนดไว้ เช่น ประเภท
เรื่ อ งที่จ ะดั ก ฟั งได้ ระยะเวลาที่สามารถดั ก ฟั งได้ หรื อ ต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ต้ อ งหาได้ ช้ ี แจงข้ อ
กล่ าวหาได้ เป็ นต้ น และจากข้ อยกเว้ นนี้เอง แม้ การตรวจกักดักฟั งการสื่อสารของรั ฐจะเป็ นการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล แต่ ห ากเป็ นไปเพื่ อความมั่ น คงหรื อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การใน
กระบวนการยุติธรรม รัฐก็สามารถที่จะทาได้ โดยไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ บทบัญญัติมาตรา105 แห่งประมวลกฎมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา
ไม่ถือว่าขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน แต่ข้าพเจ้ าก็เห็นว่าบทบัญญัติน้ ีกค็ วรได้ รับการแก้ ไข
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เพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีและหลักกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนมากขึ้น กล่าวคือมีการแก้ คา
ในบทบัญญัติน้ ี จากคาว่า จดหมาย นั้นให้ หมายถึง จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์และหรือ
การสื่อสารประเภทอื่นๆ ด้ วย เป็ นต้ น และมีการกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจ กัก ดัก ฟั งที่แน่นอน
ลงไปในตัวบท รวมทั้งการตรวจ กัก ดัก ฟั งนั้ นจะต้ องถู กตรวจสอบได้ โดยองค์กรตุลาการด้ วย
ดังเช่ นในต่างประเทศได้ ปฏิบัติเป็ นตัวอย่างอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเมื่อฝ่ ายนิติบัญญัติของไทยได้ แก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงบทบั ญ ญั ติ น้ ี แล้ ว การปรั บ ใช้ ก ฎหมายมาตรานี้ ก็น่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น ต่ อ
เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
ในทางปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์เรื่องการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารจดหมายของ
ผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์น้ั นยังดาเนินการไม่สอดคล้ องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญมาตรา 36
กล่าวคือ บทบัญญัติรัฐธรรมนู ญ มาตรา 36 นั้น ให้ อานาจฝ่ ายนิติบัญญัติตรากฎหมายจากัดสิทธิ
เสรี ภาพของราษฎรได้ หรื อให้ อานาจฝ่ ายบริ หารตรากฎหมายจากัดสิทธิเสรี ภาพของราษฎรได้
แต่เพื่ อการบางอย่าง และหรื อในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น ยอมให้ ตรากฎหมายให้ อานาจฝ่ าย
บริหารตรวจ กัก หรื อเปิ ดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้ วยประการอื่น
ใดเพื่ อให้ ล่วงรู้ ถึงข้ อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่ อถึงกันได้ กเ็ ฉพาะแต่ เพื่ อรั กษา
ความสงบเรี ยบร้ อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ แต่
ระเบี ยบปฏิบั ติดั งกล่ า วนั้ น เป็ นระเบี ยบปฏิบั ติ ท่ีก รมราชทัณ ฑ์ก าหนดขึ้ นใช้ ใ นการตรวจสอบ
จดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอก แม้ จะเป็ นการกระทาเพื่อความปลอดภัยของเรือนจา
ก็ตาม ถือว่าไม่สอดคล้ องต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้ กฎหมายนั้นใช้ บังคับมิได้
2. แนวคิด ทฤษฎีในการติดต่อสือ่ สารของผูต้ อ้ งขัง
จากการศึกษาในเรื่ องของประเด็นปั ญหาทางกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจดู หรื อเปิ ด
อ่านจดหมายของผู้ต้องขังในเรื อนจามีลักษณะเป็ นสิทธิอันเกี่ยวด้ วยสิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัว
หรื อ ไม่ น้ั น ผู้ เขี ย นได้ ท าการวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาแล้ วมี ค วามเห็ น ว่ า จดหมายหรื อ การ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นใดย่อมเป็ นสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล จดหมายจึงเป็ นสิทธิข้ันพื้ นฐาน
แห่ งศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ท่บี ุ คคลย่อมมีสิทธิท่ีจะเปิ ดอ่านด้ วยตนเอง และห้ ามมิให้ บุคคลใด
ตรวจดูหรื อเปิ ดอ่าน ไม่เว้ นแม้ แต่ ผ้ ูต้องขังในเรื อนจา สิทธิ ในการตรวจดูหรื อเปิ ดอ่านจดหมาย
ของผู้ต้องขังในเรือนจาย่อมเป็ นสิทธิข้ันพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ อันเกี่ยวด้ วยสิทธิใน
ความเป็ นอยู่ ส่วนตั วเกี่ยวกับสิทธิในจดหมาย และการติ ดต่ อสื่อสาร โดยนั ยแล้ ว ผู้ ต้องขังย่ อ ม
ได้ รับการคุ้มครองตามข้ อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้ ว ยสิทธิมนุ ษยชน และข้ อ 8 วรรคหนึ่ง ของ
อนุ สัญญาแห่ งยุโรปว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน และเสรี ภาพขั้นพื้ นฐาน ตลอดจนตามกฎ
มาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอีกด้ วย
โดยนัยดังกล่าว สิทธิในการตรวจดูหรือเปิ ดอ่านจดหมายย่อมเป็ นสิทธิในความเป็ นอยู่
ส่ว นตัว ซึ่ งได้ รั บความคุ้ มครองตามบทบั ญ ญั ติ มาตรา 4 และมาตรา 35 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในอันที่บุคคลใดจะล่วงละเมิดโดยมิชอบด้ วยกฎหมายมิได้ โดยนัย
ดังกล่าว สิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวย่อมตกอยู่ในความหมายของคาว่า “สิทธิมนุ ษยชน” ตามนัย
ที่ได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ประการต่อมาที่ผ้ ูเขียนจะขอกล่าวถึงคือในประเด็นเรื่อง การที่เจ้ าหน้ าที่เรือนจาตรวจดู
หรือเปิ ดอ่านจดหมายของผู้ต้องขังเป็ นการแทรกแซงสิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผู้ต้องขังอัน
เป็ นการละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ ต้อ งขั ง นั้ น ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการศึ ก ษาจากกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ ปรากฏว่า เมื่อจดหมายหรือการติดต่อสื่อสารเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวด้ วยสิทธิใน
ความเป็ นอยู่ ส่ว นตัว เกี่ยวกับ ข้ อ มู ลส่ วนบุ คคลของผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ งจะต้ อ งได้ รับ การคุ้ มครองตาม
กฎหมาย จึงก่อให้ เกิดหน้ าที่หรือความผูกพันต่อบุคคลอื่นที่จะต้ องเคารพต่อสิทธิดังกล่าว โดยไม่
กระทาการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่มิได้ รับความยินยอม การตรวจดูหรื อเปิ ดอ่านจดหมายของเจ้ าหน้ าที่
เรื อนจาตามกรณีศึกษาจึงเป็ นการแทรกแซงสิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัว อันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชนของผู้ต้องขัง แต่ท้งั นี้การดาเนินการดังกล่ าวเป็ นการดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ตาม
กฎหมายโดยองค์กรของรัฐเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ผู้เขียนเห็นว่าเป็ นการเข้ าข้ อยกเว้ นของการแทรกแซงสิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผู้ต้องขังโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย กล่าวคือ ตามที่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 ซึ่ง
บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้ วยกฎหมาย การตรวจ การ
กัก หรือการเปิ ดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทาด้ วยประการอื่นใดเพื่อให้
ล่ วงรู้ถึงข้ อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่ อถึงกัน จะกระทามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอา
นาจตามบทบัญญั ติแห่ งกฎหมาย เฉพาะเพื่ อรั กษาความมั่นคงของรั ฐ หรื อเพื่ อรั กษาความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
อย่างไรก็ตาม ประเด็นปั ญหาตามกรณีศึกษานี้มี กฎมาตรฐานขั้นต่า ของสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้ กาหนดบทบัญญัติท่เี กี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาโดยตรงไว้ ในข้ อ
37 ซึ่งกาหนดว่า “พึ งอนุ ญาตให้ ผ้ ูต้องขังติดต่อกับครอบครัว และเพื่อนที่เชื่อถือได้ ของเขาตาม
กาหนดอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทางจดหมายและโดยการเยี่ยมเยียนในความควบคุ มของเจ้ าหน้ าที่”
นอกจากนี้ หากพิจารณาตามกรอบข้ อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศบางประเทศ
อาจพบว่ ามีการกาหนดแนวทางปฏิบัติท่แี ตกต่างกับแนวทางปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายไทย
กล่าวคือ
หากพิจารณาตามกรอบของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุ ษยชนและอนุ สัญญาแห่ งยุโรป
ว่ า ด้ ว ยการคุ้ มครองสิท ธิมนุ ษยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ นฐานแล้ ว จะเห็น ว่ า จดหมาย (หรื อ การ
ติดต่อสื่อสารอย่างอื่น) ย่อมเกี่ยวด้ วยสิทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับ
ความคุ้ มครองมิให้ บุ คคลใดเปิ ดเผยข้ อ มู ลในจดหมายนั้ นโดยมิได้ รั บความยิน ยอมจากบุ คคล
ที่เกี่ยวข้ อง การแทรกแซงสิทธิดังกล่ าวโดยองค์กรของรั ฐจะกระทาได้ จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่
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กาหนดไว้ ในข้ อ 8 วรรคสอง ของอนุสญ
ั ญาแห่งยุโรป กล่าวคือ การแทรกแซงสิทธิในความเป็ นอยู่
ส่วนตัวเกี่ยวกับจดหมาย (หรือการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น) จะกระทาได้ ต่อเมื่อเป็ นการปฏิบัติตาม
อานาจหน้ าที่ตามกฎหมายเพื่ อประโยชน์สาธารณะ เช่ น ความมั่นคงแห่ งรั ฐ ความสงบเรี ยบร้ อย
หรือความปลอดภัยของประชาชน การกระทาเช่นนั้นเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และการกระทาเช่นนั้นได้ สดั ส่วน กับวัตถุประสงค์ท่มี ุ่งหมายนั้น หลักสาคัญจึงได้ แก่ การห้ ามมิให้
เปิ ดเผยหรื อตรวจดู ข้อ มู ลในจดหมาย (หรื อการติด ต่ อ สื่อ สารอย่ า งอื่น) ของผู้ ต้องขัง การจะ
ตรวจดูจดหมายของผู้ต้องขังได้ จะต้ องเป็ นกรณีท่เี จ้ าหน้ าที่ของรัฐมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อได้ ว่า
ผู้ต้องขังจะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจกระทบต่อความมั่ นคงแห่งรัฐ ความปลอดภัยหรือ
ความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชนเท่านั้น ซึ่งต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งประการหนึ่งประการใดเพื่ อ
ประกอบการตั ด สินใจด าเนิ น มาตรการอัน เป็ นการแทรกแซงสิทธิในความเป็ นอยู่ ส่ว นตั ว ของ
ผู้ต้องขัง และหากจาเป็ นจะต้ องตรวจดูหรือเปิ ดอ่านจดหมายนั้น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องกระทาต่อ
หน้ าผู้ต้องขัง ดังที่ศาลแห่งยุโรปด้ านสิทธิมนุ ษยชนได้ เคยวินิจฉัยไว้ ในคดี Campbell c/Royaume-Uni
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1992 ผู้ร้องซึ่งถูกลงโทษจาคุกตลอดชีวิต (condamné à la prison à vie)
ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (l’assassinat) ได้ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ท่ไี ม่ดี (de mauvais
traitements) ของผู้ดูแลเรือนจา (de gardiens de prison) ศาลได้ ตัดสินว่าการเปิ ดอ่านจดหมาย
ระหว่ างทนายความและผู้ต้องขังโดยเจ้ าหน้ าที่เรื อนจา (les autorité s pé nitentiaires) เป็ นการ
กระทาอันเป็ นการแทรกแซงสิทธิของบุคคลที่จะได้ รับการเคารพในการติดต่อทางจดหมาย แม้ การ
ดาเนินการดังกล่าวจะมีกฎหมายบัญญัติให้ กระทาได้ และมีวัตถุประสงค์ท่ชี อบด้ วยกฎหมายเพื่ อ
รักษาความสงบเรียบร้ อยและการป้ องกันการกระทาความผิดทางอาญา แต่อย่างไรก็ตาม ศาลเห็น
ว่าการดาเนินการเช่ นนั้น “มิใช่ ” สิ่งจาเป็ นในสังคมประชาธิปไตยต่อวัตถุประสงค์ท่มี ุ่งหมายนั้น
เนื่องจากจดหมายของผู้ต้องขังมีสถานะที่จะต้ องได้ รับสิทธิพิเศษ (un statut privilé gié ) ศาลให้
เหตุ ผลว่ า จดหมายของผู้ ต้ อ งขั งที่มีไ ปถึ งทนายความของตนจะถู ก เปิ ดอ่ า นโดยเจ้ า หน้ า ที่ข อง
เรื อนจาได้ กเ็ ฉพาะแต่ในกรณีท่เี ป็ นข้ อยกเว้ นซึ่งมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่ าจดหมายนั้นมีเนื้อหา
หรื อข้ อความที่เป็ นการคุกคามความปลอดภัยขององค์กรหรื อบุคคลอื่น (le contenu de la lettre
menace la sé curité de l’établissement ou d’autrui) หรื อที่มีลักษณะเป็ นความผิด (le caractè re
dé lictueux) เท่านั้น ดังนั้น เจ้ าหน้ าที่เรือนจาจะสามารถเปิ ดจดหมายที่ทนายความมีไปถึงผู้ต้องขัง
ได้ กเ็ ฉพาะแต่เมื่อเจ้ าหน้ าที่มีเหตุผลอันสมควรเชื่อ (des motifs plausibles) ว่ าจดหมายนั้นจะมี
สิ่งผิดกฎหมายซึ่งมิอาจทาให้ เปิ ดเผยได้ โดยวิธีการตรวจสอบปกติอย่างอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีเช่นนั้น เจ้ าหน้ าที่เรือนจาจะต้ องเปิ ดจดหมายนั้นต่อหน้ าผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นประเทศที่ให้
ความสาคัญกับสิทธิและเสรีภาพเป็ นอย่างมาก ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ ขยายขอบเขต
ของสิทธิผ้ ู ต้ องขั งให้ ไ ด้ รั บการเยี่ยมและการติ ด ต่ อ กับ โลกภายนอกมากขึ้ นโดยศาลสูง ได้ มีคา
พิ พากษาห้ ามการตรวจเนื้อหาของจดหมายที่ส่งออกจากเรื อนจา รวมทั้งห้ ามการจากัดสิทธิการ
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ติดต่อกันทางจดหมายระหว่างนักโทษกับบุคคลที่อยู่นอกเรือนจา การตรวจจดหมายที่ส่งเข้ ามาใน
เรือนจาให้ กระทาได้ แต่ห้ามอ่านข้ อความในจดหมาย รวมทั้ง อนุ ญาตให้ ทาการตรวจด้ วยอุปกรณ์
และการสัมผัสด้ วยมือ นอกจากนั้น เรือนจาควรจัดให้ มีตัวแทนของนักโทษที่ทาหน้ าที่สังเกตการณ์
ปฏิบั ติใ นห้ องไปรษณี ย์ข องเรื อ นจา และการตรวจสิ่งพิ มพ์ อ่ ืน ๆ ที่ส่งให้ นั ก โทษในเรื อ นจ าให้
กระทาได้ เท่าที่จาเป็ นเพื่อค้ นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งพิมพ์ท่ไี ม่พึงประสงค์ซ่ึงฝ่ าฝื นข้ อบังคับและ
ระเบียบของเรือนจา
3. หลักกฎหมายต่างประเทศในการคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งขัง
จากการวิเคราะห์กฎหมายราชทัณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของต่างประเทศ และนามา
เปรี ย บเทีย บกั บ กฎหมายและแนวทางการปฏิบั ติ ข องประเทศไทย พบว่ า กรมราชทัณ ฑ์ ข อง
ประเทศไทยควรมีกฎหมายรับรองการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ต้องขัง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญและกฎหมายอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับ สิทธิข องผู้ ต้อ งขั งระหว่ า งการพิ จ ารณาและ
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ในประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษาทาให้ ได้ แนวทางการตรวจจดหมาย
สาหรั บ จดหมายแต่ ละประเภท กล่ า วคือ กฎหมายราชทัณ ฑ์ในทุ ก ประเทศที่ศึ ก ษาอนุ ญ าตให้
เรื อนจาตรวจสอบจดหมายระหว่ างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป เพื่ อตรวจหาสิ่งผิดระเบียบหรื อเพื่ อ
เหตุ ผ ลในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ในเรื อ นจ า โดยการเปิ ดและหรื อ อ่ า นจดหมายได้
ส่ ว นใหญ่ ก าหนดให้ ผ้ ู บั ญ ชาการเรื อ นจ าเป็ นผู้ มีอ านาจในการสั่ ง ให้ ต รวจจดหมาย และไม่ มี
ประเทศใดที่กาหนดให้ ศาลเป็ นผู้มีอานาจในการสั่งให้ ตรวจจดหมายระหว่ างผู้ต้องขังกับบุคคล
ทั่วไป และส่วนใหญ่มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่เรือนจาเป็ นผู้ดาเนินการในการตรวจ
ในกรณี ข องจดหมายระหว่ า งผู้ ต้ อ งขั ง กั บ ทนายความหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ พบว่ า
กฎหมายราชทัณฑ์ในประเทศที่ศึกษา ส่วนใหญ่ กาหนดให้ เปิ ดได้ แต่การเปิ ดจดหมายจะต้ องมี
เหตุตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่ น เพื่ อตรวจสิ่งผิดระเบียบ เพื่ อคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพและความ
ปลอดภัยของบุคคลอื่น เป็ นต้ น ส่วนการอ่านเนื้อหาในจดหมายนั้น ส่วนใหญ่ ไม่อนุ ญ าตให้ อ่าน
และกฎหมายกาหนดให้ ผ้ ู บัญ ชาการเรื อ นจ าหรื อเจ้ า หน้ าที่เป็ นผู้ มีอ านาจในการสั่งตรวจ และ
กฎหมายยังกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่เรือนจาเป็ นผู้ดาเนินการในการตรวจจดหมาย
จากการศึ กษาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายในต่ างประเทศยั งพบว่ า ในหลายประเทศ
กาหนดมาตรการในการตรวจจดหมายไว้ โดยส่วนใหญ่กาหนดให้ ผ้ ูต้องขังอยู่ในขณะที่ตรวจสอบ
จดหมาย และหากพบสิ่งผิดปกติอาจจะดาเนินการได้ หลายวิธี เช่น ระงับการรับ -ส่งจดหมาย ยึด
สิ่งของผิดระเบียบหรืออาจแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ตารวจเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญา เป็ นต้ น
แม้ ว่าในกฎหมายราชทัณฑ์จะไม่ได้ ระบุเกี่ยวกับการตรวจจดหมายไว้ อย่างชัดเจน แต่
ในทางปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ได้ มีหนังสือแจ้ งเรือนจาให้ ตรวจจดหมายหรือเอกสารของผู้ต้องขัง
เพื่อป้ องกันมิให้ มีการนัดแนะ การวางแผนก่อความวุ่นวาย หรือหลบหนี พร้ อมทั้งลงนามผู้ตรวจ
ทุกครั้ง และให้ ตรวจสอบและจดบันทึกชื่อที่อยู่ของบุคคลที่ผ้ ูต้องขังติดต่อด้ วย เพื่อสังเกตความ
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เคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังให้ เรือนจาและทัณฑสถานตรวจสอบเนื้อหาหรือข้ อความใน
จดหมายของผู้ต้องขังที่เขียนถึงบุคคลภายนอกด้ วยว่า มีผลกระทบหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
ของบุคคลอื่นหรือไม่ หากจดหมายฉบับใดมีเนื้อหาหรือข้ อ ความที่ไม่เหมาะสม ให้ ผ้ ูต้องขังแก้ ไข
หรือระงับการส่งจดหมายฉบับนั้นเสีย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของจดหมายร้ องทุกข์ กรมราชทัณฑ์ได้ ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ข้ อ 121 และ 125 อย่ า งเคร่ งครั ด โดยห้ ามมิให้ เจ้ าพนั ก งานเรื อ นจ า ทัณฑสถาน
ตรวจสอบจดหมายของนักโทษที่ส่งถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. วิเคราะห์เปรียบเทียสิทธิของผูต้ อ้ งขัง
กล่าวโดยสรุปในการตรวจจดหมายในประเทศไทย หากพิจารณาตามแนวทางที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจจดหมายในปั จจุ บัน พบว่า กฎหมายราชทัณฑ์ปัจจุ บันไม่ได้ ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ
การตรวจจดหมายทั่ว ไป และจดหมายถึงทนายความ ซึ่ ง อาจก่อ ให้ เ กิด ปั ญ หาละเมิด สิทธิของ
ผู้ต้องขังและการฟ้ องร้ องของผู้ต้องขังได้ ดังนั้น ในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่ มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ เสนอเพิ่ มเติมให้ เจ้ าหน้ าที่เรื อนจามีอานาจใน
การตรวจจดหมายหรือพัสดุภัณฑ์ท่มี ีถึงหรือจากผู้ต้องขังได้ โดยไม่ได้ กาหนดถึงผู้มีอานาจในการ
สั่งให้ เปิ ดหรืออ่านจดหมาย แต่เมื่อร่ างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ วเห็นชอบด้ วย แต่มีข้อสังเกตในร่ างมาตรา
33/1 ดังนี้
1. ในส่วนที่กาหนดให้ เจ้ าพนักงานเรือนจาต้ องร้ องขอต่อศาลเพื่อให้ มีคาสั่งอนุ ญาตให้
ตรวจพัสดุภัณฑ์น้ัน เห็นชอบด้ วย
2. แต่ สาหรั บการตรวจจดหมาย สิ่งพิ มพ์ หรื อเอกสารอื่นที่กาหนดให้ ต้องร้ องขอต่ อ
ศาลนั้น จะเป็ นปั ญหาอุ ปสรรคต่อการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์อย่างมาก เนื่องจากข้ อจากัด
ด้ านอัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ประกอบกับการกาหนดไว้ ดังกล่าวนี้ไม่อาจ
ป้ องกันปั ญหากรณีผ้ ูต้องขังที่มีพฤติกรรมจะหลบหนีการคุมขัง หรือกระทาการอันมีผลต่อความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้ อยของเรือนจาใช้ ให้ ผ้ ูต้องขังอื่นเป็ นผู้ทาการส่งจดหมายสื่อสารแทนตน
ได้ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและเจ้ าพนักงานเรือนจา ไม่สามารถตรวจสอบจดหมายได้ เท่ากับ
ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลในการบังคับใช้ หรือเป็ นกรณีกฎหมายมีช่องว่าง นอกจากนี้ ยังมีผล
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในเรื่องสิทธิ
มนุ ษยชนและมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังอันเป็ นที่ยอมรับของสากล เช่ น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็ นต้ น ซึ่งแยกแนวทางการตรวจสอบจดหมายดังนี้
(1) กรณีการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลทั่วไป ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัย
ปรากฏว่า ประเทศส่วนใหญ่จะกาหนดให้ เรือนจามีอานาจเปิ ดตรวจสอบได้ ทุกกรณี
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(2) กรณี ก ารตรวจจดหมายระหว่ า งผู้ ต้ อ งขัง กับ ทนายความ ซึ่ งจากผลการศึ ก ษา
ปรากฏว่ า ประเทศส่วนใหญ่กาหนดไม่ให้ เปิ ดตรวจสอบ แต่มีข้อยกเว้ นว่ าหากสงสัยว่ามีของผิด
ระเบี ยบซุ ก ซ่ อ นอยู่ ห รื อ มีผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ยและวิ นั ยของเรื อ นจ า เรื อ นจ าก็
สามารถเปิ ดและอ่านจดหมายได้
(3) กรณีการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจากผลการศึกษา
ปรากฏว่ า ประเทศส่วนใหญ่ กาหนดไม่ให้ เปิ ดเพื่อตรวจสอบ ยกเว้ น มีเหตุสงสัยว่ าในจดหมายมี
สิ่งของผิดระเบียบ หรือสงสัยว่ าจดหมายที่มีถึงผู้ต้องขังไม่ได้ มาจากหน่วยงานของรัฐ เรือนจาก็มี
อานาจเปิ ดและอ่านจดหมายได้
3. ดั ง นั้ น จึ ง ขอยื น ยั น ให้ ใ ช้ บ ทบั ญ ญั ติ ร่ า งมาตรา 33/1 ตามร่ า งเดิ ม ที่ก ระทรวง
ยุติธรรมเสนอและคณะรั ฐมนตรี อนุ มัติหลักการแล้ ว หรื อไม่เช่ นนั้นก็ควรแก้ ไขร่ างมาตรา 33/1
ให้ เป็ นไปตามแนวทางการตรวจจดหมายของผู้ต้องขังในต่างประเทศ ดังนี้
(1) แนวทางการตรวจจดหมายทั่วไป ควรระบุให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายมีอานาจ
ในการพิจารณาว่ าจะตรวจจดหมายฉบับใด และเป็ นผู้ดาเนินการตรวจจดหมายโดยการเปิ ดอ่าน
และกาหนดเหตุท่จี ะให้ ตรวจสอบสาหรับกรณีน้ ีไว้ ด้วย
(2) แนวทางการตรวจจดหมายระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความควรระบุให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ี
ได้ รับมอบหมายมีอานาจสั่งและตรวจจดหมายโดยการเปิ ดอ่านและกาหนดเหตุท่จี ะให้ ตรวจสอบ
สาหรับกรณีน้ ีไว้ ด้วย
(3) แนวทางการตรวจจดหมายระหว่ างผู้ต้องขังกับหน่ วยงานของรั ฐและหนังสือร้ อง
ทุกข์ ควรกาหนดห้ ามมิให้ ตรวจสอบ แต่ควรมีข้อยกเว้ นกาหนดไว้ ด้วย
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้ นคว้ าครั้ งนี้ พบว่ าเมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับการตรวจจดหมายใน
ประเทศไทยแล้ วพบว่า พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไม่ได้ ระบุเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของผู้ต้องขัง
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะในการให้ ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องขังในประเทศไทยให้ มี
ความเหมาะสม เป็ นธรรมและสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเกิดผลจริ งขึ้นในทางปฏิบัติ
เพื่ อให้ ผ้ ู ต้อ งขังสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ในเรื อ นจาโดยได้ รั บการปฏิบั ติ ในฐานะที่เ ป็ นมนุ ษ ย์โดย
ใกล้ เคียงกับพลเมืองโดยทั่วไป ดังนี้
การแก้ ไขบทบัญญัติกฎหมายให้ สอดคล้ องกับทางปฏิบัติและมาตรฐานสากลเพื่ อให้ มี
การกาหนดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังไว้ อย่างชัดเจน เพราะบางกรณีกฎหมาย
บัญญัติค้ ุมครองสิทธิผ้ ูต้องขังไว้ ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล หรือไม่มีการบัญญัติ รับรองสิทธิ
บางประการของผู้ ต้อ งขังไว้ ในกฎหมาย แม้ ว่า ในทางปฏิบั ติ กรมราชทัณฑ์จ ะออกหนั งสือกรม
ราชทั ณ ฑ์ ก าหนดแนวทางให้ เจ้ าหน้ าที่ เ รื อ นจ าปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลก็ต าม
ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังที่ควรแก้ ไข้ คือ เสรีภาพใน

584

10
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารของผู้ ต้ อ งขั ง มี ก ารบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองให้ ผู้ ต้ องขั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ท่ี จ ะติ ด ต่ อ กั บ
บุคคลภายนอกไว้ ในทั้งรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โดยข้ อ
กฎหมายและทางปฏิบัติการราชทัณฑ์ไทยเกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังสอดคล้ อง
กับมาตรฐานสากล
การตรวจสอบข้ อความในจดหมายที่ส่งถึงหรือส่งจากผู้ต้องขังนั้น ไม่พบว่ามีการบัญญัติ
ให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจนในกฎหมาย มีเพียงการกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ในหนังสือกรม
ราชทั ณ ฑ์ ท าให้ การกระท าของเจ้ าหน้ าที่ ดั ง กล่ า วอาจเป็ นการละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการ
ติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รั บรองไว้ ในมาตรา
36 จึงควรแก้ ไข ดังนี้
1. ควรแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบั ญญัติราชทัณฑ์มาตรา 33 โดยบั ญญัติให้ อานาจเจ้ า
พนักงานเรื อนจาในการตรวจสอบข้ อความในจดหมายที่ส่งออกหรื อส่งถึงผู้ต้องขังไว้ โดยเฉพาะ
เพื่อทาให้ การกระทานั้นไม่ขัดรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 และไม่
เป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
2. ควรแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 105 โดยการปรั บปรุง
และแก้ ไขเนื้อความและหลักการเพื่อให้ ครอบคลุมกับเทคโนโลยีการสื่อสารในปั จจุ บันที่มีมากมาย
หลายช่ อ งทางและมีการพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง โดยอย่ า งไรก็ต ามการจากัด สิทธิเสรี ภ าพในการ
สื่อสารดังกล่ าวนั้นก็ควรมีการกระทาเท่าที่จาเป็ น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และมีการตรวจสอบ
และควบคุ ม การใช้ อ านาจของรั ฐ ที่แ น่ น อนและชั ด เจน เพื่ อ เป็ นการรั บ รองและคุ้ มครองสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนอย่างแท้ จริง
บรรณานุ กรม
ข้ อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง การเยี่ยมเยียน และติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง
คณิต ณ นคร. ( 2520). อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา. วารสารนิติศาสตร์, 2 (9), น. 133
คณิต ณ นคร. (2531). คาพิพากษาศาลฎีกาผูกมัดเจ้ าพนักงานในการดาเนินคดีอาญาเพียงใด.
วารสารนิติศาสตร์, 2, น. 114.
คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 8 ). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญููชน.
จิรวัฒิ ลิปิพันธ์ และธานี วรภัทร์. (2549). สิทธิผตู ้ อ้ งขังระหว่างพิจารณา (รายงานผลการวิจัย)
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชาย เสวิกุล. (2514). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัยเดช สุริยะ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์. (2547). มาตรฐานองค์การ
สหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. กรุงเทพฯ:
มูลนิธพ
ิ ัฒนากระบวนการยุติธรรม.

585

11
ธานี วรภัทร์. (2553). กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจาคุก. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญููชน.
ธานี วรภัทร์. (2552). กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย: การบังคับโทษจาคุก.
(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นุชพร กิ่งแก้ ว. (2556). กฎหมายบังคับโทษศึ กษาเฉพาะกรณี สิทธิในการติดต่อสือ่ สารทาง
จดหมาย โทรศัพย์ และการเยีย่ ม (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
วัญรัจน์ ศิวะนารถ. (2556). ปัญหาการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในการติดต่ อสือ่ สารของผูต้ อ้ งขัง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิสยั พฤกษะวัน. (2544). คาอธิบายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
ห้ างหุ้นส่วนจากัดทิพย์อกั ษร.
อนุสญ
ั ญาแห่งยุโรปว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ลงนามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1950
อุดมศักดิ์ สงเคราะห์. (2551). ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้ อ้ งขัง
ระหว่างพิจารณาคดี (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
Albert Price and Kent E. Portney Problems of Theory-Basd Corrections Policy in Criminal.
James A. Inciardi. (1993). Criminal Justice. Fourth Edition. (Florida: Harcourt Brace
Jovanovich).
Sheldon Krantz. (1983). Corrections and Prisoners’ Right. second edition.
(Minnesota: West Publishing Company).

586

การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา : ศึกษาการส่งประเด็น
สุวิมล สุโกพันธ์1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์2

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายถึงการพิจารณาพิ พากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึง ความเป็ นมา แนวคิด และหลักการของฝ่ ายนิติบัญญั ติในการบังคับใช้
กฎหมาย ตามมาตรา 230 วรรคสองแห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ซึ่ ง เดิมก่ อนมี
พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 เป็ นสิทธิ
ของจ าเลยที่จ ะแถลงตามไปฟั ง การสื บ พยานประเด็น หรื อ ไม่ ก ็ไ ด้ 3 ต่ อ มาได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดย
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของกฎหมายในการบั งคับให้ การพิ จารณาพิพากษาคดีอาญา ในกรณีการส่ง
ประเด็น จะต้ องกระทาโดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลยเสมอ 4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 172 โดยเคร่งครัด แม้ บทบัญญัติของกฎหมายมีเจตนารมณ์ค้ ุมครองสิทธิของจาเลย เพื่อให้ จาเลย
มีโอกาสตรวจสอบพยานหลั ก ฐานของโจทก์ท่ีน าสืบกล่ าวหาว่ าจ าเลยกระทาความผิด 5 แต่กพ็ บปั ญหา
ข้ อขัดข้ องการบังคับใช้ กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาที่แก้ ไขใหม่หลายประการด้ วยกัน ดังต่อไปนี้
ประการแรก ปั ญหาของเจตนารมณ์ของฝ่ ายนิติบัญญัติในการบังคับใช้ กฎหมายตามมาตรา
230 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ซึ่งฝ่ ายนิติบัญญัติได้ นาหลักการพิจารณาคดี
โดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลย ซึ่งรัฐมีหน้ าที่จะต้ องนาจาเลยที่ต้องขังระหว่ างพิจารณาไปยังศาลที่รับประเด็น
ซึ่งเกิดปัญหาของการตีความของฝ่ ายนิติบัญญัติ รวมถึงกรณีของจาเลยที่มีสัญญาประกันด้ วยหรือไม่ จาก
การศึ กษาในชั้ น การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิการวิ สามั ญ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เองก็มิ ไ ด้ กล่ า วถึ ง
ประเด็นนี้ไว้ โดยตรง6และปัญหาของการตีความของนักวิชาการทางด้ านกฎหมายที่มีความเห็นต่อจาเลยที่มี
สัญญาประกันว่าจาต้ องตามประเด็นไปยังศาลที่รับประเด็นเช่นเดียวกับจาเลยที่ต้องระหว่างพิจารณาด้ วย
หรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้ หลักการพิจารณาจะต้ องกระทาโดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลย หลัก
พยานโดยตรง และหลักผลธรรมดาและจิตวิทยาคาให้ การพยานบุคคลซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี้

1

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.
3
จาก “การสืบพยานประเด็นในกรณีของจาเลยมีสัญญาประกัน .”,โดย สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2551(
มิถุนายน),วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 6(96),น.44.
4
การแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 230 (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551.
5
จาก เอกสารประกอบการพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
อาญา (ฉบับที่..)พ.ศ..บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5/2550 (น.33), โดย สานัก
กฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550, กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
6
แหล่งเดิม.
2
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ฝ่ ายแรกเห็นว่า กฎหมายที่แก้ ไขใหม่บัญญัติวางหลักเกณฑ์การสืบพยานประเด็นว่าต้ องกระทา
ภายใต้ บังคับมาตรา 172 และมาตรา 172 ทวิ แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาด้ วย แม้ ว่ามาตรา
230 แห่งพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551
จะตัดข้ อความของมาตรา 230 วรรคสองและวรรคสาม (เดิม) ที่ให้ โอกาสแก่คู่ความที่จะแถลงว่าจะติดใจ
ตามไปฟั ง การพิ จ ารณาหรื อ ไม่ ก ็ไ ด้ ย่ อ มมี นั ย แสดงให้ เ ห็น ว่ า ตามหลั ก การมาตรา 230
แห่ ง
พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 ศาลอยู่
ในบังคับที่จะต้ องดาเนินการเดินเผชิญสืบไปภายใต้ บังคับของมาตรา 172 และมาตรา 172 ทวิแห่ง
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาด้ วย ดังนั้น การส่งประเด็นไปให้ ศาลอื่นสืบพยานให้ แทนจะต้ องอยู่ใน
บังคับที่จะต้ องดาเนินการตามมาตรา 172 และ 172 ทวิ แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาอย่าง
เคร่ งครั ด โดยอาศั ยความยิ น ยอมของจาเลยที่แถลงไม่ ติดใจไปฟั งการพิ จารณาอีกต่ อ ไปไม่ ได้ 7 ตาม
หลักการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลย เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นตามมาตรา 172 ทวิ แห่ง
ประมวลวิ ธีพิจ ารณาความอาญา ที่จ าเลยอาจไม่ ตามประเด็น ไปได้ หากจ าเลยต้ อ งขั ง อยู่ ใ นระหว่ า ง
พิจารณาก็ให้ ผ้ ูคุมขังส่งตัวจาเลยไปยังศาลที่รับประเด็น ทั้งนี้ กฎหมายที่แก้ ไขใหม่น้ ีจึงเข้ มงวดกว่ าเดิม
ซึ่งจาเลยจาต้ องถูกส่งตัวตามประเด็นไปด้ วยเสมอ8 หากจาเลยต้ องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ ผ้ ูคุมขังมี
หน้ าที่ต้องส่งตัวจาเลยไปยังศาลที่รับประเด็น ส่วนจาเลยที่ได้ รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาก็ต้อง
ตามประเด็นไปด้ วยเช่นกัน9
ฝ่ ายที่สองเห็นว่ า กฎหมายบัญญั ติไว้ เฉพาะกรณี ท่ีจาเลยต้ อ งขังอยู่ ในระหว่ างการพิ จารณา
หากจาเลยติดใจไปฟั งการพิ จารณาที่ศาลอื่น ให้ ผ้ ูคุมขังส่งตัวจาเลยไปยังศาลที่รับประเด็นเท่านั้น 10 ซึ่ง
จะตีความเกิน เลยไปจากถ้ อยคาในตัวบทกฎหมายหาได้ ไม่ เนื่องจากเป็ นสิทธิไม่ ใช่ หน้ าที่และฝ่ ายนิ ติ
บัญญัติกม็ ิได้ เขียนตีความไปถึงจาเลยที่มีสญ
ั ญาประกัน11
ฝ่ ายสุดท้ายเห็นว่า การส่งประเด็นไปสืบพยานบุคคลเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยหลักกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญา เนื่องจากศาลนั้นเป็ นศาลพิจารณา (Trial court) เป็ นศาลที่ในที่สุดก็จะต้ องเป็ นผู้
พิจารณาพิ พากษาคดีท้งั ในปั ญหาข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย ทั้งนี้ การที่ศาลไม่ได้ รับฟั งคาให้ การพยาน
ด้ วยตนเองนั้น ย่อมไม่มีหลักการหรือศาสตร์ใดๆในการให้ เหตุผลในการพิจารณาพิพากษาทั้งในปั ญหา
ข้ อเท็จจริงและปัญหาข้ อกฎหมาย12 ซึ่งศาลจาต้ องเห็นพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญการพิเศษ ดังนั้น
7

จาก คาอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 9)(น.274-275), โดย ธา
นิศ เกศวพิทกั ษ์ ,2555,กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.
8
จาก คาอธิบาย กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2 )(น.262-263),โดย พรเพชร วิชิตชลชัย
,2552,กรุงเทพฯ : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา.
9
จาก คาอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 7 )(น.403-404),โดย ธานี สิงหนาท
,2552,กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.
10
จาก กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 8)(น.292),โดย คนึง ฦาไชย ,2551,
กรุงเทพฯ : โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
11
แหล่งเดิม.
12
จาก ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย(พิมพ์ครั้งที่ 2)(น.191), โดย คณิต ณ นคร,
2558, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
588

การส่ ง ประเด็น จึ ง ชอบที่ ก ระท าได้ เฉพาะที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ หลั ก พยานโดยตรงและหลั ก การชั่ ง น้ า หนั ก
พยานหลักฐานเท่านั้น13ซึ่งมิได้ กล่าวถึงประเด็นของจาเลยที่มีสญ
ั ญาประกันแต่อย่างใด
จากการศึกษาพบว่า การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็นนั้นส่งผลให้ จาเลยที่
ได้ รับการปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อไม่ได้ เดินทางตามประเด็นไปฟังการพิจารณา ทาให้ ผิดสัญญาประกัน ศาล
ที่รับประเด็นต้ องส่งประเด็นคืนศาลเดิมเป็ นเหตุให้ การพิ จารณาคดีต้องล่ าช้ า และกรณีท่จี าเลยต้ องขังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาคดี กฎหมายที่แก้ ไขใหม่ ได้ บัญญัติให้ ผ้ ูคุมขังส่งจาเลยไปยังศาลที่รับประเด็น14
อันเป็ นภาระหน้ าที่ของเรือนจา ทัณฑ์สถาน สถานกักกัน และสถานที่กักขัง จาต้ องให้ ปฏิบัติตามเป็ นการ
ส่งภาระกับเรือนจาและทัณฑ์สถานเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก เมื่อกฎหมายกาหนดให้ ผ้ ูคุมขังส่งตัวจาเลยที่
ต้ องขังในระหว่างพิจารณาไปยังศาลที่รับประเด็นทางราชทัณฑ์กจ็ าต้ องปฏิบัติตาม15 แต่กม็ ิอาจทาได้ อย่าง
ราบรื่นเสียเท่าไรนัก ด้ วยเหตุผลในข้ อจากัดทางด้ านงบประมาณอั ตรากาลังและความปลอดภัย เป็ นต้ น
อีกทั้ง ยังเป็ นภาระของศาลชั้นต้ นที่ต้องทาการแทนศาลอื่นอีกด้ วย16
ประการที่สอง ปั ญหาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็น ภายหลังจากการ
แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 ซึ่งจาต้ องกระทาโดย
เปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลย เพื่ อให้ จาเลยมีสิทธิเผชิญหน้ ากับพยานและให้ จาเลยมีสิทธิในการถามค้ านฝ่ าย
โจทก์ได้ ซ่ึ งจาเลยอาจได้ รั บ ผลร้ า ยจากการเบิ กความของพยาน ดังนั้ น จาเลยจึ งควรมีโอกาสได้ รั บ รู้
กระบวนพิจารณาในศาลทุกขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนในการสืบพยานด้ วย อันจะทาให้ จาเลยสามารถใช้ สิทธิ
ในการต่อ สู้คดี ได้ อ ย่ างเต็มที่ ซึ่งเป็ นหลั ก บทบั งคั บ ของกฎหมายที่ให้ ป ระโยชน์ แ ก่จ าเลย ด้ ว ยเหตุ น้ ี
จาเลยจึ งไม่ อาจสละสิทธิ์น้ ี ได้ 17 เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นตามมาตรา 172 ทวิ แห่ งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ที่จาเลยอาจแถลงไม่ตามประเด็นไปได้ ซึ่งก่อนมีการแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 จาเลยมีสิทธิแถลงไม่ติดใจไปฟังการ
พิจารณาศาลที่รับประเด็นนั้นได้
ดังนั้น จึงได้ ทาการศึกษาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็นในต่างประเทศ
พบว่า ในประเทศสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี ถือว่าการสืบพยานประเด็นอยู่ในส่วนของชั้นเตรี ยมคดี
กล่าวคือ การสอบคาให้ การของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจาก เหตุของความเจ็บป่ วยหรือ
การอยู่ในต่างประเทศ เมื่อถึงชั้นพิจารณาคดีแล้ ว ไม่อาจที่จะมาศาลได้ การสืบพยานประเด็นคู่ความใน
13

จาก หลักกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร (พิมพ์ครั้งที่
2) (น.268-269), โดย ธานี วรภัทร์, 2558, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
14
จาก ปั ญหาและข้อขัดข้องในการส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานแทน ศึกษากรณีทจี่ าเลยต้องตามไปฟั ง
การพิจารณา.(รายงานผลงานส่วนบุคคล)(น.1),โดย ประมวล นิลกลาง,2554,กรุงเทพ ฯ : สถาบันพัฒนาข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม.
15
หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0711/ว 33 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การส่งตัวผู้ถูกคุมขังไปสืบพยาน
ตามประเด็น.
16
จาก ภาระของศาลชั้นต้ นที่ต้องทาการแทนศาลอื่นในคดีอาญา,โดย อุทยั ศุภนิตย์,สืบค้ นเมื่อ 25 กรกฎาคม
2559, จากhttp://elib.coj.go.th/Article/d23_4_2.pdf.
17
จาก โครงการวิจยั เรื่อง ศึกษาปั ญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาทีแ่ ก้ไขใหม่
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับพยานหลักฐาน.(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์)(น.243),โดย ณรงค์ ใจหาญและคณะ, 2556,
กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุตธิ รรม.
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คดีมีสิทธิท่จี ะตามประเด็นไปได้ แต่ ไม่ใช่ หน้ าที่18ซึ่งได้ บัญญัติรับรองไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเยอรมัน มาตรา 223 และ มาตรา 224 โดยบัญญัติกฎหมายไว้ ชัดเจน ในกรณีท่พี ยานไม่
สามารถมาศาลได้ เนื่องจาก ความเจ็บป่ วยหรื อความอ่อนแอหรื ออุปสรรคอื่นที่ไม่อาจทาให้ หมดไปได้
ทาให้ การมาศาลของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญในศาลที่พิจารณาคดีท่มี ีระยะเวลาที่ยังอีกนานหรือ
ที่ยังไม่มีความแน่ นอนไม่อาจกระทาได้ ศาลอาจกาหนดให้ ศาลอื่นที่รับประเด็นเป็ นผู้สืบพยานดังกล่ าวา
แทนก็ไ ด้ 19 รวมถึ ง พยานหากการต้ อ งมาปรากฏตั ว ของพยานบุ ค คลหรื อ พยานผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ศ าล
เนื่องจาก ระยะทางที่ห่างไกลแล้ วสาหรับพยานคนดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่อาจคาดหมายได้ ความเจ็บป่ วย อาจ
มีเหตุผลมาจากสุขภาพกายและสุขภาพจิต 20การพิจารณาในเรื่องของอุปสรรคอื่นๆที่ไม่อาจทาให้ หมดไป
ได้ อาจเป็ นข้ อเท็จจริงที่แตกต่างกันไป เช่น การเดินทางเป็ นเวลานานที่ไม่อาจจะเลื่อนได้ การปฏิเสธของ
พยานที่อยู่ต่างแดนที่จะเดินทางมาที่มีระยะทางที่ห่างไกลกัน ซึ่งศาลจาต้ องคานึงถึงความสัมพันธ์ในทาง
ส่วนตัวของพยานดังกล่ าวความสาคัญของคาเบิกความของพยานผู้น้ัน รวมทั้งหลักการเร่ งรัดกระบวน
พิจารณาประกอบด้ วยระยะเวลาของการสืบพยานในชั้นศาล นตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของพยาน
ที่ไม่ อ าจทาให้ หมดไปได้ โดยการใช้ มาตรการป้ องกัน ศาลจะต้ อ งใช้ ความพยายามที่จาเป็ นทุ กๆอย่ า ง
เพื่อที่จะให้ มีการเบิกความในชั้นพิจารณาคดีอาญา ทั้งนี้ การกาหนดให้ มีการสืบพยานทาในรูปคาสั่งศาล
หรือตามคาร้ องของคู่ความในคดีหรือคาร้ องขอพยานบุคคลที่ถูกหมายเรียก คาสั่งศาลดังกล่าวต้ องระบุถึง
ชื่อที่อยู่พยานบุคคลและเหตุขัดข้ องตาม (1)หรือ(2)ประเด็นที่จะต้ องเบิกความจะระบุไว้ เฉพาะ เมื่อไม่
อาจเห็นได้ จากคาฟ้ อง โดยการดาเนินการให้ มีการเบิกความเป็ นหน้ าที่ของศาลที่รับประเด็น ให้ ศาลแจ้ ง
ไปยังพนักงานอัยการ จาเลยและทนายจาเลยจะต้ องได้ รับการแจ้ งล่วงหน้ าถึงกาหนดนัดของการสืบพยาน
ประเด็น การแจ้ งกาหนดนัดดังกล่ าวไม่จาต้ องกระทาหากว่าจะเป็ นการก่ออันตรายต่อผลที่จะได้ จากการ
สืบสวนสอบสวน เอกสารของการสืบพยานประเด็นที่บันทึกไว้ จะต้ องแสดงต่อพนักงานอัยการและทนาย
จาเลย21และกรณีจาเลยที่ต้องขังมีทนายความ จาเลยจะต้ องมีสิทธิอยู่ร่วมด้ วยในสืบพยานประเด็น เฉพาะ
ในการกาหนดนั ดที่มีก ารสืบ พยานประเด็น ในศาลที่จ าเลยต้ อ งขั งอยู่ 22 ทั้งนี้ การกาหนดนั ดสืบ พยาน
ประเด็นและการแจ้ งกาหนดนัดดังกล่าวเป็ นหน้ าที่ของผู้พิพากษาที่เป็ นคนรับประเด็น แต่กอ็ าจจะทาโดย
ศาลที่เป็ นคนส่งประเด็น โดยระบุไว้ ในคาสั่ง ตามมาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กไ็ ด้ การแจ้ งกาหนดนัดดังกล่าวจะต้ องแจ้ งแก่พนักงานอัยการ จาเลย
ทนายจาเลย รวมทั้งจาเลยร่ วมถ้ ามี 23ซึ่งหน้ าที่จะต้ องแจ้ งกาหนดนัดไม่ถือว่ ามีอยู่ ในกรณีท่ีผ้ ู มีสิทธิท่ีจะ
ได้ รับการแจ้ งสละสิทธิและกรณีท่อี าจจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผลของการสืบสวนสอบสวน อาจเป็ นกรณี
ของการที่พยานหลักฐานมีแนวโน้ มที่จะสูญหายหรือการที่พยานหลักฐานมีแนวโน้ มที่จะถูกทาให้ ด้อยค่าลง
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เหตุผลที่ไม่แจ้ งกาหนดนัด ต้ องถูกระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร24 และผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนของศาลจะ
ส่งประเด็นเป็ นผู้แสดงเอกสารให้ กับผู้พิพากษาที่รับประเด็นเป็ นผู้สืบพยานไว้ จาเลยไม่มีสิทธิถึงการที่
รับรู้รายละเอียดดังกล่าว แต่พนักงานอัยการและทนายจาเลยมีสิทธิท่จี ะตรวจสอบเอกสารการสืบพยาน
ประเด็น ทั้งนี้ ไม่ได้ ข้ ึนอยู่ว่า พนักงานอัยการและทนายจาเลยจะได้ ตามประเด็นไปหรือไม่ 25 และในมลรัฐ
นิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ก็ไ ด้ ก าหนดสิ ท ธิ ท่ี จ ะตามประเด็น ของจ าเลยมี สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ การ
แสดงออกโดยที่ปรึกษาที่ได้ มีการแต่งตั้งแล้ วพนักงานอัยการเขต ยังมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับการนาเสนอแต่ท้งั สอง
สิทธิ์ดังกล่าวอาจได้ รับการยกเว้ น เมื่อในบทสรุปของการถามคาถามมีพยานเมื่อเขียนเจอะเจอเขาอาจจะ
ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้รับมอบอานาจหรือตัวแทนของฝ่ ายที่มีการร้ องขอทนายความที่ได้ รับการแต่งตั้ง
และจากนั้ น จะมีการตรวจสอบโดยทนายความหรื อตัวแทนของฝ่ ายปฏิปั กษ์ หนังสือมอบอานาจหรื อ
ตัวแทนนั้น แต่ละแห่งอาจลงทะเบียนในการรับมือกับคาคัดค้ านอานาจหน้ าที่หรือคุณสมบัติของข้ าหลวง
ใหญ่ เพื่อลักษณะการสอบได้ จัดทาขึ้นและลงในการรับฟังพยานหลักฐานและรับมือกับคาคัดค้ านดังกล่าว
ทั้งหมดต้ องได้ รับการบันทึกและถอดคาให้ การไว้ เมื่อปรากฏเหตุต้องมีการสืบพยานประเด็นคู่ความทั้งสอง
ฝ่ ายมีสิทธิท่จี ะเข้ าร่ วมการพิ จารณาในศาลที่รับประเด็นได้ หากสละสิทธิ์พนั กงานอัยการหรื อจาเลยหรื อ
ทนายจาเลยก็มีสิทธิ์ท่จี ะได้ ทราบคาให้ การของพยานบุคคลนั้นได้ 26 ซึ่งจะเห็นได้ ว่า การสืบพยานประเด็น
คู่ความมีสิทธิท่ีจะตามประเด็นไปอยู่ในการสืบพยานสามารถสละได้ เนื่องจาก เป็ นเรื่ องของสิทธิของ
จาเลย อันเป็ นข้ อยกเว้ นของหลักการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผยต่อหน้ าจาเลย และหลักพยานโดยตรงและ
หลักการชั่งนา้ หนักพยานหลักฐาน
ประการสาม ปั ญ หาการนั่งพิ จารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ ยังคงพบข้ อขัดข้ องบาง
ประการ ได้ แก่ การพิจารณาคดีของผู้พิพากษาซึ่งเป็ นผู้ช้ ีขาดตัดสินคดีในปัญหาข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย
พบว่าในทางปฏิบัติมีผ้ ูพิพากษาที่น่ังพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้ น จานวน 2 ท่าน ที่เป็ นองค์คณะโดยผู้
พิ พากษาที่ได้ รับมอบหมายจะให้ เป็ นผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนเท่ านั้นที่ข้ ึนนั่งพิ จารณาคดีอาญา ส่วนผู้
พิพากษาองค์คณะจะแยกไปขึ้นนั่งพิ จารณาคดีท่ตี น ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนอี ก
คดีหนึ่ง หลังจากนั้นลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา ทั้งมิ ได้ อยู่ร่วมในการพิจารณาคดีน้ันๆเลย
ครั้นเมื่อคดีเสร็จการพิจารณา ผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนจึงนาคดีมาปรึกษาด้ วยวิธีเล่าข้ อเท็จจริ งในคดีให้ ผ้ ู
พิพากษาองค์คณะฟัง ซึ่งผู้พิพากษาองค์คณะจะทราบข้ อเท็จจริงในคดีเพียงเท่าที่ได้ รับคาบอกเล่า เมื่อเห็น
พ้ องกันในผลแห่งคดีผ้ ูพิพากษาเจ้ าของสานวนก็จะเป็ นผู้ทาคาพิพากษาแล้ วนามาให้ ผ้ ูพิพากษาองค์คณะ
ลงลายมือชื่อร่วมกัน27 โดยจะนัดอ่านคาพิพากษา ประมาณ 1 เดือน หลังจากคดีเสร็จการพิจารณาในชั้น
สืบพยาน 28ซึ่งขัดต่อหลักการรับฟังและชั่งนา้ หนักของพยานหลักฐานหากปรากฏว่า ในการประชุมปรึกษา
เพื่ อมีคาพิ พากษาหรื อคาสั่งให้ อธิบดีผ้ ูพิพากษา ข้ าหลวงยุติธรรม หัวหน้ าผู้พิพากษาในศาลนั้น หรื อ
24

แหล่งเดิม.
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เจ้ าของสานวนเป็ นประธาน ถามผู้พิพากษาที่น่ังพิจารณาทีละคน ให้ ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย
ให้ ประธานออกความเห็น สุดท้ าย การวินิจฉัยให้ ถือตามเสียงข้ างมาก ถ้ าในปั ญหาใดมีความเห็นแย้ งกัน
เป็ นสองฝ่ ายหรือเกินกว่าสองฝ่ ายขึ้นไปจะหาเสียงข้ างมากมิได้ ให้ ผ้ ูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็ นผลร้ ายแก่
จาเลยมากยอมเห็นด้ วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็ นผลร้ ายแก่จาเลยน้ อยกว่า29
จึงได้ ทาการศึกษา การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็นในต่างประเทศ พบว่า
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดให้ สืบพยานประเด็นแทนศาลที่ส่งประเด็นเป็ นอานาจของผู้
พิพากษาคนเดียว โดยผู้พิพากษาที่สืบพยานประเด็นจะไม่ได้ เป็ นผู้พิพากษาที่ช้ ีขาดตัดสินคดีน้ัน30และใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กานั้ น ศาลมีหน้ าที่ในการควบคุมการสืบพยานโดยกาหนดวิ ธีการและลาดับในการ
สืบพยานบุคคลและเสนอพยานหลักฐานอื่นๆ โดยจะหลีกเลี่ยงการเสียเวลาโดยไม่จาเป็ น31เช่นเดียวกับ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กาหนดให้ ผ้ ูพิพากษาเป็ นผู้ควบคุมและดาเนินการพิจารราคดีด้วยตนเอง 32
โดยหลักแล้ ว ศาลจาต้ องการรับฟังพยานหลักฐานควบคู่กับการสังเกตลักษณะการให้ การพยานบุคคลและ
ได้ จากการที่เกิดเหตุหรือพยานวัตถุด้วย จึงจะวินิจฉัยชี้ขาดได้ ถูกต้ องซึ่งการวินิจฉัยชี้ ขาดข้ อเท็จจริงว่าเป็ น
ประการใดนั้ นอยู่ ท่ีความเชื่ อของผู้ วินิจ ฉั ยในการพิ เคราะห์ และความรอบคอบของผู้น้ั น เนื่องจากการ
วินิจฉัยข้ อเท็จจริงยากกว่าการวินิจฉัยข้ อกฎหมาย กฎหมายนั้นมีตัวบทให้ เราพินิจพิเคราะห์และมีการเล่า
เรียนได้ 33 ซึ่งส่งผลให้ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่มีความ
เป็ นระบบและไม่ สอดคล้ องกับนิติวิธีของระบบประมวลกฎหมาย 34 อันเป็ นหลั กประกันที่ม่ันคงในการ
อานวยความยุติธรรมให้ มีประสิทธิภาพและสามารถคุ้มครองสิทธิของคู่ความทุกฝ่ าย รวมทั้งในการค้ นหา
ความจริงและการตรวจสอบถ่วงดุลในคดีอาญา ซึ่งศาลมีหน้ าที่ตรวจสอบความจริงในการพิจารณาคดีท้งั
ปั ญหาข้ อเท็จจริงและปั ญหาข้ อกฎหมายในการรับฟั งพยานหลักฐานทั้งปวงของศาลอย่างมีเหตุผลโดย
ละเอียดทุกแง่ทุกมุมอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรม35 โดยคู่ความจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้ช่วยเหลือและกระตุ้น
ศาลในการค้ นหาความจริงได้ อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การนั่งพิจารณาคดีอาญาของศาล จาต้ องมีผ้ ูพิพากษาหรือตุลาการครบองค์
คณะ และผู้พิพากษาหรื อตุลาการซึ่งมิได้ น่ังพิจารณาคดีใด จะทาคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยคดีน้ันมิได้
เว้ นแต่ มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาเป็ นอย่างอื่น อันมิอาจก้ าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงเป็ น
การวางรากฐานที่มุ่งให้ กระบวนการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานแห่งคดีเป็ นไปโดยการร่ วมรับรู้เห็นอย่าง

29

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาคดีอาญา , มาตรา 184.
จาก การนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ.(รายงานวิจัย)(น.243).เล่มเดิม.
31
From Federal Rules of Evidence in a Nutshell (8th 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 “แนวคิดในการปรับปรุงราชการศาลยุตธิ รรม,” โดย หลวงจารูญเนติศาสตร์, 2549(มกราคมมิถุนายน),วารสารนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,6 (1) .น. 6.
34
จาก “โครงสร้ างความผิดอาญา: ศึกษากระบวนการคิดของกฎหมายอาญาเยอรมันเพื่อปรับใช้ กบั กฎหมาย
อาญาไทย,” โดย สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2556(กันยายน-ธันวาคม), วารสารธรรมศาสตร์, 32(3).น. 40.
35
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30
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แจ่มชัด ผู้พิพากษาต้ องได้ ร้ ู ได้ เห็น ได้ ยิน ได้ ฟังพยานด้ ว ยตนเอง36 ในขณะพิจารณาคดีและคาวินิจฉัยชี้
ขาดตั ด สิน คดี เพื่ อ น ามาซึ่ ง ผลสรุ ป ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ ก ลั่ น กรองของผู้ พิพ ากษาเต็ม คณะโดยละเอีย ด
รอบคอบทุ ก ขั้ น ตอนให้ ส อดคล้ อ งกับ สิท ธิพ้ ื นฐานที่ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาโดยเปิ ดเผย การได้ รั บ ทราบ
ข้ อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างพอเพียงการเสนอข้ อเท็จจริง ข้ อโต้ แย้ งและพยานหลักฐานของตน การ
คัดค้ านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้ รับการพิจารณา โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิ จารณาคดีครบ
องค์คณะและการได้ รับทราบเหตุผลประกอบคาวินิจฉัย คาพิพากษาหรือคาสั่งและบุคคลย่อมมีสิทธิท่จี ะให้
คดีของตนได้ รับการพิจารณาอย่างถูกต้ องรวดเร็วและเป็ นธรรม 37ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งบัญญัติไว้ ว่า “ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนู ญนี้ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับ
การคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ ว ย่อมได้ รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนู ญ
นี้”38
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้เขียนจึงได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาและเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
การพิ จารณาพิ พากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็น ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนู ญ และ
สอดคล้ องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการทาความเข้ าใจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ศึกษาการส่งประเด็นให้
สอดคล้ องกับหลักสากลที่ศาลจะต้ องมีความเป็ นภาวะวิสัยในการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง โดยให้ พยานบุคคล
นั้นต้ องมาเบิกความต่อหน้ าศาลที่พิจารณา เว้ นแต่เกิดกรณีจาเป็ นพยานไม่สามารถมาเบิกความที่ศาลได้
ศาลเจ้ า ของคดีจาต้ องเดิน เผชิ ญ สืบ พยานบุคคลนั้ นๆไป เพื่ อ ที่จ ะให้ ศ าลได้ สัมผั สพยานโดยตรงที่ให้
ข้ อเท็จจริงซึ่งบ่งชี้หรื อยืนยันข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ ทนั ทีโดยตรงในการช่วยศาลในการพิสูจน์ความผิดของ
จาเลย อันเป็ นสิ่งที่ช่วยในการพิ สูจน์ ความผิดของจาเลยซึ่ งใช้ ประกอบกับการพิ จารณาคดีของศาลเป็ น
เพี ยงเครื่ องช่ วยในการค้ นหาข้ อเท็จจริ งจากข้ อกล่ าวหา ในการได้ สัมผัสเอากัปกิริยาพยานด้ วยตนเอง
รวมทั้งการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีน้ันต้ องครบองค์คณะและผู้พิพากษาซึ่งมิได้ น่ังพิจารณาคดีใดจะทาคา
พิพากษาหรือวินิจฉัยคดีน้ันไม่ได้ หลักกฎหมายดังกล่าวตรงกับหลักการชั่งนา้ หนักพยานหลักฐานที่จาต้ อง
เป็ นผู้ ท่ีสั ม ผั ส พยานหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและเป็ นธรรมแก่ คู่ ค วามทั้ ง สองฝ่ ายใน
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาให้ มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
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ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ง
อภิรมย์ อินทร์ตะ๊ สืบ1
ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา2

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการ
ทาแท้ ง แนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงวิธีการ ข้ อดี ข้ อเสีย ต่างๆ ของความผิดฐานดังกล่ าว ของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส และสหรัฐอเมริ กา เพื่ อจะช่ วยสร้ างหลักเกณฑ์
และแนวความคิ ด ในทางกฎหมาย อั น เป็ นสาระส าคั ญ ในการชี้ น าเพื่ อ น ามาสู่ ก ารเพิ่ ม เติ ม
บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยความผิด ฐานการเสนอบริ ก ารการทาแท้ งในประเทศไทย ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้ อง ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบังคับใช้ ได้ จริง เพื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาพความ
เป็ นจริ งของสังคมไทยในปั จจุ บัน อีกทั้งจะยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมบทบัญญัติ
กฎหมายว่ าด้ วยความผิดฐานการเสนอบริ การการทาแท้ งในประเทศไทยตามวั ตถุ ประสงค์และ
ภารกิจของกฎหมายอาญา
เมื่อคุ ณ ธรรมทางกฎหมายหรื อสิ่งที่กฎหมายมุ่ งประสงค์ท่ีจะคุ้มครองของความผิด
อาญาฐานทาให้ แท้ งลูก คือ “ชีวิตในครรภ์มารดา” อันเป็ นการคุ้ มครอง “ประโยชน์ ” หรื อ
“คุณค่า” ดังนั้นในการที่จะให้ สงั คมมีความผาสุก มนุ ษย์ทุกคนต้ องเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์
หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ งจึงสอดคล้ องกับการ
คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานทาให้ แท้ งลู ก อีกทั้งเมื่อสภาพสังคมก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แต่ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้มีการประกาศใช้ บังคับต่อจาก
กฎหมายลักษณะอาญามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 อันเป็ นเวลากว่ า 59 ปี แล้ ว จึงทา
ให้ บางเรื่ องไม่ สอดคล้ องเหมาะสมที่จะปรั บใช้ กับสถานการณ์ในปั จจุ บันได้ ถ้ ากฎหมายนั้ นไม่
สอดคล้ องกับความเป็ นจริงแล้ ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมายไม่ว่าทางใด
ทางหนึ่ง และเมื่อพิจารณาในเรื่องบริบททางสังคมไทยแล้ วจะเห็นได้ ว่า ประชาชนยังมีความเห็นว่า
การทาแท้ งยังเป็ นสิ่งที่ผิดซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชาวพุทธที่ยึดถือเรื่องกฎแห่งกรรม
จากการศึ ก ษากฎหมายเกี่ยวกับ การเสนอบริ ก ารการทาแท้ งในต่ า งประเทศพบว่ า
สหพั น ธรั ฐสาธารณรั ฐเยอรมนี สาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส สหรั ฐอเมริ ก า รวมถึ ง 8 มลรั ฐ ได้ มีก าร
บัญญัติความผิดฐานนี้ไว้ อย่างชัดเจน แตกต่างกันเพียงรายละเอียดและถ้ อยคาในตัวบทกฎหมาย
ที่ผ้ ู กระทาความผิดต้ องรั บโทษตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกาหนด บทกาหนดโทษที่กล่ าวมา
1
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นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ทั้งหมด สามารถสรุปได้ ว่า บทลงโทษของแต่ละประเทศแบ่ งออกได้ เป็ นกรณี 3 กรณี ได้ แก่โทษ
ปรับในอัตราที่สงู โทษจาคุก หรือต้ องรับโทษทั้งสองอย่าง ซึ่งสามารถบังคับใช้ กับผู้ท่กี ระทาการฝ่ า
ฝื นกฎหมายได้ โดยตรง อันเป็ นผลดีในเชิงป้ องปรามอาชญากรรม มีประสิทธิภาพและสอดคล้ อง
กับสภาพสังคม อันเป็ นการครอบคลุมถึงกระบวนการป้ องกันก่อนเริ่มการทาแท้ ง ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้ แก่หญิงที่ประสบปั ญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้ อมเพราะเป็ นการป้ องกันการทาแท้ งที่
ไม่ถูกต้ องและฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติของกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถช่วยป้ องกันและลดปั ญหาของ
สังคมที่จะเกิดจากปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้ อนจากการเสนอบริการการทาแท้ งโดยฝ่ าฝื นต่อ
กฎหมาย ซึ่ งอาจจะกลายเป็ นปั ญ หาของสังคมและขยายวงกว้ า งโดยไม่ สามารถควบคุ มได้ ใน
อนาคตอีกด้ วย
เมื่อมาตรการบังคับใช้ ในประมวลกฎหมายอาญาในปั จจุ บันล้ าหลัง ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการกระทาความผิด และไม่อาจควบคุมปั ญหาอาชญากรรมของการทาแท้ งได้ ซึ่งหาก
ปล่อยไว้ ปัญหาเหล่านี้อาจจะขยายวงกว้ างออกไปและยากต่อการแก้ ไขปั ญหา อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัย สุขภาพ อนามัยของหญิ งที่ประสบปั ญหาตั้งครรภ์โดยไม่ พร้ อม ซึ่ งรั ฐควรมี
มาตรการและควรตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
การเสนอให้ มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาฐานการเสนอบริการ
การทาแท้ ง จึ งเป็ นแนวทางที่สอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ข องกฎหมายอาญาและจะสามารถช่ ว ย
ป้ องกันและแก้ ไขอาชญากรรมการทาแท้ งได้

1. บทนา
ปั ญ หาการทาแท้ งในประเทศไทยเป็ นปั ญหาสังคมที่มีก ารถกเถี ยงกัน มาเป็ นระยะ
เวลานาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้ อเสีย และเหตุผลทางด้ านศีลธรรม ว่าประเทศไทยควรบัญญั ติ
กฎหมายให้ มีการทาแท้ งโดยถูกกฎหมายได้ หรือไม่ ซึ่งปั ญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า
จะมีแนวทางการแก้ ปัญหาการลักลอบทาแท้ งโดยผิดกฎหมายนี้อย่างไรซึ่งในปั จจุ บันตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 305 ระบุ เหตุ ท่ีผ้ ู กระทามีอานาจทาแท้ งได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายตาม
กฎหมายปั จ จุ บั น มี อ ยู่ เ พี ย ง 2 เหตุ คื อ 1. เหตุ เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต มารดา และ 2. เหตุ เ กี่ ย วกั บ
อาชญากรรม (คณิต ณ นคร ,2553 น.182-183) การกระทาได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายเพราะ
เหตุท้งั สองนี้ ต้ องกระทาโดยแพทย์ แต่เนื่องจากสภาพสังคมปั จจุ บัน ปั ญหาของวัยรุ่น หรือหญิง
ที่ประสบปั ญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้ อม ขยายและกระจายตัวเป็ นวงกว้ างเพิ่ มขึ้นเรื่ อยๆ และ
ปั ญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้ อมนี้ เป็ นปั ญหาที่หญิงที่ประสบปั ญหาดังกล่าวไม่ต้องการให้ สังคม
รับรู้ จึงเกิดความหวาดกลัวและอับอายที่จะปรึกษาครอบครัวหรือไปปรึกษาแพทย์ อีกทั้งสังคมยัง
มองว่ า ผู้หญิงที่ประสบภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้ อมเป็ นปั ญหาสังคม จึงนามาสู่การหาทางออกที่ไม่
ปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่จะเป็ นอันตรายต่อชี วิตโดยการเลื อกซื้ อยาทาแท้ งที่ผิดกฎหมายมา
แก้ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อมดังกล่าว
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ในขณะที่ปัญหาเรื่ องการแก้ ปัญหาการทาแท้ งยังคงดาเนิ นอยู่ น้ั น ขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ก่อให้ เกิดวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่มี ีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย และมีผ้ ูอาศัยโอกาสจากช่องทางทางเทคโนโลยี ลักลอบขายยาหรืออุปกรณ์ท่ชี ่วยส่งเสริม
ในการทาแท้ งอย่างแพร่หลาย ทั้งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ รวมถึงช่องทางร้ านค้ า
สาธารณะอื่น ๆ โดยบรรยาย แอบอ้ าง ถึงสรรพคุ ณว่ าสามารถทาแท้ งได้ และไม่ มีอันตรายและ
ผลข้ างเคียงใดๆ ทาให้ หญิงที่ประสบปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อมถูกชักจู งใจและหลงเชื่อว่ายาทา
แท้ งเหล่ านั้นไม่เป็ นอันตรายและตัดสินใจเลือกซื้อยาทาแท้ งเพื่ อแก้ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
ดังกล่ า ว ซึ่ งประเทศไทยไม่ สามารถบั งคับ ใช้ กฎหมายไปเอาผิด กับ บุ คคลผู้ กระทาความผิดได้
เนื่ อ งจากประมวลกฎหมายอาญาไม่ มีก ารบั ญ ญั ติ ความผิด ฐานการเสนอบริ การการทาแท้ งไว้
ผู้กระทาความผิดจึงอาศัยช่ องว่างของกฎหมาย ลักลอบกระทาการดังกล่ าว เพื่อผลกาไร โดยไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่คานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่หญิงที่ประสบปั ญหาการตั้งครรภ์โดย
ไม่ พ ร้ อม ว่ า จะได้ รั บอัน ตรายหรื อ เกิด ปั ญ หาสุขภาพระยะยาวตามมาหรื อ ไม่ และอาจจะเป็ น
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

2.แนวความคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ง
2.1 ความหมายของการทาแท้ ง ทาให้ แท้ งลูก หมายถึง การทาลายชีวิตเด็กในครรภ์ ซึ่งในตารา
กฎหมายส่วนมาก มักจะอธิบายแนวนี้ ว่ าเด็กในครรภ์มีชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิคือ เริ่ มตั้งแต่ ปฏิสนธิ
หมายถึง เริ่มตั้งแต่ไข่และตัวอสุจิผสมกัน (วิฑรู ย์ อึ้งประพันธ์, 2537 น.104)
2.2 สาเหตุและผลกระทบของการทาให้ แท้ งลูก สืบเนื่องมาจากการท้ องปั ญหาการตั้งครรภ์
โดยไม่พร้ อมในปั จจุ บัน เป็ นปั ญหาสังคมที่ขยายวงกว้ างและมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาอันสั้น หญิงตั้งครรภ์ท่ปี ระสบปั ญหาเหล่านี้ จะต้ องเผชิญกับแรงกดดัน แรงบีบ
คั้นทางสังคม ครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจโดยตรง อันนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาโดยการ
ทาแท้ งที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย (อรัญ สุวรรณบุบผา, 2518 น.133)
2.3 หลักการกาหนดความผิดอาญา กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึง
ความผิ ด อาญา โทษ วิ ธี ก าร เพื่ อ ความปลอดภั ย และมาตรการบั งคั บ ทางอาญาอื่ น และเป็ น
กฎหมายที่กาหนดให้ ความผิดอาญา เป็ นเงื่อนไขของการใช้ โทษวิธีการเพื่ อความปลอดภัย และ
มาตรการบั งคับทางอาญาอื่นนั้ น (คณิต ณ นคร,2553, น. 32-33.)กฎหมายอาญา ได้ แก่
กฎหมายที่บัญญัติความผิดและโทษ (หยุด แสงอุทยั , 2552, น. 92) กฎหมายเป็ นเครื่องมือของ
รัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการดาเนินการต่าง ๆ กฎเหมายแต่ละฉบับจึงย่อมมีภารกิจของตัวเอง
โดยในส่วนของกฎหมายอาญามีภารกิจที่สาคัญ ได้ แก่ ภารกิจในการคุ้มครองสังคม ภารกิจในการ
ปราบปรามและในการป้ องกันการกระทาความผิด ภารกิจในการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมาย
และในการคุ้มครองคุณภาพของการกระทา (คณิต ณ นคร, 2553 น. 44-50.)
2.4 โครงสร้ างความรับผิดทางอาญา
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การวินิจฉัยความรับผิดตามทฤษฎีกฎหมายเยอรมัน แนวความคิดในการวินิจฉัยตาม
โครงสร้ างความผิดอาญา โดยแยกออกเป็ น 3 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ
(Tatbestandsmässigkeit) 2) ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) 3) ความชั่ว (Schuld)
(คณิต ณ นคร, 2557 น. 73.)
การวินิจฉัยโครงสร้ างความรั บผิดตามทฤษฎีกฎหมายฝรั่ งเศส (รั ตนชัย อนุ ตรพงษ์
สกุล, 2543,น.17) การวินิจฉัยความรับผิดโครงสร้ างความรับผิดอาญา การกระทาอันใดอันหนึ่ง
จะพึ งถือว่ าเป็ นความผิดและต้ อ งถูกลงโทษ จึงต้ องประกอบด้ วยข้ อสาระสาคัญ 3 ประการคือ
(1) ข้ อสาระทางกฎหมาย (2) ข้ อสาระทางการกระทา (3) ข้ อสาระทางเจตนา (วิจิตร ลุลิตา
นนท์, 2507, หน้ า 79-152.)
โครงสร้ างของความผิดอาญาในระบบคอมมอนลอว์ ประกอบไปด้ วยสาระสาคัญ 2
ประการ ด้ วยกันกล่าวคือ 1. การกระทาความผิด (Actus reus) 2. เจตนาร้ าย (Mens rea) (สุภัช
ลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2556 น.52)
2.5 แนวความคิดพื้นฐานของความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตรายตามหลักกฎหมายเยอรมัน
ในทางตารากฎหมายอาญาเยอรมัน เราอาจแบ่ งประเภทของความผิดอาญาออกได้
เป็ นหลายรู ป แบบด้ ว ยกั น ซึ่ ง รู ป แบบหนึ่ ง ของการแบ่ ง ประเภทความผิ ด อาญา คื อ การแบ่ ง
ความผิ ด อาญาเป็ นความผิ ด อาญาที่เ ป็ นการทาร้ าย และความผิด อาญาที่เ ป็ นการก่อ อันตราย
(Verletzungs-und Gefaehrdungsdelikte) (สุร สิทธิ์ แสงวิ โรจนพั ฒ น์ ,2536 น.8) จุ ด แบ่ ง
ระหว่างความผิดอาญาที่เป็ นการทาร้ ายและความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย อยู่ตรงที่ว่ากรรม
ของการกระทาของแต่ละองค์ประกอบความผิด (das Handlungsobjekt des Tatbestandes) นั้น
ได้ รับความเสียหายหรือเป็ นแต่เพียงน่าจะได้ รับอันตรายเท่านั้น (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536
น.8)
ผู้ เ ขี ยนได้ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ความผิ ด อาญาฐานการเสนอบริ ก ารการท าแท้ ง ใน
ประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายซิวิลล์ลอว์ (civil law) และประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(common law) โดยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ บัญญัติความผิดฐานการเสนอบริการการ
ทาแท้ งไว้ ใน มาตรา 219a และได้ บัญญัติครอบคลุมถึงความผิดฐานจาหน่ายยาหรืออุปกรณ์ท่ี
ช่ วยในการทาแท้ งไว้ ใน มาตรา 219b โดยกาหนดความผิดฐานนี้ เป็ นความผิดที่เป็ นการก่ อ
อันตราย เช่ นเดียวกับสาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศสและสหรั ฐอเมริ กา โดยสาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศสได้ บัญญัติ
ความผิดฐานการเสนอบริการการทาแท้ งไว้ ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข มาตรา L.647 ส่วน
สหรั ฐอเมริ กาก็ได้ มีการบัญญัติความผิดฐานการเสนอบริ การการทาแท้ งไว้ ในประมวลกฎหมาย
อาญาและวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1462 ในหมวดการนาเข้ าหรื อการขนส่งเรื่ องลามก
อนาจาร จากการพิจารณาความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ งของต่างประเทศมาแล้ ว
จะพบว่าในความผิดฐานการเสนอบริการการทาแท้ งของต่างประเทศได้ บัญญัติให้ การกระทาใดอัน
เป็ นการเสนอบริการการทาแท้ งเป็ นความผิดอาญาซึ่งบัญญัติถึงโทษที่ผ้ ูกระทาความผิดต้ องได้ รับ
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ทั้งโทษจาคุกหรื อโทษปรั บ หรื อทั้งจาและปรั บ โดยที่ในต่างประเทศ ได้ แก่ สหพั นธ์สาธารณรั ฐ
เยอรมัน ได้ มีการบั ญญัติความผิดฐานเสนอบริ การการทาแท้ งไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา ใน
หมวดความผิดฐานทาให้ แท้ งลูก เช่นเดียวกับฝรั่ งเศส และสหรัฐอเมริกา รวมถึงในหลายๆมลรั ฐ
ในสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ การกระท าการเสนอบริ ก ารการท าแท้ ง เป็ นความผิ ด อาญา
เช่นเดียวกัน แต่สาหรับในประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติให้ กรณี การเสนอบริการการทาแท้ งเป็ น
ความผิดอาญา
2.6 ขอบเขตความผิดฐานทาให้ แท้ งลูก “ทาให้ แท้ งลูก” ก็คือ ทาให้ ลูกในครรภ์ตายในขณะอยู่
ในครรภ์หรือทาให้ ลูกในครรภ์คลอดออกมาก่อนกาหนดแต่โดยสภาพไม่อาจมีชีวิตรอดได้ (คณิต
ณ นคร, 2557, น. 177) การคลอดก่อนกาหนดในที่น้ ี หมายความว่ า เป็ นการทาให้ ลูกใน
ครรภ์คลอดก่อนถึงเวลาที่ทารกจะคลอดออกมาตามธรรมชาติของทารกนั้น ไม่ว่าจะคลอดโดยมี
หรื อไม่มีชีวิตก็ตาม กล่ าวคือ ต้ องมีผลให้ ลูกนั้ นตายในครรภ์หรื อคลอดแล้ วตายก่อนอยู่ มีชีวิต
(จิตติ ติงศภัทิย์,2536, น. 2042) ซึ่งก็หมายความว่ า แม้ ทารกเกิดมาจะมีสภาพบุคคลหรื อ
แสดงอาการของการมีชีวิต แต่ถ้าทารกนั้นไม่อาจมีชีวิตอยู่นอกครรภ์มารดาได้ โดยไม่ว่าจะตาย
ภายหลั งคลอดนานเท่า ใด ผู้ ก ระทาให้ ทารกคลอดย่ อ มต้ อ งถื อ ว่ า เป็ นการทาให้ แ ท้ งลู ก ทั้งสิ้ น
(วิฑูรย์ อึ้งประพั นธ์, 2537, น. 108) โดยผลคือความตายที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับการ
กระทาของผู้กระทาดังกล่าว
2.7 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีการควบคุมสังคม ความมุ่งหมายในการควบคุมสังคมคือ
การก่อให้ เกิดการประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) จะสร้ างความเป็ น
ปึ กแผ่น และการดารงอยู่ของกลุ่มบุคคลหรื อสังคม (ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546 , น. 56.)
ทฤษฎีการป้ องกันสังคมการป้ องกันสังคมโดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน (ประธาน วัฒน
วาณิชย์,2546, น. 56.)คือ ขั้นตอนการป้ องกันก่อนการเกิดอาชญากรรม และขั้นตอนการป้ องกัน
ภายหลังจากอาชญากรรมได้ ข้ นึ แล้ วเพื่อมิให้ เกิดขึ้นอีก
จากการศึกษาตามโครงสร้ างความรั บผิดอาญาของระบบกฎหมายซิ วิลล์ ลอว์ (civil
law) ของสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส รวมถึงระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common law) นั้น ผู้เขียนพบว่าการวิเคราะห์ตามโครงสร้ างความผิดอาญาเยอรมันโดยศึกษา
แนวความผิ ด อาญาที่เ ป็ นการก่ ออัน ตรายประกอบการวิ นิ จ ฉั ยนั้ นสมบู ร ณ์ มากที่สุด เนื่ องจาก
ความผิดตามมาตรา 219a การเสนอบริการการทาแท้ งตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันเป็ น
ความผิดอาญาที่มีแนวความคิดพื้นฐานจากหลักความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย ในทางตารา
กฎหมายอาญาเยอรมัน เราอาจแบ่งประเภทของความผิดอาญาออกได้ เป็ นหลายรูปแบบด้ วยกัน
ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการแบ่งประเภทความผิดอาญา คือ การแบ่งความผิดอาญาเป็ นความผิดอาญา
ที่ เ ป็ น ก า ร ท า ร้ า ย แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า ที่ เ ป็ น ก า ร ก่ อ อั น ต ร า ย ( Verletzungs-und
Gefaehrdungsdelikte) (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 น.7) จุ ดแบ่ งระหว่างความผิดอาญาที่
เป็ นการทาร้ ายและความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย อยู่ตรงที่ว่ากรรมของการกระทาของแต่ละ
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องค์ประกอบความผิด (das Handlungsobjekt des Tatbestandes) นั้น (สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
,2536 น.8)ได้ รับความเสียหายหรือเป็ นแต่เพียงน่าจะได้ รับอันตรายเท่านั้น ในกรณีของความผิด
อาญาที่เป็ นการทาร้ าย จะเป็ นความผิดสาเร็จก็ต่อเมื่อกรรมของการกระทาได้ รับความเสียหาย
อย่ างแท้ จริ ง ในทางตรงกันข้ าม ในกรณีของความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย ในกรณีของ
ความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย การที่กรรมของการกระทาเป็ นแต่เพียงน่าจะได้ รับอันตราย ก็
เป็ นความผิดสาเร็จแล้ ว ทั้งนี้เพราะความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย กฎหมายลงโทษผู้กระทา
เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตราย และคุณธรรมทางกฎหมาย ด้ วยเหตุน้ ี แม้ ว่าผลที่เป็ นความเสียหาย
จะยั งไม่ เ กิด ขึ้น ก็ต ามก็สามารถลงโทษผู้ ก ระทาไก้ แ ล้ ว หากการกระทานั้ น เป็ นการก่ อ อัน ตราย
(สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ,2536 น.9)
ดังนั้นหากพิ จารณาจากหลักกฎหมายเยอรมันข้ างต้ น เมื่อคุณธรรมทางกฎหมายของ
ความผิดอาญาฐานทาให้ แท้ งลูก ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย คือ การคุ้ มครอง “ ชีวิตใน
ครรภ์มารดา ” และการกระทาที่มีลักษณะอันเป็ นการเสนอบริการการทาแท้ งก็เป็ นการกระทาที่
น่ าจะเป็ นอันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดาแล้ ว หากนาแนวความผิดอาญาที่เป็ นการก่ออันตราย
ตามกฎหมายเยอรมันเพื่อนาไปเป็ นแนวทางการปรับใช้ และวางหลักเกณฑ์ในการบัญญัติกฎหมาย
อาญาไทยในความผิดฐานการเสนอบริการการทาแท้ งจะทาให้ กฎหมายมีความชัดเจน สอดคล้ อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิ จารณาถ้ อยคาในบทบัญญัติกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน
ทาให้ แท้ งลู ก รวมถึ งแนวคาพิ พากษาของศาลฎี กาในการก าหนดความผิ ดอาญาที่เ ป็ นการก่ อ
อัน ตรายดั งกล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จะเห็น ว่ า ประเทศไทยมี บ ทบั ญ ญั ติ ความผิ ด อาญาที่เ ป็ นการก่ อ
อัน ตรายมานานแล้ ว อีก ทั้ง ความผิด ฐานการเสนอบริ ก ารการทาแท้ งของสหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ
เยอรมั น ซึ่ ง เป็ นบทบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด อาญาที่เ ป็ นการก่ อ อั น ตราย รวมถึ ง สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
สหรัฐอเมริกาและมลรัฐต่างๆ อีก 8 รัฐ ก็มีบทบัญญัติความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทา
แท้ ง แม้ ว่าถ้ อยคานั้นจะมีความแตกต่างกันก็ตาม แต่ผลของถ้ อยคานั้น ก็คือ กฎหมายกาหนด
ความผิดเพื่อลงโทษแก่ผ้ ูเสนอการบริการการทาแท้ งทั้งสิ้น

3.บทสรุป
การกาหนดความผิดทางอาญามีความสาคัญต่อการกาหนดพฤติกรรมของคนในสังคม
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ อง
กับการกาหนดความผิดฐานการเสนอบริ การการทาแท้ งของต่างประเทศ พบว่าสาหรั บประเทศที่
ใช้ ระบบประมวลกฎหมายซิวิลล์ลอว์ (Civil Law)และประเทศที่ไม่ใช้ ระบบประมวลกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (Common Law) ล้ วนแล้ วแต่นาความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ งมา
บัญญัติไว้ เป็ นความผิดอาญาเพื่ อลงโทษแก่ผ้ ูกระทาความผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้แสดงให้ เห็นว่ าประเทศ
เหล่านี้ได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยของหญิงที่ต้ังครรภ์ เพื่อที่จะคุ้มครองและป้ องกันมิให้ ชีวิตใน
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ครรภ์มารดารวมถึงตัวของหญิงที่ต้ังครรภ์ได้ รับภยันตรายจากการเสนอบริ การการทาแท้ งที่ผิด
กฎหมาย
ประเทศไทยได้ มีบทบั ญญั ติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา
302 กาหนดให้ การทาแท้ งเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะในกรณีหญิงยอมให้ ผ้ ูอ่ นื กระทา หรือใน
กรณีหญิงเป็ นผู้กระทาให้ ตนเองแท้ งลูกก็ตาม แต่การกระทาความผิดในลักษณะที่เป็ นการเสนอ
การบริการการทาแท้ งนั้น เป็ นลักษณะการกระทาที่เป็ นต้ นเหตุท่จี ะทาให้ หญิงที่ต้ังครรภ์บางคนที่
อาจจะไม่มีความคิดที่จะตัดสินใจทาแท้ งในตอนแรก แต่เนื่องจากการกระทาในลักษณะดังกล่ าว
เข้ าถึงได้ ง่าย มีการเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นยาทาแท้ ง โดยระบุข้ันตอนและวิธีใช้
สั่งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ซ่ึงยากแก่การตรวจสอบ หรือจะเป็ นการเปิ ด
สถานบริการการทาแท้ งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการทาแท้ งที่นิยมก็มีหลากหลายวิธีการ อาทิเช่นบริการ
โดยการบี บ นวดเค้ น มดลู ก หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเพื่ อ ให้ บ รรลุ ซ่ึ ง
วัตถุประสงค์ในการทาแท้ งดังกล่ าว เพราะฉะนั้นการเสนอบริ การการทาแท้ งในลักษณะดังกล่ าว
ข้ างต้ น เป็ นการกระทาที่เป็ นการเพิ่ มโอกาสในการกระทาความผิด เป็ นการเพิ่ มโอกาสที่คนจะ
ทาลายสิ่งที่กฎหมายต้ องการคุ้มครอง คือชีวิตในครรภ์มารดาได้ ง่ายขึ้น เมื่อคุณธรรมทางกฎหมาย
หรือสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์ท่จี ะคุ้มครองของความผิดอาญาฐานทาให้ แท้ งลูก คือ “ชีวิตในครรภ์
มารดา” อันเป็ นการคุ้มครอง “ประโยชน์” หรือ “คุณค่า” ดังนั้นในการที่จะให้ สังคมมีความผาสุก
มนุษย์ทุกคนต้ องเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ความผิดอาญาฐาน
การเสนอบริการการทาแท้ งจึงสอดคล้ องกับการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐาน
ทาให้ แ ท้ ง ลู ก อี ก ทั้ง เมื่ อ สภาพสั งคมก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แต่ ป ระมวล
กฎหมายอาญาฉบั บ นี้ มี ก ารประกาศใช้ บั งคั บ ต่ อ จากกฎหมายลั ก ษณะอาญามาตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2500 อันเป็ นเวลากว่ า 59 ปี แล้ ว จึงทาให้ บางเรื่ องไม่สอดคล้ องเหมาะสมที่จะ
ปรับใช้ กบั สถานการณ์ในปัจจุบันได้ ถ้ ากฎหมายนั้นไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงแล้ ว ย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และเมื่อพิจารณาในเรื่องบริบททาง
สังคมไทยแล้ วจะเห็นได้ ว่า ประชาชนยังมีความเห็นว่ าการทาแท้ งยังเป็ นสิ่งที่ผิดซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ชาวพุทธที่ยึดถือเรื่องกฎแห่งกรรม
จากการศึ ก ษากฎหมายเกี่ยวกับ การเสนอบริ ก ารการทาแท้ งในต่ า งประเทศพบว่ า
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่ งเศส สหรั ฐอเมริกา รวมถึง 8 มลรั ฐที่ได้ กล่ าวมาแล้ ว
ในบทที่ 3 ได้ มีก ารบั ญ ญั ติ ค วามผิด ฐานนี้ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน แตกต่ า งกัน เพี ย งรายละเอีย ดและ
สาระสาคัญในตัวบทกฎหมายที่ผ้ ูกระทาความผิดต้ องรับโทษตามที่กฎหมายแต่ละประเทศบัญญัติ
ไว้ บทบัญญัติโทษที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ว่า
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1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
“ผู้ ใด เสนอ บอกกล่ า ว แนะน า ซึ่ งการท าแท้ ง หรื อ เรี ยกร้ อ งให้ มีก ารทาแท้ งโดย
ตนเองหรือผู้อ่ นื หรือซึ่งปั จจัย วัตถุ หรือวิธีการที่ใช้ ในการทาแท้ ง โดยมีการชี้แจงสรรพคุณ หรื อ
ประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สนิ หรือศีลธรรมอันดี”
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
“ผู้ใดกระทาการใดๆเพื่อได้ ช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่ อการยุติการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะโดย
การเผยแพร่การเสนอบริการชวนเชื่อ หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ”
3. สหรัฐอเมริกา
“ผู้ใดนาเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยบริ การด่วนพิ เศษ คอมพิ วเตอร์ แบบตอบโต้ ซึ่ง
ยาใดๆ บทความ หรือ สิ่งที่ได้ รับการออกแบบดัดแปลง หรือมีไว้ สาหรับกระบวนการการทาแท้ งที่
ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม โดยการเขียน นามบัตร แผ่นพับหนังสือเกี่ยวกับการบริการทาแท้ ง”
จะเห็นได้ ว่าจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามประเทศดังกล่าวสามารถบังคับใช้ กับผู้
ที่กระทาการฝ่ าฝื นกฎหมายได้ โดยตรง อันเป็ นผลดีในเชิงป้ องปรามอาชญากรรม เพื่อให้ สามารถ
ช่วยลดปริมาณการลักลอบทาแท้ ง อันเป็ นการป้ องกันภยันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดา ซึ่งการ
ลงโทษหรือการใช้ กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทาความผิด จะต้ องกระทาเพื่อให้ เกิด
ความรู้ สึกต่ อผู้ กระทาความผิดและบุ คคลทั่ว ไปว่ า สังคมไม่ ยอมรั บการกระทาของเขา และใน
ขณะเดียวกันก็ต้อ งกระทาเพื่ อเตือ นบุ คคลทั่วไปด้ ว ยว่ า หากมีการกระทาเช่ นนั้ น เกิดขึ้ นอีก ก็
จะต้ องมีการลงโทษเช่ นเดียวกัน ดังนั้น หากการใช้ กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทา
ความผิดเป็ นไปโดยถูกต้ องแล้ ว การใช้ กฎหมายอาญาก็ย่อมจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการป้ องกัน
ทั่วไปหรือการป้ องกันโดยอ้ อมตามภารกิจของกฎหมายอาญา
และจากการศึกษาแนวความคิดของความผิดอาญาฐานการเสนอบริ การการทาแท้ ง
ตาม มาตรา 219 a แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้ กาหนดให้ เป็ นความผิดอาญาที่มี
ลักษณะเป็ นการก่ออันตราย ซึ่งข้ อพิ จารณาความผิดอาญาจะมีความสมควรลงโทษอยู่ในตัวเอง
เสมอซึ่ งความสมควรลงโทษของความผิ ด อาญาที่มีลั ก ษณะเป็ นการก่ อ อัน ตรายนั้ น เกิด จาก
แนวความคิดที่ว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้กระทาความผิดเป็ นอันตรายต่อคุณธรรมทาง
กฎหมายที่บุคคลอื่นได้ รับความคุ้มครองแล้ ว โดยที่กรรมของการกระทาเป็ นแต่เพี ยงน่ าจะได้ รับ
อันตราย กฎหมายก็ลงโทษผู้กระทาความผิดเพื่ อเป็ นการป้ องกันอันตรายและป้ องกันคุณธรรม
ทางกฎหมาย แม้ ผลที่เป็ นความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามก็สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้
แล้ ว ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูเขียนจึงได้ ข้อสรุปว่ าการเสนอการบริ การทาแท้ งในลักษณะนี้ไม่ ได้ เป็ นการก่อ
อันตรายต่อตัวหญิงที่ต้ังครรภ์อย่างเดียว แต่ยังเป็ นการทาลายคุณธรรมทางกฎหมาย คือชีวิตใน
ครรภ์มารดาที่กาลังจะเกิดมา เพราะหากไม่ไปทาลายชีวิตในครรภ์มารดานั้ น ชี วิตเหล่ านั้นก็จะ
เติ บ โตมาตามขั้ น ตอนของธรรมชาติ คลอดออกมามี ชี วิ ต อยู่ ร อดแต่ ไ ปยุ ติ โ ดยการท าแท้ ง ใน
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ลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น ในลักษณะความผิดอาญาโดยทั่วไปแล้ วจะต้ องมีผลจากการกระทาเกิดขึ้น
แต่ความผิดลักษณะนี้เป็ นการกระทาที่ใกล้ ชิดต่อผล ใกล้ ท่จี ะทาลายคุณธรรมทางกฎหมาย คือ
ชี วิ ต ที่อ ยู่ ใ นครรภ์ มารดาจะถู ก ท าลายอั น เนื่ อ งมาจากสิ่งที่ผ้ ู ก ระทาเสนอไปนั้ น ก็จ ะไปทาลาย
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานทาให้ แท้ งลูก มันจึงเป็ นภยันตรายต่อชีวิตในครรภ์มารดา
อีกทั้งแนวความคิดพื้นฐานที่มีลักษณะเป็ นการก่ออันตรายนี้ไม่ใช่แนวความคิดที่ใหม่แต่ได้ ปรากฏ
อยู่ในหลักกฎหมายอาญาของไทยมานานแล้ ว จึงมีความสอดคล้ องหากนามาปรั บใช้ กับกฎหมาย
อาญาของไทยมากที่สดุ
จากที่ได้ กล่ าวมาทั้งหมดข้ างต้ นผู้เขียนจึงเชื่อมั่นว่าความผิดฐานการเสนอบริการการ
ทาแท้ งจะสามารถแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุโดยจะช่วยลดและตัดโอกาสในการกระทาความผิดได้ มากขึ้น
ดังนั้ น เมื่อ การทาแท้ งยั งเป็ นสิ่งที่ผิด กฎหมายและสภาพสังคมก่อ ให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ าและทันสมัยเพิ่ มมากขึ้น การกระทาที่เป็ นการเสนอบริ การการทาแท้ งนั้ น
ส่งผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ในครรภ์ มารดาและตั ว ของหญิ งที่ป ระสบปั ญ หาภาวการณ์ ท้อ งไม่ พ ร้ อ ม
โดยตรง อี ก ทั้ง ยั งส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความสงบสุข และศี ล ธรรมอัน ดี งามของประเทศโดยรวม
ผู้เขียนจึงเห็นควรว่ าควรที่จะเพิ่ มบทกาหนดโทษความผิดฐานการเสนอบริ การการทาแท้ งไว้ ใน
ประมวลกฎหมายอาญาไว้ เป็ นการเฉพาะ เพื่อคุ้มครองภยันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตในครรภ์มารดา
อันเป็ นคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานทาให้ แท้ งลูก และคุ้มครองป้ องกันการอยู่ร่วมกัน
ของประชาชนในสังคมให้ มีความปกติสขุ อันเป็ นภารกิจหลักของกฎหมายอาญา

4. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ ประมวลกฎหมายอาญา มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดอาญาฐานการเสนอบริการการทาแท้ งไว้ ใน
ประมวลกฎหมายอาญา เห็นสมควรดังนี้
“ ผู้ใดเสนอ บอกกล่ าว แนะนา หรื ออธิบายเนื้ อหาของสิ่งนั้นในที่สาธารณะ ในที่
กลางชุ มชม หรื อโดยการทาให้ แพร่ หลายซึ่ งสิ่งบั นทึก เพื่ อประโยชน์ ในลั กษณะทรั พย์สิน หรื อ
ในทางที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งการทาแท้ ง หรือการเรียกร้ องให้ ทาแท้ งโดยตนเองหรือผู้อ่ นื หรือ
ซึ่งปัจจัย วัตถุ หรือวิธกี ารที่ใช้ ในการทาแท้ ง โดยมีการชี้แจงสรรพคุณ”
บรรณานุ กรม
คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
วิญญูชน.
. (2553). กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญู
ชน.
ประธาน วัฒนวาณิชย์. (2546). ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับอาชญาวิทยา. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก.

604

วิจิตร ลุลิตานนท์. (2507). คาอธิ บายกฎหมายอาญา (ภาค 1). พิ มพ์ ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิฑรู ย์ อึ้งประพันธ์. (2537). กฎหมายทาแท้ง : ข้อโต้แย้งทีไ่ ม่ยตุ ิ . กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส.
จิตติ ติงศภัทิย์. (2536). คาอธิ บายประมวลกฎหมายอาญา ภาค2 ตอน1. กรุงเทพฯ : สานั ก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
หยุด แสงอุทัย. (2552). ความรู เ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับกฎหมายทั่วไป. พิ มพ์ ครั้ งที่ 1.กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรัญ สุวรรณบุบผา. (2518). หลักอาชญวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพาณิช.
คณิต ณ นคร. เหตุทาแท้งได้ตามกฎหมายเยอรมัน.มาตรการทางกฎหมายกับปั ญหาการทาแท้ง:
ทางออกอยู่ทีไ่ หน . สถาบันกฎหมายอาญา สานักงานอัยการสูงสุด.
รัตนชัย อนุ ตรพงษ์สกุล. (2543). อิทธิพลกฎหมายตะวันตกที่มีผลต่อการวินิจฉัยความผิดทาง
อ า ญ า ข อ ง ไ ท ย . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต . ก รุ ง เ ท พ ฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. (2536). ผลของการกระทาในทางอาญา ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เป็ นการ
ก่ออันตราย. กรุงเทพฯ:คณะนิติศาสตร์.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2556). โครงสร้ างของความผิดอาญา : ศึกษากระบวนการคิดของ
กฎหมายอาญาเยอรมั น เพื่ อ ปรั บ ใช้ กั บ กฎหมายอาญาไทย. กรุ ง เทพฯ : คณะ
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
FRANCE Code of Public Health (as amended by Law 75-17)
German Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB)
U.S. Code: Title 18 - CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE

605

ปั ญหากฎหมายเกีย่ วกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
อรนุ ช อ่อยอารีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ความเป็ นมา
เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว โดยศึกษาจากรัฐธรรมนู ญ หลักความชอบ
ด้ วยกฎหมาย และบทบั ญญั ติ ของทนายความในศาลเยาวชนของประเทศต่ างๆ เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์
ระเบี ย บวิ ธี ก าร ขั้ น ตอน จนถึ ง การถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า ง การว่ า ความของ
ทนายความในศาลเยาวชนของต่างประเทศ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ บังคับ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิ จารณาแก้ ไขปั ญหา และวิ เคราะห์ ถึงความเหมาะสมของการกาหนดกฎเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายในคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ดั ง กล่ า ว ตลอดจนศึ ก ษาแนวทาง
ข้ อเสนอแนะ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่ อให้ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายในคดี
เยาวชนและครอบครั ว เกิด ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การทางกฎหมายและไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ
หน่วยงานผู้ความคุมที่ปรึกษากฎหมายหรือเด็กและเยาวชนในคดีอาญา
จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเรื่องข้ อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้ วยการอบรม
ระเบี ย บปฏิบั ติ ข องที่ป รึ ก ษากฎหมาย การจดแจ้ ง และการลบชื่ อ ออกจากบั ญ ชี พ.ศ. 2556
ก่อให้ เกิด ปั ญหา คื อ การออกข้ อบั งคับฯ เช่ น ว่ านี้ ขัดหรื อแย้ งต่ อ หลั กความชอบด้ ว ยกฎหมาย
หรื อไม่ เนื่องจากมีลักษณะเป็ นการจากัดถึงสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ตามรัฐธรรมนู ญ และยังขัดหรือแย้ งต่อหลักแห่ งความจาเป็ น กล่ าวคือจะต้ องเป็ นวิธีการที่จาเป็ น
ที่สดุ อันจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพน้ อยที่สุด แต่กลับเป็ นการเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ แก่
ทนายความผู้จะปฏิบัติหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายให้ แก่เด็กหรื อเยาวชนในคดีอาญา อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ กล่าวคือ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
เพื่ อ ปกป้ องสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน เนื่ อ งจากต้ องถู ก ควบคุ ม ตรวจสอบจากศาลด้ ว ยว่ า
หากทนายความประพฤติตนไม่ เหมาะสมก็เป็ นเหตุให้ ถูกศาลเพิ กถอน หรื อลบชื่อจากทะเบียน
การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ทาให้ ไม่ สามารถดาเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครั วได้ ปั ญหา
ดังกล่ าวจึ งส่งผลให้ หน่ วยงานที่จะควบคุ มทนายความหรื อที่ปรึ กษากฎหมายนั้ น ถู กแทรกแซง
และยั งก่ อ ให้ เ กิด ความไม่ ชั ด เจนในอ านาจของหน่ ว ยงานผู้ ท่ีจ ะเข้ า มาควบคุ มดู แ ลและก ากั บ
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ทนายความหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเด็กหรื อเยาวชนผู้ท่เี ป็ น
จาเลยในคดีอาญาที่มีความจาเป็ นต้ องได้ รับการช่ วยเหลื อทางกฎหมายจากที่ปรึ กษากฎหมาย
แต่ต้องประสบปั ญหาขาดแคลนที่ปรึ กษากฎหมายเนื่องจากไม่ มีท่ปี รึ กษากฎหมายเพี ยงพอจาก
การจัดการอบรมที่ยังไม่เรียบร้ อยนั้นอีกด้ วย
จากข้ า งต้ น จึ ง เห็น ว่ า ประเทศไทยควรน าแนวคิ ด หรื อ หลั ก การตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ เชน สหรั ฐอเมริ กา อังกฤษ และสหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี ที่ได้ วางหลั ก ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนของที่ปรึกษากฎหมายไว้ โดยหมายความว่า
สมควรที่ จ ะยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ท่ี ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมาย เพราะการคง
บทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วไว้ จ ะทาให้ บ รรทัด ฐานทางวิ ช าการทางกฎหมายของประเทศไทยมีปั ญ หา
นอกจากนี้ สมควรที่ จ ะด าเนิ น การให้ มี ก ารออกกฎหมายล าดั บ รองโดยอาศั ย อ านาจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความ พ.ศ. 2528 ออกมาเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล และจั ด การอบรม
ที่ปรึกษากฎหมายแทนโดยไม่จาเป็ นต้ องกาหนดให้ มีใบอนุ ญาตอีก โดยหน่ วยงานผู้ทาการดูแล
และควบคุมควรเป็ น “สภาทนายความฯ” ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ชอบด้ วยกฎหมายในการดูแลและ
ควบคุ ม ทนายความรวมทั้งที่ป รึ ก ษากฎหมาย จึ งจะเป็ นหน่ ว ยงานที่เ หมาะสมในการควบคุ ม
ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวนี้

1. บทนา
1.1 ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว อันส่งผล
กระทบต่อหลักกฎหมาย
ตามที่ “ประธานศาลฎีกา” ได้ ออกกฎหมายลาดับรองมาเพื่ อกาหนดหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายเอาไว้ โดยเฉพาะ อันได้ แก่ ข้ อบังคับของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการ
อบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้ งและการลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความศาลเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. 2553 เพื่ อกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการของที่ปรึ กษากฎหมาย ตลอดจน
การจั ด ให้ มีก ารอบรมและออกใบอนุ ญ าตสาหรั บ การเป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายของประเทศไทย
แต่ การออกกฎหมายลาดั บรองดั งกล่ า วยังเกิด ปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่ อหลั ก กฎหมาย ซึ่ งแยก
พิจารณาได้ เป็ น 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก ผลกระทบต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย
การออกกฎหมายที่ มี ล าดั บ ศั ก ดิ์ ต่ า กว่ า จะต้ องไม่ ขั ด หรื อ แย้ งต่ อ กฎหมายที่ มี
ลาดับศักดิ์ท่สี งู กว่า แต่เนื่องจากข้ อบังคับฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็ น “กฎ” ที่เป็ นการจากัดถึงสิทธิ
และเสรี ภาพของของประชาชนที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยได้ รับรองไว้ มีลักษณะจากัด
สิทธิข องทนายความผู้ ท่ีจะเข้ า มาเป็ นที่ป รึ กษากฎหมายในคดี เยาวชนและครอบครั ว โดยการ
ก าหนดให้ ทนายความต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อบั ง คั บ ฯ ต้ องขึ้ นทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตจาก
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องค์กรศาล เพื่ อปฏิบั ติหน้ า ที่เ ป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายในคดีเ ยาวชนและครอบครั ว หลั กเกณฑ์
ดังกล่าวที่มีลักษณะเป็ นการจากัดสิทธิน้ันเหมาะสมแล้ วหรื อไม่ และเป็ นไปตามหลักสัดส่วนที่ว่า
“การจ ากั ด สิ ท ธิ ต้ อ งจะสามารถท าได้ ต่ อ เมื่ อ เป็ นวิ ธี ก ารที่ จ าเป็ นไม่ ส ามรถท าวิ ธี อ่ ื น ใดได้ ”
แล้ วหรือไม่ กรณีดังกล่าวจึงเป็ นปั ญหาทางวิชาการว่าลักษณะของข้ อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ
ที่ออกมานั้น มีลักษณะที่ไม่เป็ นไปตามหลักความชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่
ประการที่สอง ผลกระทบต่อหลักเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มีข้อที่ควรพิ จารณาอยู่อีกว่ าการออกกฎมาเพื่ อควบคุมดูแลและกาหนดรู ปแบบการ
บริ ห ารจั ด การทนายความที่ จ ะท าหน้ าที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายในคดี เ ด็ก และเยาวชนนั้ น
สมควรหรือไม่ หากกฎหรือข้ อบังคับนั้นต้ องไปกระทบกระเทือนต่อองค์กรวิชาชีพอันมีองค์ความรู้
และความชานาญ สามารถควบคุมสมาชิกภายในกลุ่มได้ เอง และมีความเป็ นอิสระจากการควบคุม
จากคนนอกวิชาชีพ เนื่องจากรั ฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43
ได้ รับรองว่ าบุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการประกอบอาชีพ และการจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทา
มิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อย่ างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครั ว
ตามหลั ก เกณฑ์ของข้ อ บั งคับดั งกล่ า ว มีลักษณะเป็ นการสร้ างเงื่ อนไขในการปฏิบั ติหน้ าที่ข อง
ทนายความในฐานะเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครั วให้ ต้องถูกจากัดเสรี ภาพ
ในการประกอบอาชีพของทนายความ และมาตรการดังกล่ าวไม่ได้ เป็ นมาตรการที่ดีท่สี ุดในการ
จัดระเบี ยบในการประกอบอาชี พอันเป็ นข้ อยกเว้ นตาม มาตรา 43 วรรคสอง แห่ งรั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 จึ งเป็ นการขัด หรื อแย้ งต่ อเสรี ภาพในการประกอบ
อาชีพของวิชาชีพทนายความ ทาให้ ทนายความผู้ได้ รับใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528 ไม่สามารถว่ าความในศาลเยาวชนและครอบครั ว ได้ อีก ถือเป็ นการลิดรอนเสรี ภาพ
ของวิ ช าชี พ ทนายความ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ส มควรออกกฎที่ เ ป็ นจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ
ทนายความ
1.2 ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับทีป่ รึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว อันส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานซึ่งควบคุมที่ปรึกษากฎหมายและผลกระทบต่อเยาวชนผูต้ กเป็ นผูต้ อ้ งหา
หรือจาเลยในคดีอาญา
ข้ อ ควรพิ จ ารณาในกรณี น้ ี คื อ ผลของข้ อบั ง คั บ ฯ ที่ อ อกมาแสดงให้ เห็น ถึ ง การ
ขัดกันระหว่ างอานาจขององค์กรที่การจั ดการอบรมที่ปรึ กษากฎหมายนี้ อันได้ แ ก่ องค์กรศาล
ภายใต้ ข้อบั งคับ ของประธานศาลฎี กานี้ และองค์ก รควบคุ มวิ ช าชี พ ทนายความ ได้ แก่ องค์ก ร
สภาทนายความฯ ซึ่ งมี อ านาจในการดู แ ลทนายความซึ่ งหมายความรวมถึ งที่ป รึ กษากฎหมาย
ภายใต้ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 อยู่แล้ วนั้น จากการที่ต้องขึ้นใบอนุ ญาตจากอธิบดี
ศาลเยาวชนและครอบครั ว ย่ อมต้ อ งมีการต่ อใบอนุ ญ าตเป็ นคราวๆ และมีผ้ ู ควบคุ มมรรยาท
ทนายความจากศาลเยาวชนและครอบครั วอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งซา้ ซ้ อนกับการทาหน้ าที่ของสภา
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ทนายความฯ ดังนั้น หากทนายความประพฤติตัวไม่เหมาะสม ก็เป็ นเหตุให้ ถูกศาลเพิกถอน หรือ
ลบชื่อจากทะเบียนการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายได้ ส่งผลให้ ทนายความผู้น้ันไม่สามารถดาเนินคดีใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวได้ อีก นอกจากนั้น กรณีดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อเยาวชนผู้ตกเป็ น
จาเลยหรื อผู้ต้องหาในคดีอาญาตามมา เนื่องจากข้ อบังคับดังกล่าวเป็ น เหตุให้ ท่ปี รึ กษากฎหมาย
เดิมที่เคยปฏิบัติหน้ าที่ในศาลเยาวชนและครอบครั วอยู่ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อีก ทาให้ มี
ที่ปรึกษากฎหมายเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ าที่ในคดีเยาวชนและครอบครัว

2. ข้อความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสิทธิ และเสรี ภาพ และที่ปรึ กษากฎหมายในคดี
เยาวชนและครอบครัว
2.1 ข้อความคิดเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ นั้นเป็ นรากฐานสาคัญที่รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย
ได้ ให้ การยอมรับต่อหลักพื้นฐานการปกครอง โดยยึดหลักนิติรัฐและการจากัดการใช้ อานาจของรัฐ
เพื่ อมิให้ รั ฐกระทาการละเมิดต่ อกฎหมายซึ่ งอาจกระทบกับสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนได้
เกินกว่ าความจาเป็ น การกระทาของรั ฐโดยเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐจะต้ องชอบด้ วยกฎหมายตามหลั ก
ความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง และกฎหมายจะต้ องชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญ
ตามหลั ก ความชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญของกฎหมาย และกฎหมายที่จ ากัดสิทธิแ ละเสรี ภาพตาม
รัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ หลักนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ น
การให้ หลั ก ประกัน ในการคุ้ มครองสิทธิแ ละเสรี ภาพว่ า ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ ไม่ อ าจตรากฎหมายให้
กระทบกระเทือนต่อแก่นหรือสาระสาคัญของสิทธิเสรีภาพได้
2.2 ทฤษฎีและหลักการพื้ นฐานเกีย่ วกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย
1) หลักนิติรัฐ หมายถึง การที่รัฐยอมตนอยู่ภายใต้ กฎหมาย โดยที่รัฐจะกระทาการ
ใดๆ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่ อมิให้ กระทบต่อสิทธิเสรี ภาพของปั จเจกชน
นิ ติ รั ฐ จึ ง เป็ นหลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปั จ เจกชนจากการใช้ อ านาจตามอ าเภอใจ
(Arbitrarily)1
2) หลักความชอบด้ วยกฎหมาย เพื่ อเป็ นหลักประกันสิทธิเสรี ภาพของประชน และ
หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมาย (Principe de légalité) นั่ น ก็คื อ เป็ นการที่รั ฐ ต้ อ งตั้ ง อยู่ ภ ายใต้
กฎหมาย แม้ ว่าจะเป็ นกฎหมายที่ตนตราขึ้นมาก็ตาม และเมื่อมีกฎหมายที่ให้ อานาจรั ฐอันเป็ น
แหล่ งที่มา (Source) ของอ านาจ กฎหมายนั้ นก็จะเป็ นการจากัดอานาจ (Limitation) ไปใน
ตัวการกระทาของรั ฐจึงต้ องชอบด้ วยกฎหมาย โดยการใช้ อานาจของรั ฐจะต้ องอยู่ ในกรอบและ
ขอบเขตของกฎหมาย2
1

จาก คำอธิบำยกฎหมำยปกครองว่ำด้วยหลักทัว่ ไป (น. 66), โดย มานิตย์ จุมปา, 2548,
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
จาก หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง. ในคู่มอื การศึกษากฎหมายปกครอง (พิมพ์ครั้งที่ 2)
(น. 123), โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540, กรุงเทพฯ: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
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3) หลักความได้ สัดส่วน หมายถึง มาตรการของรั ฐที่กระทบกระเทือนถึงขอบเขต
ที่ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามสิ ท ธิข้ั น พื้ นฐาน ในแง่ ห นึ่ งถื อ ว่ า เป็ นการจ ากั ด สิ ท ธิโ ดยชอบตาม
รัฐธรรมนู ญ แต่อีกแง่หนึ่งอาจเป็ นการละเมิดสิทธิโดยมิชอบก็ได้ เป็ นเรื่ องความขัดแย้ งระหว่ าง
สิท ธิ ข้ั น พื้ นฐานกั บ มาตรการของรั ฐ เพื่ อ ความผาสุ ก ของส่ ว นรวม ซึ่ ง ฝ่ ายใดควรจะมีน้า หนั ก
มากกว่ากัน และการชั่งนา้ หนักดังกล่าวนี้ ต้ องยึดหลักว่า “จะต้ องไม่เกินกว่าเหตุ”3
4) แนวคิ ดเกี่ยวกับ การเป็ นกฎหมายสูงสุด ของรั ฐ ธรรมนู ญ การมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชน จะยื น ยั น ความเป็ นสู งสุ ด ของประชาธิ ป ไตย ก่ อ ให้ เ กิด ทฤษฎี สัญ ญาประชาคมขึ้ น
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ นกฎหมายสู ง สุ ด มี เ พี ย งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ นประชาธิ ป ไตย หรื อ
รัฐธรรมนู ญที่มีท่มี าจากเจตจานงของปวงชนเท่านั้น ที่สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าว แต่ถ้าเป็ น
รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญที่มาจากคณะกลุ่มบุคคลที่ก่อการปฏิวัติ การรัฐประหาร จะเป็ นกฎหมาย
สูงสุดก็ได้ เพียงแค่ช่ ือหรือรูปแบบเท่านั้น
5) ทฤษฎีลาดับศั กดิ์ของกฎหมาย เนื่ องจากรั ฐธรรมนู ญเป็ นตัวกาหนดองค์กรที่
ใช้ อ านาจของรั ฐ โดยเคารพต่ อ หลั ก การอ านาจประชาธิป ไตยของชาติ เ ป็ นของประชาชนและ
กฎหมาย เป็ นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ท่วั ไป ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางของการจัดลาดับศักดิ์
ของกฎเกณฑ์ รัฐธรรมนู ญถือเอากฎหมายในความหมายของการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ท่วั ไป
ในการจัดลาดับศักดิ์ของกฎเกณฑ์ ผลก็คือว่ า จะมีกฎเกณฑ์ท่ีอยู่เหนือกฎหมายและมีกฎเกณฑ์
ที่อ ยู่ ใ ต้ ก ฎหมาย โดยกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ แ ห่ งกฎหมายที่อ ยู่ ต่ า กว่ า จะไปขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎหมายที่อยู่ สูงกว่ าไม่ ได้ หากเกิดการขัดแย้ งกันแล้ ว ย่ อมต้ องถือว่ า บ่ อเกิดของกฎหมาย
ในล าดั บ ชั้ น ที่ต่ า กว่ า จะขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บ่ อ เกิ ด ของกฎหมายในล าดั บ ชั้ น ที่สู งกว่ า ไม่ ไ ด้ ทั้ง นี้
เพื่อความเป็ นเอกภาพของระบบกฎหมาย
2.3 หลักการพื้ นฐานเกี่ยวกับการออกกฎ กฎเป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายปกครองที่ใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการด าเนิ น การตามกฎหมาย นโยบาย และบั ง คั บ การให้ เป็ นไปตามกฎหมา ย
กฎจะสร้ างรายละเอียดที่ก ฎหมายให้ อานาจไปบั งคับ ใช้ เพื่ อให้ กิจ กรรมและนโยบายของฝ่ าย
ปกครอง หรื อ ฝ่ ายบริ หารสัมฤทธิ์ผล และการจะตรากฎหมายลาดั บ รองได้ ต่ อ เมื่อ มีก ฎหมาย
แม่ บ ทให้ อ านาจไว้ โดยชั ด แจ้ งหรื อ โดยปริ ย าย ซึ่ ง กฎหมายแม่ บ ทนั้ น อาจเป็ นรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญั ติ หรื อกฎหมายอื่น ที่มีบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ เนื้อหาสาระในข้ อกาหนด
ของกฎหมายลาดับรองต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายให้ อานาจไว้ วิธีการออกและวิธีใช้ บังคับ
กฎหมายลาดับรองต้ องเป็ นไปตามวิธที ่กี าหนดไว้ ในกฎหมายแม่บท
2.4 ข้อ มู ล พื้ นฐานเกี่ย วกับที่ปรึ กษากฎหมายในคดีเ ยาวชนและครอบครัว ที่มาของที่
ปรึ กษากฎหมายในคดีท่เี ด็กหรื อเยาวชนเป็ นผู้กระทาความผิดนั้น มาจากความต้ องการที่จะให้
ที่ปรึ กษากฎหมายมีส่วนช่ วยให้ ศาลพิ จารณาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวเด็กหรื อเยาวชนให้ ครบถ้ วน
3

จำก คำอธิบำยวิชำกฎหมำยรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ: รัฐธรรมนูญเยอรมัน (น. 165-167), โดย
บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ, 2535, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ในทุ กกรณี ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ อ งอายุ ประวั ติ ความประพฤติ สติปัญ ญา การศึ กษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ ฐานะของจาเลย สิ่งแวดล้ อมทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเด็กหรือเยาวชน รวมถึงมี
หน้ าที่ช่วยศาลหาสาเหตุท่แี ท้ จริ งที่เด็กหรื อเยาวชนได้ กระทาความผิด ที่ปรึ กษากฎหมายจึงมี
บทบาทอย่างมากในการเข้ าไปรวบรวมข้ อเท็จจริงดังกล่าว ในอันที่จะทาให้ ข้อเท็จจริงที่จะนาเสนอ
ต่อศาลในการพิ จารณาลงโทษ หรื อใช้ วิธีการสาหรั บเด็กหรื อเยาวชนถูกต้ องเหมาะสมครบถ้ วน
และสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ส่งผลให้ เด็กหรือเยาวชนได้ รับการแก้ ไขฟื้ นฟูกลับตัวเป็ นพลเมืองดีได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพความเป็ นจริ งของเด็กหรื อเยาวชนมากที่สุด และมีความแตกต่ างจาก
ทนายความทั่วไป คือ จะคานึ งถึงประโยชน์ สูงสุดที่เ ด็กจะได้ รับมากกว่ า โดยไม่ ไ ด้ คานึ งว่ าเด็ก
กระทาผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ และไม่ได้ คานึงถึงผลแพ้ ชนะในคดีเป็ นสาคัญอย่างทนายความ

3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับทีป่ รึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายในคดี เยาวชนและครอบครั วนั้ น
ปรากฏทั้งในกฎหมายระหว่ างประเทศ กฎหมายต่ างประเทศ และกฎหมายไทย โดยต่ างได้
ให้ ความสาคัญกับการมีท่ปี รึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชน กล่าวคือ
3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นที่ยอมรับของสากลว่า ที่ปรึกษากฎหมายมีบทบาทอย่าง
มากในการนาเสนอความจริงต่อศาล ดังนั้น ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีเด็กหรือเยาวชน
จึงมีการวางหลักประกันแก่เด็กหรือเยาวชนให้ ได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการ
พิจารณาคดีไว้ ในหลักสากลด้ วย ซึ่งได้ แก่ อนุ สัญญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก อันเป็ นหลักการที่กฎหมาย
ไทยมีพันธกรณีโดยตรงที่จะต้ องปฏิบัติตาม กฎอันเป็ นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้ วย
การบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน และกฎของสหประชาชาติว่าด้ วยการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยต่างได้ ให้ ความสาคัญกับการมีท่ปี รึกษากฎหมายในคดี
เด็กและเยาวชน
3.2 กฎหมายต่างประเทศ
3.2.1 สหรัฐอเมริกา
เด็กหรื อเยาวชนในสหรั ฐอเมริ กานั้น จะมีทนายความคอยให้ คาแนะนาตลอดทุกชั้ น
ในการดาเนิ นคดีในศาล และถ้ าหากเด็กไม่สามารถจัดหาทนายความได้ ศาลก็จะมีหน้ าที่จัดหา
ทนายความให้ โดยกระบวนการที่ชอบด้ วยกฎหมายจะต้ องมีการกาหนดขึ้นตอนในการนัดหมาย
ทนายความให้ แก่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด โดยสหรั ฐ อเมริ ก าได้ มี
การก าหนดมาตรฐานเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ข องที่ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ ทนายความจ าเลย
(Counsel) แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1) รั ฐแมสซาซูเซส ได้ กาหนดให้ มีคู่มือสาหรั บที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อทนายความ
จาเลยของรั ฐเอาไว้ โดยได้ กาหนดคุณสมบั ติของทนายความจาเลยที่ศาลแต่งตั้งให้ แก่เด็กและ
เยาวชนที่เป็ นผู้ กระทาความผิดนั้ น โดยทนายความจาเลยที่ศาลแต่ งตั้งให้ ดังกล่ าวจะต้ องผ่ าน
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การฝึ กอบรมหรือการสัมมนา 5 วัน และต้ องมีความกระตือรือร้ นในการทาหน้ าที่เป็ นทนายความ
จาเลย สาหรับโครงการฝึ กอบรมวิชาชีพทางด้ านกฎหมายนั้น จะดาเนินการโดยสถาบันการศึกษา
ด้ านกฎหมายของรัฐแมสซาซูเซส (MCLE) ซึ่งตั้งอยู่ในท้ องที่ต่างๆ ทั่วทั้งรัฐ และมีการกาหนด
ระยะเวลาเปิ ดอบรมหลายครั้งต่อปี ส่วนเนื้อหาสาหรับการฝึ กอบรมนั้นได้ มีการกาหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเป็ นตัวแทนเอาไว้ เช่น จะต้ องคุ้นเคยกับกระบวนวิธีพิจารณาตลอดจนกฎหมายอาญา
ของรัฐแมสซาซูเซส รวมทั้งการกาหนดให้ ต้องมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม และฝึ กฝนความชานาญ
และศึกษาในหลักสูตรหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างดีท่สี ุด และเพื่อที่จะ
เป็ นตัวแทนของลูกความได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) รั ฐ วอชิ ง ตั น ดี . ซี . ที่ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ทนายความจ าเลยของรั ฐ จะต้ อ ง
มีคุณสมบัติ คือ ประการแรก ต้ องมีคุณสมบัติอย่างต่าตามที่ศาลสูงของกรุงวอชิงตันได้ กาหนดไว้
ให้ เป็ นทนายความที่ว่าความในกรุงวอชิงตันได้ และประการที่สอง ต้ องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร
วิชาชีพทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 7 ชั่วโมงต่อปี ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การฝึ กปฏิบัติการเป็ นทนายความจาเลยของรั ฐ (Public Defense) ที่ช่วยเหลื อทางกฎหมายแก่
ผู้ต้องหาและจาเลย และมีคุณสมบั ติอย่างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้ ซึ่ งได้ แก่ เคยทาหน้ าที่เป็ น
พนักงานอัยการ (Prosecutor) มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี หรือเคยผ่านการเป็ นทนายความของรัฐของ
ฝ่ ายจาเลยมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ปี หรื อเคยทาหน้ าที่ในการเป็ นทนายความแต่เพี ยงผู้เดียวในการ
พิ จารณาคดีท่เี ป็ นความผิดเล็กน้ อยมาแล้ วอย่างน้ อย 5 คดี หรื อทนายความจาเลยแต่ละคนนั้ น
จะต้ องมีผ้ ูท่ที าหน้ าที่กากับดูแลหรือควบคุมในการทาหน้ าที่ครั้งแรกในการเป็ นทนายความจาเลย
ของเด็กและเยาวชน
3) รั ฐมินนิโซตา ได้ กาหนดคุณสมบั ติของที่ปรึ กษากฎหมาย (Juvenile Counselor)
ไว้ ในกฎหมายคดีเด็กและเยาวชน (The Juvenile Justice Code) ไว้ ว่า คุ ณสมบั ติของที่ป รึ กษา
กฎหมายนั้นจะต้ องเป็ นทนายความ และมีการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน หรื อมีประสบการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็ก และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม
4) รั ฐนอร์ ทแคโรไลนา ได้ กาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรั บที่ปรึ กษากฎหมายในศาล
เด็ ก และเยาวชน (12 Ncac 09b.0116 Minimum Standards for Juvenile Court Counselors
and Chief Court Counselors) เอาไว้ ใ นมาตรฐานการศึ ก ษาและการอบรมส าหรั บ หน่ ว ยงาน
ความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Education and Training Standards) โดยให้ ท่ปี รึกษา
กฎหมายจะต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรองในระดับ
ภูมิภาค และต้ องไม่เป็ นผู้ก่อความผิดทางอาญาหรือก่ออาชญากรรม
3.2.2 อังกฤษ
การพิจารณาคดีน้ัน ในทางปฏิบัติเจ้ าพนักงานตารวจเป็ นผู้ฟ้องคดีต่อศาล และมักจะ
แถลงเปิ ดคดีประกอบคาฟ้ องด้ วย เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็ นจาเลยจะแต่งตั้งทนายความช่วยแก้ ต่าง
ก็ไ ด้ ใ นกรณี ท่ีเ ห็น สมควร พนั ก งานคุ มประพฤติมีหน้ า ที่เ สนอรายงานข้ อ เท็จ จริ งที่สืบเสาะมา
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เกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนที่เป็ นจาเลย รวมทั้งรายงานสิ่งแวดล้ อม และสาเหตุแห่งการกระทาผิด
ของเด็กหรื อเยาวชนผู้น้ันต่อศาล โดยศาลอาจจะอนุ ญาตให้ จาเลยที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนแต่งตั้ง
ทนายความเข้ ามาว่ าความให้ กไ็ ด้ การที่จะเป็ นปรึ กษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนได้ น้ั น
จะต้ องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) เป็ นอัยการระดับสูงโดยต้ องมีประสบการณ์เพียงพอและทักษะที่เหมาะสม
2) ได้ ผ่านหลักสูตรการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเยาวชนผู้กระทาความผิด
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายอาจเป็ นหรื อเคยเป็ นอาสาสมัครเกี่ยวกับการช่ วยเหลือ
เด็กและเยาวชน และมีความสนใจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
3.2.3 สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายในการพิ จารณาคดี เด็กหรื อเยาวชนที่กระทาความผิดของศาลเยาวชนและครอบครั ว
ถ้ าเด็กหรือเยาวชนที่กระทาผิดนั้นไม่มีท่ปี รึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้ องแต่งตั้ง
ให้ โดยสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ไ ด้ มี ห ลั ก การที่ ส าคั ญ โดยเฉพาะหลั ก ส าคั ญ ในการตั้ ง
ทนายความให้ แก่เด็กและเยาวชนโดยได้ บัญญัติ มาตรา 68 แห่งกฎหมายอาญาเด็ก และเยาวชน
1) กรณี ต ามบทบั ญ ญั ติ เ รื่ องการตั้ งทนายความให้ จ าเลยซึ่ งเป็ นผู้ ใหญ่ ต าม
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา (STPO) ทั้งนี้ ตามมาตรา 68 (1) หมายความว่ า
ถ้ าในประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญากาหนดให้ ศ าลตั้งทนายให้ จ าเลยซึ่ งเป็ นผู้ ใหญ่
ในกรณีใดศาลก็ต้องตั้งทนายให้ จาเลยที่เป็ นเด็กในกรณีน้ันๆ ด้ วย
2) กรณีท่ผี ้ ูแทนโดยชอบธรรมของจาเลยร้ องขอ
3) กรณีท่ีผ้ ู แทนโดยชอบธรรมของจาเลยถูกศาลสั่งห้ ามมิให้ อยู่ ในการพิ จารณาคดี
เป็ นระยะเวลาหนึ่ง และความเสียหายที่เกิดจากการไม่อยู่ในการพิจารณาคดีน้ัน ไม่อาจถูกทดแทน
ได้ ด้วยการชี้แจงจากศาล
4) กรณีท่ศี าลสั่งให้ มีการเฝ้ าติดตามพฤติกรรมของจาเลยว่าว่าจาเลยมีสติปัญญาหรือ
มีความรู้ผิดชอบมากน้ อยเพียงใด
5) กรณี ท่ีมี ก ารควบคุ ม ตั ว จ าเลยไว้ ต ามหมายจั บ หรื อ หมายขั ง ทั้งนี้ จนกว่ า จ าเลย
จะอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
3.3 กฎหมายไทย
3.3.1 สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมของเด็ก ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ประเทศไทยได้ มี
บทบั ญญั ติในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 เพื่ อกาหนดและให้ ความ
คุ้ มครองสิทธิเ ด็ก เอาไว้ โดยมีจุ ด มุ่ งหมายให้ เ ด็ก นั้ น มีสิทธิได้ รั บ ความคุ้ มครอง ในการดาเนิ น
กระบวนพิ จารณาคดีอย่างเหมาะสม ได้ มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายในคดีเด็ก
และเยาวชนเอาไว้ เป็ นการเฉพาะ ได้ แก่ ข้ อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้ วยการอบรม ระเบียบ
ปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้ งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 โดยมีการกาหนด
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ถึงคุณสมบัติของผู้เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย การจัดให้ มีการอบรมและจดแจ้ งชื่อ อานาจหน้ าที่
ของที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงหน่วยงานผู้เข้ ามาควบคุมที่ปรึกษากฎหมายเป็ นการเฉพาะ
3.3.2 หลักการและที่มาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ
เป็ นที่ ย อมรั บ กั น ว่ า ทนายความมี ส่ ว นส าคั ญ ในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมในการ
ดาเนิ นคดีทางกฎหมายอย่ างหนึ่ ง โดยทนายความหรื อปรึ กษากฎหมายนั้ นถือเป็ น “วิ ชาชี พ ”
เนื่องจากมีการอุทศิ ตนให้ กับการประกอบวิชาชีพ ต้ องมีการศึกษาและความรู้ทางกฎหมายและมี
การฝึ กอบรมวิ ช าชี พ และผ่ า นการทดสอบความรู้ ท างวิ ช าชี พ เสีย ก่ อ น จึ ง จะได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชีพได้ นอกจากใช้ ความรู้ความสามารถแล้ ว ทนายความยังต้ องประพฤติตนให้ อยู่ใน
กรอบของจริยธรรม และมรรยาทของวิชาชีพเพื่อรับใช้ สงั คม และถูกควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพคือ
สภาทนายความฯ เพื่ อควบคุมความประพฤติของทนายความให้ สามารถรับใช้ ประชาชนได้ อย่าง
เป็ นธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต และปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง มิให้ แสวงหาประโยชน์ จนเกินขอบเขต
จากลูกความหรือประชาชน
3.3.3 ข้ อบั งคับของประธานศาลฎีกา ว่ าด้ วยการอบรม ระเบี ยบปฏิบัติของที่ปรึ กษา
กฎหมาย การจดแจ้ งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556
ได้ มี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ และวิ ธี ก ารอบรมของที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนเอาไว้ โดยมีการกาหนดให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า
“คณะกรรมการกากับดู แลที่ปรึ กษากฎหมาย” และให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ในการ
กาหนดหลั กสูตร วิ ธีการอบรมและทดสอบความรู้ แก่ผ้ ู ป ระสงค์จะเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย และ
พิจารณาการเพิกถอนชื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการ
ออกบัตรประจาตัวที่ปรึกษากฎหมาย โดยกาหนดไว้ ว่าในกรณีท่ที ่ปี รึกษากฎหมาย ถูกเพิกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามความก็ให้ บัตรประจาตัวที่ปรึกษากฎหมายเป็ นอันยกเลิก
ไป มีการกาหนดให้ ศาลเยาวชนและครอบครั วกลางประกาศรั บสมัครและจัดอบรมความรู้แก่ผ้ ูท่ี
จะเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย อีกทั้ง มีการกาหนดให้ คณะกรรมการพิ จารณาเพิ กถอนชื่อ ที่ปรึ กษา
กฎหมายออกจากทะเบี ยนที่ปรึ ก ษากฎหมายได้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคาสั่งเพิ กถอนชื่ อ ที่
ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย ให้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิกถอน
ชื่อผู้น้ันออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายด้ วย

4. วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมายและแนวทางแก้ไ ขเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของที่ปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและ
เยาวชน จึงได้ มีการออกข้ อบังคับฯ ดังกล่าว มาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการอบรม
เกี่ ยวกั บ ปรึ ก ษากฎหมายในคดี เ ด็ก และเยาวชนนั้ น ผู้ วิ จั ย จะขอกล่ า วถึ ง ปั ญ หาทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
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1) ปั ญหาเกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายในคดี เยาวชนและครอบครั ว อันส่ งผลกระทบ
ต่อหลักกฎหมาย
ตามที่ “ประธานศาลฎีกา” ได้ ออกกฎหมายลาดับรองมาเพื่ อกาหนดหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายเอาไว้ โดยเฉพาะ อันได้ แก่ ข้ อบังคับของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการ
อบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้ งและการลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความศาลเยาวชน
และครอบครั ว พ.ศ. 2553 เพื่ อกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการของที่ปรึ กษากฎหมาย ตลอดจน
การจั ด ให้ มีก ารอบรมและออกใบอนุ ญ าตสาหรั บ การเป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายของประเทศไทย
แต่ การออกกฎหมายลาดั บรองดั งกล่ า วยังเกิด ปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่ อหลั ก กฎหมาย ซึ่ งแยก
พิจารณาได้ เป็ น 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก ผลกระทบต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย
ภายใต้ หลักการความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรั ฐธรรมนู ญ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของหลั ก
ความชอบด้ วยกฎหมายนั้ น ส่งผลให้ ต้องสร้ า งระบบการควบคุ มกฎหมายมิให้ ขัด หรื อแย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาสถานะความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนู ญไว้ เพราะหากให้ กฎเกณฑ์
อื่นสามารถขัดหรือแย้ งต่อรัฐธรรมนู ญได้ เสียแล้ ว คุณค่าของรัฐธรรมนู ญก็หายไป 4กรณีข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการอบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึ กษากฎหมาย การจดแจ้ งและการ
ลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสถานะเป็ น “กฎ” ซึ่ง กฎนั้นถือว่ าเป็ นเครื่องมือของฝ่ าย
ปกครองที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ ดาเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และบังคับการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย โดยกฎจะสร้ างรายละเอียดที่กฎหมายให้ อานาจไปบังคับใช้ เพื่อให้ กจิ กรรมและนโยบาย
ของฝ่ ายปกครองหรือฝ่ ายบริหารสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ นอกจากฝ่ ายปกครองที่จะมีอานาจในการออก
กฎแล้ ว แต่หน่วยงานส่วนอื่น เช่น ฝ่ ายตุลาการ ก็สามารถออกกฎได้ เช่นกัน ซึ่งเป็ นการใช้ อานาจ
บริ หารในการออกกฎเพื่ อมาควบคุมดูแล หรื อบริ หารงานภายในองค์กรของตน นอกเหนือจาก
การใช้ อานาจทางตุลาการในการพิ จารณาตัดสินคดีความตามปกติ โดยกฎนั้นก็ถือเป็ นกฎหมาย
อย่างหนึ่ง ย่อมต้ องอยู่ภายใต้ หลักความชอบด้ วยกฎหมายเช่นกัน
ดังนั้น การออกกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่ า จะต้ องไม่ขัดหรือแย้ งต่อกฎหมายที่มี
ลาดับศักดิ์ท่สี งู กว่า ได้ แก่รัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากข้ อบังคับฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็ นการจากัดถึง
สิทธิและเสรีภาพของของประชาชนที่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ได้
รั บ รองเรื่ อ งสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพเอาไว้ ใ นมาตรา 29 กล่ า วคื อ เป็ นการออกข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ สร้ าง
หลักเกณฑ์ให้ ทนายความทุกคนที่จะสามารถเข้ ามาเป็ นที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาของเยาวชน
ได้ น้ัน จะต้ องผ่านการอบรมและจดแจ้ งชื่อ จึงเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพตาม มาตรา 29 ซึ่ง
การจะจ ากัด เสรี ภ าพที่รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองได้ น้ั น เป็ นเรื่ องที่จ ะต้ อ งออกเป็ น “กฎหมายลาดั บ
4

จาก ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 1), โดย มานิตย์ จุมปา, 2553, กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พระราชบัญญัติ” มิใช่ “ข้ อบังคับ” ที่เป็ นกฎหมายลาดับรอง ดังนั้น ข้ อบังคับฯ ดังกล่ าวจึงขัด
หรือแย้ งต่อหลักความชอบด้ วยกฎหมาย ข้ อบังคับฯ ดังกล่าวกาหนดให้ มีการอบรบจดแจ้ งชื่อและ
มีการออกใบอนุ ญาต จึงเป็ นมาตรการที่ไม่จาเป็ น และไม่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย เป็ นกฎหมายลาดั บรองที่ไ ม่ สอดคล้ องหลั ก ทฤษฎีทางกฎหมาย เนื่ องจากส่ งผล
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ควรต้ องพิจารณาเพื่อนามาตรการที่เหมาะสมหลายๆ
มาตรการมาเปรี ยบเทียบกัน ว่ ามาตรการใดกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
น้ อยที่สดุ
ประการที่สอง ผลกระทบต่อหลักเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มีข้อควรพิ จารณาอยู่อีกว่ าการออกกฎ มาเพื่ อควบคุมดูแล และกาหนดรูปแบบการ
บริ หารพนั กงานเจ้ า หน้ าที่ภายในองค์ก รของตนนั้ น สมควรหรื อ ไม่ หาก กฎ หรื อข้ อบั งคั บนั้ น
ต้ องไปกระทบกระเทือนต่ อองค์กรวิ ชาชี พ อันมีองค์ความรู้ และความชานาญ สามารถควบคุ ม
สมาชิกภายในกลุ่มได้ เอง และมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมจากคนนอกวิ ชาชีพ เนื่ องจาก
รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช 2550 มาตรา 43 ได้ รั บ รองว่ า บุ คคลย่ อ มมี
เสรี ภาพในการประกอบอาชี พ และการจ ากัดเสรี ภาพดังกล่ าวจะกระทามิได้ เว้ นแต่ โดยอาศั ย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อย่ า งไรก็ต าม ลั ก ษณะในการประกอบวิ ช าชี พ ของทนายความยั ง รวมถึ ง การเป็ น
ที่ ป รึ ก ษาทางคดี ทั้ ง ปั ญ หาและข้ อเท็จ จริ ง ทางกฎหมาย และรั บ ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญาต่ า งๆ
ในทางธุรกิจการค้ าระหว่ า งเอกชนกับเอกชน ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพกฎหมายอีกด้ วย ดังนั้น ข้ อบังคับฯ ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็ นการสร้ างเงื่อนไขในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของทนายความ ในฐานะเป็ นที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนเป็ นจาเลย ในศาลเยาวชน ให้
ต้ อ งถู ก จ ากัด เสรี ภาพของทนายความในการประกอบอาชี พ และมาตรการดั งกล่ า วไม่ ได้ เ ป็ น
มาตรการที่ดีท่สี ุดในการจัดระเบียบในการประกอบอาชีพอันเป็ นข้ อยกเว้ นตามมาตรา 43 วรรค
สอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เช่นกัน
จะเห็น ได้ ว่ า การออกข้ อ บั งคับ ดั งกล่ า ว จึ งเป็ นการขัด หรื อ แย้ ง ต่ อ เสรี ภ าพในการ
ประกอบอาชี พของวิ ชาชี พทนายความ ตามมาตรา 43 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพทนายความและสิทธิของประชาชน เนื่องจากข้ อบังคับ
ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเป็ นการสร้ างเงื่ อ นไขในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องทนายความในฐานะเป็ น
ที่ปรึ กษากฎหมายในคดีท่ีเยาวชนเป็ นจาเลย จึ งเป็ นการจากัดสิทธิและเสรี ภาพในการประกอบ
อาชีพของทนายความ เพราะทนายความนั้นเป็ นวิชาชีพอิสระสามารถว่าความได้ ท่วั ราชอาณาจักร
ทาให้ ทนายความผู้ได้ รับใบอนุญาตไม่สามารถว่าความในศาลเยาวชนและครอบครัวตามข้ อบังคับ
ดังกล่าวได้ ถือเป็ นการลิดรอนเสรีภาพของวิชาชีพทนายความ ดังนั้น จึงไม่ควรออกกฎลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพทนายความ
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2) ปัญหาที่ปรึกษากฎหมาย ในคดีเยาวชนและครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ซึ่งควบคุมที่ปรึกษากฎหมายและเยาวชนผู้ตกเป็ นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
สืบเนื่ องจากปั ญ หาในข้ อ 1) ปรากฏว่ า ข้ อจากัดในการบั งคับ ใช้ ก ฎหมายดังกล่ า ว
หลายประการได้ ส่งผลกระทบต่อหน่ วยงานที่จะทาหน้ าที่ควบคุมที่ปรึ กษากฎหมายและยังส่งผล
กระทบถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็ นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาซึ่งเป็ น
ประธานของคดี จึงยังไม่อาจบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กได้ อย่างแท้ จริง
ประการแรก ผลกระทบต่ อหน่ วยงานที่ควบคุมที่ปรึ กษากฎหมาย ผลในทางปฏิบัติ
ของข้ อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ได้ แก่ การที่ท่ปี รึกษากฎหมายหรือผู้ซ่ึงเป็ นทนายความต้ อง
อยู่ภายใต้ การควบคุมทางทะเบียนจากการกาหนดให้ มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อที่ปรึ กษากฎหมาย
มีการเพิกถอนชื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้ อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาฯ และยังกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่คณะกรรมการกากับดูแลที่ปรึกษากฎหมายอีกด้ วย
เป็ นการใช้ อ านาจควบคุ ม ทนายความหรื อ ที่ป รึ ก ษากฎหมายที่ ซ้า ซ้ อ นกั บ อ านาจหน้ าที่ ข อง
สภาทนายความฯ หน่ วยงานซึ่ งควบคุ มวิชาชีพทนายความตามพระราชบั ญญัติสภาทนายความ
พ.ศ. 2528 จึงทาให้ หน่ วยงานที่จะเข้ ามาควบคุมที่ปรึ กษากฎหมายไม่ชัดเจน ไม่เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อันจะทาให้ เกิดประสิทธิ ภ าพในการควบคุ มที่ปรึ กษากฎหมาย ส่งผลให้ การให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ เ ด็ก และเยาวชนจึ งขาดความต่ อ เนื่ อ ง และความเข้ า ใจเกี่ยวกับ คดี
จึงไม่อาจนาไปสู่ผลในการคุ้มครองประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นสาคัญ
ประการที่ ส อง ผลกระทบต่ อ เยาวชนผู้ ต กเป็ นผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยในคดี อ าญา
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้ อ บั งคับ ของประธานศาลฎี กาฯ ที่ก าหนดเงื่ อ นไขให้
ที่ป รึ ก ษากฎหมายต้ อ งผ่ า นการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครั ว กลางนั้ น เป็ นเหตุ ให้
ที่ปรึกษากฎหมายที่เคยปฏิบัติหน้ าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่เดิม ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ได้ อีก ซึ่งรวมทั้งทนายความและผู้ข้ ึนทะเบียนเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายเดิม เป็ นเหตุให้ จานวน
ที่ปรึกษากฎหมายมีไม่เพี ยงพอกับความต้ องการที่ปรึ กษากฎหมายในคดีซ่ึงอยู่ในเขตอานาจศาล
เยาวชนและครอบครั ว ทั้งนี้ แนวทางในการตีความกฎหมายปั จจุ บันในกรณีท่ีไม่ มีท่ีปรึ กษา
กฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนต่อศาลเยาวชนและครอบครั วเข้ าร่ วมในชั้นสอบสวน
คือ พนักงานอัยการจะไม่ส่งั ฟ้ องคดีเนื่องจากสานวนสอบสวนไม่ชอบ เนื่องจากถือว่าการเข้ าร่ วม
การแจ้ งข้ อกล่ าวหาและการสอบปากคาของที่ปรึกษากฎหมายชั้นสอบสวนเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งทา
ให้ พนักงานอัยการมีอานาจฟ้ อง จะเห็นได้ ว่าปัญหาที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัว
นอกจากจะส่ งผลกระทบแก่ ทนายความผู้ ท่ีจ ะทาหน้ า ที่เ ป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายในคดี เ ด็ก และ
เยาวชนแล้ ว ยั งส่ ง ผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ ระบบการด าเนิ น การคดี แ ละที่ส าคั ญ คื อ
ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้ วย
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5. ข้อเสนอแนะ
ในที่ น้ ี ขอเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่ป รึ ก ษากฎหมาย
ในคดีเยาวชนและครอบครัว ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาเนื้อหากฎหมายเกี่ยวกับที่ปรึ กษากฎหมายไม่เป็ นไปตามหลักกฎหมายนั้น
มีความจาเป็ นต้ องพิ จารณาทบทวนบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ไม่ สอดคล้ องกับสิทธิและเสรี ภาพ
ของชนชาวไทย หรื อ สิทธิเ สรี ภ าพในการประกอบอาชี พ ที่รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้ รับรองไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
เหล่านี้ให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนู ญต่อไป โดยเห็นว่าบทบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้ งต่อหลักกฎหมาย
ต่างๆ ในข้ อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่ าด้ วยการอบรมระเบียบปฏิบัติของที่ปรึ กษากฎหมาย
การจดแจ้ งและการลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ควรได้ รับการยกเลิ ก อาทิเช่ น บทบัญญั ติ
เกี่ยวกับการให้ ศาลเยาวชนและครอบครั วต้ องจั ดการอบรมและขึ้นทะเบี ยนออกบัตรประจาตัว
หรือใบอนุ ญาตให้ แก่ท่ปี รึกษากฎหมายหรือทนายความ โดยให้ มีการออกกฎหมายลาดับรองโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบั ญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ออกมาเพื่ อควบคุมดู แล และจั ดการ
อบรมที่ปรึกษากฎหมายแทน โดยไม่จาเป็ นต้ องกาหนดให้ มีใบอนุ ญาตอีก ซึ่งหน่วยงานผู้ทาการ
ดูแลและควบคุมควรเป็ น “สภาทนายความฯ” ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ชอบด้ วยกฎหมายในการดูแล
และควบคุ มทนายความรวมทั้งที่ปรึ กษากฎหมาย จึ งเป็ นหน่ ว ยงานที่เ หมาะสมที่สุดในการคุ ม
ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชนและครอบครัวนี้
โดยสภาทนายความควรจะเป็ นผู้ จั ด การอบรมที่ป รึ ก ษาโดยอาจมี ก ารร่ ว มมื อ กั น
ระหว่ างหน่ วยงานของศาลเยาวชนและครอบครั วและสภาทนายความ ในการกาหนดหลั กสูตร
หรื อการจัดวิทยากรผู้ อบรมเพื่ อให้ สามารถถ่ ายทอดความรู้และประสบการณ์ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ าน
จิตวิ ทยา ด้ านการสังคมสงค์เคราะห์ หรื อด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ สามารถทางานเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมายให้ แก่เด็กหรือเยาวชนที่เป็ นจาเลยในคดีอาญาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสูดแก่เด็ก
2) ปัญหาต่อเนื่องจากการที่หน่วยงานผู้เข้ าควบคุมทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ต้ อ งถู ก แทรกแซงอ านาจจึ ง เกิ ด ผลกระทบ คื อ การมี ท่ีป รึ ก ษากฎหมายไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะให้
การช่ วยเหลือแก่เด็กหรือเยาวชนผู้เป็ นจาเลยในคดีอาญา อันเนื่องมาจากการต้ องผ่านการอบรม
ที่ปรึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 และข้ อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้ วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของ
ที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้ งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 นั้น ในขณะที่ยังไม่มีการแก้ ไข
กฎหมาย กรณี ท่ีเ ด็ก หรื อ เยาวชนซึ่ ง เป็ นผู้ ต้ อ งหาหรื อ จาเลยมี ความประสงค์ ท่ีจ ะได้ รั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายจากทนายความที่ต นไว้ ว างใจมากกว่ า ที่ป รึ ก ษากฎหมายที่ไ ด้ รั บ การ
ขึ้นทะเบียนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเด็กและเยาวชนควรเปิ ดโอกาสให้ ทนายความ
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ดังกล่ า วสามารถปฏิบัติ หน้ า ที่ไ ด้ โดยอาศั ยมาตรา 114 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธพ
ี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อความสอดคล้ องกับหลักการ
การดาเนินคดีท่เี ป็ นธรรม ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการบังคับคดีจานอง
ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้องบังคับเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาด
อรรถพล ประสงค์ดารงกุล*
รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์**

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ อทาการศึกษาปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
คดีจานอง ศึกษาเฉพาะกรณีการฟ้ องคดีบังคับเอาทรั พย์จานองขายทอดตลาด สืบเนื่องจากการ
บังคับคดีจานอง เจ้ าหนี้ ผู้รับจานองมีความประสงค์ท่จี ะบังคับเอากับทรั พย์ท่ีลูกหนี้ ผู้จานองได้
นามาวางไว้ เป็ นประกันการชาระหนี้ เมื่อลูกหนี้ ผู้จานองผิดนัดชาระหนี้เงินต่อเจ้ าหนี้ ผู้รับจานอง
เพื่อที่เจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองจะได้ รับการชดใช้ หนี้คืน โดยเจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองจะต้ องดาเนินการบังคับ
คดีจานองตามวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งวิธีการบังคับคดีจานองดังกล่ าวต้ องดาเนินการไป
เพื่อประโยชน์ของเจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานอง อีกทั้งยังต้ องดาเนินการไปเพื่อให้ ความเป็ นธรรมแก่ลูกหนี้ผ้ ู
จานองด้ วย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการบั งคับ คดี จ านองโดยการฟ้ องคดี บังคับ เอาทรั พ ย์
จานองขายทอดตลาด ก่อปั ญหาทางกฎหมายและมีผลกระทบต่ อเจ้ าหนี้ ผู้ รับจ านอง ลู กหนี้ ผู้
จานอง ผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ท่สี นใจหรื อประสงค์จะซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญ หาเกี่ย วกับ ก าหนดระยะเวลาในการบั งคั บ คดี จ านอง ปั ญ หาเกี่ยวกั บ การคั ด ค้ า นการขาย
ทอดตลาดทรัพย์จานองโดยอ้ างว่าราคาขายทอดตลาดต่า ปั ญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจานองใน
การได้ รับการจั ดสรรเงินชาระหนี้ ปั ญหาเกี่ยวกับผู้ ซ้ ือทรั พย์จากการบังคับคดีจานอง ซึ่ งปั ญหา
เหล่ า นี้ เกิด จากการบั งคับ ใช้ และการตี ความกฎหมายที่ยังไม่ ชั ดเจน จึ งส่งผลให้ ใ นปั จจุ บัน ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้ อ งกับ การบั งคั บคดี จานองดั งกล่ าวเกิด ความไม่ เ ชื่ อ มั่ นเมื่ อจะต้ อ งดาเนิ น การบั งคั บ คดี
จานอง
ดังนั้น จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ มีการแก้ ไขปั ญหาทั้ง
การตีความกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย และการแก้ ไขปรั บปรุงกฎหมาย โดยในส่วนการ
ตีความกฎหมายและการบั งคับ ใช้ ก ฎหมายมาตรา 193/27 และ มาตรา 745 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ ง ให้ มี
ความสัมพั น ธ์แ ละไม่ ขัด แย้ งซึ่ งกัน และกัน และในส่ ว นการแก้ ไขปรั บปรุ งกฎหมาย ผู้ เขียนขอ
เสนอแนะให้ มีการแก้ ไขปั ญหา 2 ส่วนด้ วยกัน กล่าวคือ แก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
620

2
แพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง โดยผู้เขียนขอเสนอแนะว่าสภานิติ
บั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ควรรี บ พิ จารณาและประกาศบั งคับใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคาพิ พากษาหรื อคาสั่งโดยเร็ว
และแก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ เพื่ อให้ คู่สัญญาจานองทาความตกลงให้ มีการบังคับ
จานองในทานองเดียวกันกับที่ใช้ ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่ อให้ การบังคับคดีจานองของ
ประเทศไทย มีก ารยอมรั บ หลั ก การรู ป แบบอื่น ๆของการประกั น การช าระหนี้ ให้ หลากหลาย
รูปแบบ และยอมรับหลักการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการทาข้ อตกลงกระบวนการบังคับชาระ
หนี้ท่ไี ม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยตั้งอยู่บนหลักความเป็ นธรรมและหลักสุจริตเป็ นสาคัญ

1. บทนา
กฎหมายที่ว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น การช าระหนี้ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การลงทุ น และระบบ
เศรษฐกิจ ด้ วยเหตุว่าการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นกิจการในประเภทใดผู้ประกอบการต้ องมีทุน
ในการประกอบการด้ วยกันทั้งนั้น ซึ่งการหาทุนหรื อเงินทุนนี้ผ้ ูประกอบการก็สามารถทาได้ หลาย
วิธี โดยวิธกี ารหนึ่งที่ผ้ ูประกอบการเลือกกระทาคือ การกู้ยืมมาจากแหล่งเงินทุน โดยการทาสัญญา
ยืมทั่วไป ผู้ให้ ยืมหรือเจ้ าของเงินทุนจะให้ ยืมหรือไม่กจ็ ะพิจารณาจากความสามารถในการชาระคืน
ของผู้ยืมว่าจะสามารถชาระหนี้คืนได้ หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากลักษณะของกิจการของผู้ยืมว่าจะ
เป็ นกิจการที่ทาให้ ลูกหนี้ มีกาไรจากรายได้ จากการประกอบกิจการนั้ น มาชาระคืนหรื อไม่ สิ่งที่
สาคัญอีกข้ อหนึ่งที่เจ้ าหนี้ จะพิ จารณาคือหลั กประกันในการชาระหนี้ ซึ่ งหลั กประกันที่ผ้ ู ให้ ก้ ู ยืม
นิ ยมมากที่สุด คื อ หลั ก ประกัน ด้ ว ยทรั พย์ ท่ีเ รี ยกว่ า สัญญาจ านอง เนื่ อ งจากการจ านองนั้ นเป็ น
สัญญาประกันด้ วยทรัพย์ในทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ นทรั พย์ท่มี ีราคาสูง และผู้จานองต้ องนาเอาทรั พย์สินไปตราไว้ กับผู้รับจานองด้ วยการทา
เป็ นหนั งสือและจดทะเบี ยนต่ อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ก่อให้ เกิด บุ ริมสิทธิเหนื อทรั พย์สินที่จานอง
ผู้รับจานองชอบที่จะได้ รับชาระหนี้ จากทรั พย์สินที่จานองก่อนเจ้ าหนี้ สามัญ ไม่ ว่ากรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สนิ ที่จานองจะโอนไปเป็ นของบุคคลภายนอกแล้ วหรือไม่ และแม้ ว่าหนี้ท่จี านองเป็ นประกัน
นั้นขาดอายุความแล้ ว เจ้ าหนี้จานองก็ยังสามารถบังคับชาระหนี้จากทรัพย์จานองได้ โดยผู้จานอง
ไม่จาต้ องส่งมอบทรัพย์สินจานองให้ เจ้ าหนี้ยึดถือไว้ แต่อย่างใด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ้ ูจานองยึดถือ
ทรั พย์สินจานองไว้ ในระหว่ างที่มีการจานองทรั พย์สินเป็ นการประกันการชาระหนี้น้ั น ผู้ จานอง
ยังคงสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่จานองได้
แต่ ก ารจ านองในปั จ จุ บั น นี้ กลั บ ไม่ ได้ มีส่ว นช่ ว ยในการกระตุ้น เศรษฐกิจ หรื อ การ
ตั ด สิ น ใจในการให้ ก้ ู ข องผู้ ใ ห้ ก้ ู ยื ม แต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากการจ านองในปั จ จุ บั น ยั ง มี ปั ญ หาอี ก
มากมายโดยเฉพาะปัญหาในการฟ้ องคดีบังคับจานอง เอาทรัพย์จานองออกขายทอดตลาดซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ได้ บัญญั ติถึงวิ ธีการบั งคับจานองโดยการฟ้ องคดีบังคับเอา
ทรั พย์จานองออกขายทอดตลาดไว้ ในมาตรา 728 ที่กาหนดว่ าการบั งคับจานองหรื อการบั งคับ
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ชาระหนี้เอาจากหลักประกันตามสัญญาจานองนั้นต้ องผ่านกระบวนการมากมาย ต้ องทาการฟ้ อง
คดีต่อศาลเพื่อบังคับจานองเอาทรัพย์จานองออกขายทอดตลาด และเมื่อศาลได้ มีคาพิ พากษาตาม
คาฟ้ องและออกคาบังคับแล้ ว ก็นาไปสู่กระบวนการในการบังคับคดีจานองตามคาพิพากษา ที่ต้อง
กระทาโดยเจ้ า พนั ก งานบั งคับ คดี กรมบั งคับ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม ซึ่ งเป็ นขั้ น ตอนที่ใ ช้ ร ะยะ
เวลานาน จนบางครั้งเป็ นเหตุให้ ทรัพย์ท่เี ป็ นหลักประกันนั้นมีสภาพทรุดโทรม ไม่เป็ นที่ต้องการ
ของผู้ ประสงค์จ ะซื้ อทรั พ ย์จากการขายทอดตลาด เจ้ าพนั กงานบั งคับคดี ขายทอดตลาดทรั พ ย์
จานองได้ ยาก หรือเมื่อมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ท่จี านองได้ ทรัพย์จานองนั้นก็ด้อยราคาลง
การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกันเหล่านี้จึงทาให้ เจ้ าหนี้ท่ถี ึงแม้ จะเป็ นเจ้ าหนี้จานองก็ยัง
ไม่อาจได้ รับชาระหนี้คืนได้ ทนั ทีหรือรวดเร็ว อีกทั้งกว่าจะบังคับชาระหนี้ได้ กอ็ าจทาให้ หลักทรัพย์
นั้นมีราคาไม่เพี ยงพอต่อการชาระหนี้ อันเป็ นผลเสียต่อทั้งลูกหนี้ ผู้จานอง เจ้ าหนี้ เจ้ าพนักงาน
บังคับคดี และบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซื้อทรัพย์จานองจากการขายทอดตลาด
ดังนั้ น จึ งควรทาการศึ กษาถึงปั ญหาการฟ้ องคดีบังคับจานองเอาทรั พ ย์จานองขาย
ทอดตลาด และหาแนวทางในการแก้ ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม ถูกต้ อง สอดคล้ อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเพื่อให้ เกิดความพอใจโดยรวม
แก่ทุกฝ่ าย โดยเจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองและลูกหนี้ ผู้จานองเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เมื่อมีกรณีท่ตี ้ องมี
การฟ้ องคดีบังคับจานองเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาดว่าจะมีความรวดเร็วและมีความเป็ นธรรม
รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะซื้อทรัพย์จานองจากการขายทอดตลาดมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ า
ประมูลซื้อทรัพย์ได้ อย่างเต็มที่ว่าจะไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

2. ขั้น ตอนการตั้ง เจ้า พนัก งานบัง คับ คดี แ ละการน ายึ ด ทรัพ ย์จ านองเพื่อ ขาย
ทอดตลาด
ในการดาเนินการบังคับคดีจานอง เพื่ อนาทรั พย์จานองออกขายทอดตลาดตามคาพิ พากษา
ของศาล จะต้ องดาเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ ง ภาค 4 และกฎ ระเบียบ
คาสั่งที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
2.1การตั้งเจ้ าพนักงานบังคับคดี
เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ ฝ่ายใดแพ้ คดี บุคคลนั้นถือเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เมื่อทราบคาพิพากษาแล้ วไม่ปฏิบัติตามคาบังคับซึ่งออกตามคาพิพากษาหรือคาสั่งทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน คู่ความฝ่ ายที่ชนะคดีหรือเจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาจะต้ องดาเนินการขอให้ ศาลออกหมาย
บังคับคดี เพื่ อตั้งเจ้ าพนั กงานบั งคับคดีให้ ดาเนิ น การยึดหรื ออายัดทรั พย์สินของลู กหนี้ ตามคา
พิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 271 และมาตรา 272 โดยเจ้ าหนี้
ตามคาพิพากษาจะเป็ นผู้นาเจ้ าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา ในการ
ยึดทรั พย์สินของลูกหนี้ตามคาพิ พากษา เจ้ าพนั กงานบังคับคดีมีหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ ง มาตรา 284 วรรคหนึ่ง ซึ่งห้ ามมิให้ ยึดทรั พย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
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เกินกว่าที่จะชาระหนี้ให้ แก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษา พร้ อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในคดี เว้ นแต่กรณีท่ี
ศาลมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่นหรื อกฎหมายบัญญัติไว้ เช่ น ลูกหนี้ตามคาพิ พากษามีทรั พย์สินสิ่งเดียว
และไม่สามารถแยกยึดมาได้ หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษามีทรัพย์หลายสิ่งแต่มีทรัพย์เพียงสิ่งเดียว
ที่เ พี ยงพอแก่ ก ารชาระหนี้ หรื อ เกิน กว่ า หนี้ 1แต่ หากเจ้ าหนี้ ตามคาพิ พ ากษายื น ยั น ให้ ยึด ทรั พ ย์
ดังกล่ าว เจ้ าพนักงานบังคับคดีอาจต้ องรายงานศาลเพื่ อขอปลดเปลื้องความรั บผิดตามประมวล
กฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 283
2.2 การนายึดทรัพย์จานองและกาหนดเวลาในการบังคับคดีจานอง
การยึดทรั พย์สินของเจ้ าพนักงานบังคับคดีกระทาโดยการยึดสังหาริ มทรั พย์อันมีรูปร่ าง
และอสังหาริมทรั พย์ ทั้งนี้ในหมวด 2 มาตรา 303 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง ได้
บัญญัติถึงการยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของลูกหนี้ตามคาพิพากษาให้ จัดทาโดย
(1) น าเอาเอกสารหรื อ ทรั พ ย์ สิน นั้ นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรื อ แก่บุ ค คลใด
ตามที่เห็นสมควร
(2) มอบไว้ ในอารักขาของลูกหนี้ตามคาพิพากษา โดยความยินยอมของเจ้ าหนี้ตามคา
พิพากษา หรื อมอบไว้ ในอารักขาของบุคคลอื่น ซึ่งครอบครองทรั พย์สินนั้นอยู่และแจ้ งการยึดให้
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาหรื อบุคคลเช่ นว่ านั้นทราบ กับต้ องทาให้ การยึดนั้นเห็นเป็ นประจักษ์แจ้ ง
โดยการประทับตราหรือกระทาโดยวิธอี ่นื ใดที่เห็นสมควร
การยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 304 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง บัญญัติ
ให้ เ จ้ า พนั ก งานบั งคับ คดี จั ด ทาโดยน าเอาหนั งสือ สาคัญ สาหรั บ ทรั พ ย์ สิน นั้ น มาและฝากไว้ ณ
สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้ งการยึดนั้นให้ ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและเจ้ า
พนักงานที่ดินผู้มีหน้ าที่ทราบ ให้ เจ้ าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้ ในทะเบียน ถ้ าหนังสือสาคัญยัง
ไม่ออกหรือนามาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ ให้ ถือว่าการที่ได้ แจ้ งยึดต่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาและ
เจ้ าพนั กงานที่ดินนั้ นเป็ นการยึดตามกฎหมายแล้ ว นอกจากนี้ การยึดนั้ นครอบคลุ มไปถึงเรื่ อง
อุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย์น้ันด้ วย
ในทางปฏิ บั ติ กรมบั ง คั บ คดี ไ ด้ ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในการยึ ด
อสังหาริมทรัพย์โดยให้ ทาการยึดอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทาการได้ โดยไม่ต้องออกไปดาเนินการยึด
ณ ที่ต้ังทรั พย์ เว้ นแต่กรณีท่สี ภาพทรั พย์มีรายละเอียดโครงสร้ างซั บซ้ อน เช่ น โรงแรม โรงงาน
หรื อเป็ นทรัพย์ท่มี ีราคาประเมินตั้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด ทั้งนี้
ตามข้ อ 3 แห่งคาสั่งกรมบังคับคดีท่ี 452/2548 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
เมื่อมีเจ้ าหนี้มายื่นคาขอยึดทรั พย์ เจ้ าพนักงานบั งคับคดีต้องตรวจหมายบังคับคดี เพื่ อ
รับทราบคาสั่งศาลว่าให้ ดาเนินการบังคับคดีโดยวิธใี ด รวมไปถึงตรวจสอบระยะเวลาในการใช้ สิทธิ
บังคับคดี หากเกินกาหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งแล้ ว ถือว่าเกินระยะเวลา
1

แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน และจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกรมบังคับคดี.
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การบังคับคดี เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะต้ องไม่ดาเนินการบังคับคดีให้ ตามมาตรา 271 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง ทั้งนี้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีต้องตรวจสอบหมายบังคับคดีว่าเป็ น
หมายบั งคั บ คดี ท่ีอ ยู่ ใ นเขตอ านาจของศาลใด เพื่ อ ส่ งมอบให้ เ จ้ า พนั ก งานบั งคั บ คดี ท่ีมีหน้ า ที่
รับผิดชอบในเขตพื้ นที่ดังกล่ าวดาเนินยึดทรั พย์สินดังกล่ าว ซึ่งหากหมายกาหนดให้ ยึดทรั พย์ใด
เจ้ าพนักงานบังคับคดีกต็ ้ องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนั้น หน้ าที่ของเจ้ าพนักงานบังคับคดีกต็ ้ อง
ดาเนินการยึดทรั พย์ตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะยึดทรั พย์อ่ ืนไม่ได้ และประการสาคัญ
เจ้ าพนักงานบังคับคดีจะไปรับชาระหนี้ไว้ แทนเจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาไม่ได้
2.3 ผลของการนายึดทรัพย์จานอง
ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 305 ลู ก หนี้ ตามค าพิ พ ากษาจะ
ก่อให้ เกิดการโอน เปลี่ยนแปลง ซึ่งสิทธิในทรั พย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ ทาการยึดแล้ วนั้นไม่ได้
แม้ ว่าลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะยังคงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินก็ไม่มีอานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ในทรัพย์สนิ นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และแม้ ว่าลูกหนี้ ตามคาพิพากษาได้ กระทาไป กรณี
หาอาจใช้ ยันแก่เจ้ าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้ าหนี้ตามคาพิ พากษาได้ ไม่ และบุคคลภายนอกก็ไ ม่
อาจอ้ างความสุจริตและเสียค่าตอบแทนยันเจ้ าหนี้และเจ้ าพนักงานบังคับคดีต่อการยึดที่ชอบด้ วย
กฎหมายดังกล่าวได้
การใช้ ทรั พ ย์ สิน ที่ถู ก ยึด ของเจ้ า หนี้ ตามค าพิ พ ากษา กล่ าวคื อ ในกรณีท่ีลูก หนี้ ตามค า
พิพากษาได้ รับมอบให้ เป็ นผู้ครอบครองอสังหาริ มทรั พย์ท่ถี ูกยึด ลูกหนี้ชอบที่จะใช้ ทรั พย์สินนั้น
ตามสมควร แต่ถ้าเจ้ าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ลูกหนี้ตามคาพิพากษาจะทาให้ ทรัพย์ท่อี ยู่ในความ
ครบครองต้ องหรืออาจจะเสียหาย เจ้ าพนักงานบังคับคดีกม็ ีอานาจเข้ ารักษาทรัพย์หรือตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สนิ นั้นได้
นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 290 วรรคหนึ่ง ยังได้
บั ญ ญั ติ ว่ า “เมื่ อ เจ้ าพนั ก งานบั ง คั บ คดี ไ ด้ ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งใดของลู ก หนี้ ตามค า
พิ พากษาไว้ แทนเจ้ าหนี้ ตามคาพิ พากษาแล้ ว ห้ ามมิให้ เจ้ าหนี้ ตามคาพิ พากษาอื่นยึดหรื ออายัด
ทรั พย์สินนั้นซา้ อีก แต่ให้ เจ้ าหนี้ตามคาพิ พากษาเช่ นว่ านี้มีอานาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้ องต่ อ
ศาลที่ออกหมายบังคับให้ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ นั้น เพื่อให้ ศาลมีคาสั่งให้ ตนเข้ าเฉลี่ยในทรัพย์สิน
หรือเงินที่ขายหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ นั้นได้ ตามที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
และตามมาตรา 290 วรรคสองได้ บัญญัติว่า “ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ ามมิให้ ศาลอนุ ญาตตาม
คาขอเช่ นว่ านี้ เว้ นแต่ศาลเห็นว่ าผู้ย่ ืนคาขอไม่สามารถเอาชาระได้ จากทรั พย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้
ตามคาพิพากษา”
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3. วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์จากการบังคับคดี
การขายทอดตลาดตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานบังคับคดี ซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ่ ง มาตรา 308 วรรคหนึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ก ารขาย
ทอดตลาดนั้นต้ องดาเนินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้ องกับการขายทอดตลาด รวมถึงคาสั่งต่างๆของกรมบังคับคดี
การขายทอดตลาดโดยกรมบั งคับคดีเป็ นการดาเนิ นการตามคาพิ พากษาหรื อคาสั่งของ
ศาล ซึ่ งมีเจ้ าพนักงานบั งคับคดีสังกัดกรมบังคับคดีเป็ นผู้ ดาเนิ นการดังกล่ าว โดยเจ้ าพนั กงาน
บังคับคดีจะต้ องขายทรั พย์สินให้ ได้ ราคาสูงสุด เพื่ อให้ เกิดช่ องว่างระหว่ างราคาที่ได้ จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ กับมูลค่าตลาดแห่งทรัพย์สินน้ อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยเงินที่ได้ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นอกจากจะเป็ นการ
ชาระหนี้ ตามคาพิ พ ากษาแล้ ว ยั งต้ อ งไม่ ทาให้ ลูก หนี้ หรื อ บุ ค คลอื่น ที่เ กี่ยวข้ อ งต้ อ งได้ รั บ ความ
เสียหายด้ วย การดาเนินการขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ให้ แก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาจึง
เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากหากการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ ราคาต่าย่อมไม่
สามารถชาระหนี้ให้ แก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาได้ ครบถ้ วน ในทางกลับกันลูกหนี้ผ้ ูจานอง ก็ยังต้ อง
รั บ ผิ ดในจานวนหนี้ ส่ว นที่เ หลื อ โดยหากลู กหนี้ ผู้ จานองไม่ สามารถชาระหนี้ ในส่ ว นที่เ หลื อ ได้
เจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองก็อาจยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ ผู้จานองเพื่อมาชาระหนี้ตามคาพิพากษาให้ ได้
จนครบถ้ วน แต่หากการขายทอดตลาดดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพจนทาให้ มีการขายทรัพย์สิน
ได้ ใ นราคาสู ง กรณี ดั ง กล่ า วก็จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ ทั้ง เจ้ าหนี้ ผู้ รั บ จ านองและลู ก หนี้ ผู้ จ านองเช่ น กั น
กล่าวคือ ทาให้ เจ้ าหนี้ ผู้รับจานองได้ รับชาระหนี้ได้ ครบถ้ วน และลูกหนี้ ผู้จานองสามารถหลุดพ้ น
จากหนี้สนิ ได้ อย่างรวดเร็ว หรือกรณีอาจมีเงินเหลือคืนจากการขายทอดตลาดให้ แก่ลูกหนี้ ผู้จานอง
ได้ ต่อไป

4. ปั ญหาและการวิ เคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ การบังคับคดีจานองโดยการฟ้องคดี
บังคับเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาด
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการบังคับคดีทรัพย์จานอง
กรณีปัญหาเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจานอง เมื่อหนี้ท่จี านองเป็ นประกัน
ขาดอายุความ จานองไม่ระงับไปด้ วย ทั้งผู้รับจานองยังสามารถบังคับจานองได้ เพียงแต่จะบังคับ
เอาดอกเบี้ยที่ค้างชาระในการจานองเกินห้ าปี ไม่ได้ ตามที่บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 745 และมาตรา 193/27 แม้ ว่าเจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองจะฟ้ องคดีบังคับเอาทรั พย์
จานองออกขายทอดตลาดแล้ ว ซึ่งจะมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาก็ไม่จาต้ องร้ องขอให้ บังคับ
คดีตามคาพิ พากษาภายในสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีคาพิ พากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง มาตรา 271 ด้ วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้ เจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองไม่รีบขวนขวายที่จะบังคับคดี
จานอง เพราะแม้ หนี้ท่จี านองเป็ นประกันจะขาดอายุความแล้ วหรือพ้ นกาหนดระยะเวลาบังคับคดี
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แล้ ว ก็ยังสามารถที่จ ะบั งคั บ คดี เ อากับ ทรั พ ย์ จ านองได้ ทาให้ ก ระบวนการบั ง คั บ คดี จ านองมี
ระยะเวลาไม่แน่ นอน ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูจานอง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เจ้ าหนี้ตามคา
พิพากษาผู้รับจานอง ผู้มีสิทธิบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 271 ย่อม
ต้ อ งมี หน้ า ที่ร้ อ งขอให้ มีก ารบั งคับ คดี ภ ายในกาหนดสิบ ปี นั บ แต่ วั น ที่ศ าลมีคาพิ พ ากษา หาก
เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาผู้รับจานองไม่ดาเนินการบังคับคดีจานองภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ย่อมสิ้นสิทธิท่จี ะบังคับคดีได้
4.2 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การคั ด ค้ า นการขายทอดตลาดทรั พ ย์ จ านองโดยอ้ า งว่ า ราคาขาย
ทอดตลาดต่า
กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้ านการขายทอดตลาดทรั พย์จานองโดยอ้ างว่ าราคาขาย
ทอดตลาดต่า การที่ตามประมวลกฎวิธีพิจารณาความแพ่ ง ได้ บัญญัติให้ สิทธิแก่บุคคลที่มีส่วนได้
เสียในการบังคับคดี คัดค้ านกระบวนการในการขายทอดตลาดในขั้นตอนต่างๆได้ ซึ่งก็เป็ นอีกเหตุ
หนึ่ ง ที่ท าให้ กระบวนการบั ง คั บ คดี จ านองมี ร ะยะเวลาไม่ แ น่ น อน เพราะอาจต้ อ งมี ก ารขาย
ทอดตลาดใหม่ จนบางครั้ ง กว่ า จะขายทอดตลาดทรั พ ย์ จ านองได้ ก็เ ป็ นเหตุ ใ ห้ ท รั พ ย์ ท่ีเ ป็ น
หลักประกันนั้นมีสภาพทรุดโทรม เมื่อมีการบังคับขายทอดตลาดทรัพย์ท่จี านองจึงทาให้ ทรัพย์น้ัน
ด้ อยราคาลง การเสื่อมคุณภาพและราคาของหลักประกันเหล่านี้จึงทาให้ เจ้ าหนี้ ตามคาพิพากษา ที่
ถึงแม้ จะเป็ นเจ้ าหนี้ จานองก็ยังไม่อาจได้ รับชาระหนี้คืนได้ ทันทีหรื อรวดเร็ว อีกทั้งกว่ าจะบั งคับ
ช าระหนี้ ได้ ก็อ าจท าให้ หลั ก ทรั พ ย์ น้ั น มี ร าคาไม่ เ พี ย งพอต่ อ การช าระหนี้ ซึ่ ง ท าให้ เห็ น ว่ า
หลั กประกันการชาระหนี้ ที่เจ้ าหนี้ ตามคาพิ พากษามีอยู่ น้ั น ไม่ ได้ ทาให้ การบังคับคดีเสร็จสิ้นได้
รวดเร็วแต่อย่างใด ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ในการคัดค้ านการขายทอดตลาดโดยการอ้ างว่าราคา
สูงสุดที่จะขายได้ น้ันมีราคาต่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
มาตรา 309 ทวิ วรรคหนึ่ง ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมว่า การที่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ตามคา
พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดี คัดค้ านการขายทอดตลาดโดยอ้ างเหตุว่าราคาสูงสุด
ที่จะขายได้ น้ันมีราคาต่าเกินสมควร ให้ ผ้ ูท่คี ัดค้ านราคานั้นกาหนดราคาที่บุคคลนั้นพึงพอใจด้ วย
โดยผู้คัดค้ านราคานั้นจะต้ องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้ องหาผู้ซ้ ือตามราคาที่ผ้ ูคัดค้ านราคานั้น
ได้ และในส่วนบทบัญญัติในเรื่ องให้ ผ้ ูท่ยี ่ ืนคาร้ องคัดค้ านการขายทอดตลาดราคาต่าโดยไม่มีมูล
ชดใช้ ค่าสินไหมให้ แก่ผ้ ูท่เี สียหาย ควรบัญญัติให้ คาสั่งของศาลชั้นต้ นเป็ นที่สุด เพื่อให้ การเยียวยา
ความเสียหายแก่ผ้ ูเสียหายเป็ นไปโดยทันท่วงทีและเป็ นการปรามผู้ท่จี ะยื่นคาร้ องคัดค้ านการขาย
ทอดตลาดราคาต่าด้ วยเหตุดังกล่าวโดยไม่มีมูลด้ วย
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจานองในการได้ รับจัดสรรเงินชาระหนี้
กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ รับจานองในการได้ รับการจั ดสรรเงินชาระหนี้ เมื่อเจ้ า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ได้ แล้ ว หน้ าที่ของเจ้ าพนักงานบังคับคดีในขั้นตอนต่อมา
คื อ การจั ด สรรเงิ น ที่ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ หรื อ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สียที่เ กี่ ยวข้ อ ง ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ ง มาตรา 316 ซึ่งขั้นตอนในส่วนนี้จะมีส่วนสาคัญคือ การจัดทาบัญชีส่วนแบ่ ง
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เฉลี่ย เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรั บรอง และจ่ ายเงินที่ขายทอดตลาดได้ ไปตามบัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยนั้น
ซึ่งแม้ ว่าสานวนการบังคับคดีจานองตามคาพิพากษาจะดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จานองได้
แล้ ว และอยู่ในขั้นตอนการเฉลี่ยเงินที่ขายทอดตลาดได้ แล้ วก็ตาม แต่ยังอาจเกิดเหตุขัดข้ องที่ทา
ให้ การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียล่าช้ าออกไปได้ อีก เช่น มีการคัดค้ านการขายทอดตลาดจากผู้มี
ส่วนได้ เสีย ผู้ซ้ ือทรั พย์จานองได้ จากการขายทอดตลาดชาระราคาล่าช้ า ระยะเวลาในการทาบัญชี
รั บจ่ ายของเจ้ าพนั กงานบั งคับคดี และการคัดค้ านบั ญชี รับจ่ ายของเจ้ าหนี้ หรื อผู้ มีส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเหตุดังกล่าวทาให้ เกิดความล่าช้ าในขั้นตอนการจัดสรรเงินที่ได้ จากการขายทอดตลาด
ทรั พย์จานอง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ า ให้ ศาลหรื อเจ้ าหนี้ตามคาพิ พากษาที่เห็นว่าการยื่นคาร้ อง
เข้ ามานั้ นไม่มีมูลและยื่นเข้ ามาเพื่ อประวิงให้ ชักช้ า ให้ ศาลมีอานาจสั่งให้ ผ้ ูย่ ืนคาร้ องขอกันส่วน
วางเงินต่อศาลเพื่อเป็ นประกันการชาระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับความ
เสียหายที่อาจได้ รับเนื่องจากเหตุเนิ่นช้ าในการบังคับคดีอนั เกิดแต่การยื่นคาร้ องนั้น ถ้ าผู้ย่ นื คาร้ อง
นั้นไม่วางเงินตามคาสั่งศาล ให้ ศาลมีคาสั่งยกคาร้ องนั้น และให้ คาสั่งศาลดังกล่าวเป็ นที่สดุ
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ ือทรัพย์จากการบังคับคดีจานอง
กรณีปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ ือทรั พย์จากการบังคับคดีจานอง ในกรณีท่เี จ้ าหนี้ผ้ ูรับจานอง
เลือกฟ้ องลูกหนี้ท่จี านองทรัพย์อย่างเจ้ าหนี้สามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา
214 ในกรณีดังกล่าวนี้ สิทธิของผู้ซ้ ือทรัพย์จากการบังคับคดีจานอง จะได้ สทิ ธิโดยปลอดจากภาระ
จ านองหรื อ ไม่ และล าดั บ การบั ง คั บ คดี กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ผู้ จ านองนั้ น ควรเป็ นอย่ า งไร
ระหว่ า งทรั พ ย์ สิ น ที่จ านองกั บ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆของลู ก หนี้ เนื่ อ งจากเจ้ า หนี้ ผู้ รั บ จ านองยั ง คงมี
บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จานอง มีสิทธิบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่จานอง แม้ ว่าสิทธิเรียกร้ อง
ส่วนที่เป็ นประธานจะขาดอายุความแล้ วก็ตาม ทาให้ เจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานองมักจะบังคับชาระหนี้จาก
ทรัพย์สนิ อื่นๆของลูกหนี้ผ้ ูจานองก่อนที่จะบังคับชาระหนี้จากทรัพย์ท่จี านอง เป็ นเหตุให้ เกิดความ
เสียหายแก่ลูกหนี้ เจ้ าหนี้อ่ นื ของลูกหนี้ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ าเมื่อ
เป็ นเจ้ าหนี้บุริมสิทธิแล้ ว ควรบังคับตามบุริมสิทธิท่ตี นเองมีอยู่ก่อน หากเจ้ าหนี้บุริมสิทธิเลือกฟ้ อง
ลูกหนี้ตามหนี้ประธาน กฎหมายก็ควรบัญญัติให้ บุริมสิทธิดังกล่าวระงับลง เพื่อไม่ให้ เป็ นการเอา
เปรี ยบเจ้ าหนี้ รายอื่น ซึ่ งการบั ญญั ติ กฎหมายดังกล่ าวจะก่ อให้ เกิด ความยุ ติ ธรรมและสามารถ
แก้ ปัญหาการใช้ สิทธิโดยไม่สุจริ ตของเจ้ าหนี้ผ้ ูรับจานอง โดยการฟ้ องลูกหนี้ผ้ ูจานองอย่างลูกหนี้
สามั ญ และเลื อ กบั งคั บ ช าระหนี้ เอากับ ทรั พ ย์ สิน อื่น ๆของลู ก หนี้ ก่ อ นที่จ ะบั งคั บ เอากับ ทรั พ ย์
จานอง และทาให้ ผ้ ูซ้ ือทรัพย์จานองจากการขายทอดตลาดได้ ทรั พย์ไปโดยปลอดภาระจานอง ซึ่ง
จะทาให้ ผ้ ูซ้ ือทรัพย์จานองจากการขายทอดตลาดเกิดความมั่นใจ กล้ าประมูลซื้อทรัพย์ในราคาที่สูง
ซึ่งจะช่วยให้ การขายทอดตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5. ข้อเสนอแนะ
เพื่ อให้ ผลการศึกษานาไปใช้ ได้ อย่ างมีรูปธรรม ผู้เขียนจึ งมีข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหา
การบั ง คับ คดี จ านอง โดยการฟ้ องคดี บั งคับ เอาทรั พ ย์ จ านองขายทอดตลาด ซึ่ ง ข้ อ เสนอแนะ
ดังกล่ าวนี้ มีท้ังในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบั งคับใช้ กฎหมาย และการแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมายดังนี้
5.1 ในส่วนเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายเพื่ อแก้ ปัญหาการบังคับ
คดีจานอง โดยการฟ้ องคดีบังคับเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาด
ในส่วนของการตีความกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย มาตรา 193/27 และ มาตรา
745 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ และมาตรา 271 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง ให้ มีความสัมพั นธ์และไม่ขัดแย้ งซึ่งกันและกัน บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา193/27 และมาตรา 745 อันเป็ นกฎหมายสารบัญญัติมีเจตนารมณ์ท่จี ะให้
ความคุ้มครองแก่ผ้ ูรับจานองในการใช้ สิทธิบังคับจานองได้ โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัดเรื่อง
อายุความ แม้ ว่าหนี้ประธานจะขาดอายุความ สิทธิจานองก็จะไม่ระงับสิ้นไป หากมิใช่ กรณีท่ตี ้ อง
ด้ วยบทบัญญัติว่าด้ วยความระงับไปแห่งสัญญาจานอง และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 271 อัน เป็ นกฎหมายวิ ธีสบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการบั งคับ คดี ต ามค า
พิ พากษาหรื อ คาสั่งให้ ความคุ้ มครองกับลู ก หนี้ ตามคาพิ พากษาที่จะถู กบั งคับคดี โดยมีกาหนด
ระยะเวลาสิบปี นับแต่วันมีคาพิพากษา แสดงให้ เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ตี ่างกัน กฎหมายสารบัญญัติ
และกฎหมายวิธีสบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ ขัดหรือแย้ งกันแต่อย่างใด ซึ่งการบังคับใช้ กฎหมายต้ องใช้
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ทุกฝ่ ายและอยู่ภายใต้ หลักสุจริต
5.2 ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ ไขปรั บปรุงกฎหมายเพื่ อแก้ ปัญหาการบังคับคดีจานอง โดยการ
ฟ้ องคดีบังคับเอาทรัพย์จานองขายทอดตลาด
ในส่วนนี้ผ้ ูเขียนขอเสนอแนะให้ มีการแก้ ไขปัญหา 2 ส่วนด้ วยกัน กล่าวคือ แก้ ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบั งคับคดีตามคาพิ พากษาหรื อคาสั่ง และ
แก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ เพื่ อ ให้ คู่สัญ ญาจ านองทาความตกลงให้ มีก ารบั งคับ
จานองในทานองเดียวกันกับที่ใช้ ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ในส่ ว นเกี่ยวกับ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพ่ ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ผู้เขียนขอเสนอแนะดังนี้
1) กรณีปัญหาเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการบังคับคดีจานอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โดยการเพิ่มเติมข้ อความ
ในส่วนท้ ายเพื่ อให้ เกิดความชั ดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการบั งคับคดีทรั พย์จานอง ดังนี้ “ถ้ า
คู่ความหรื อบุคคลซึ่งเป็ นฝ่ ายแพ้ คดี (ลูกหนี้ตามคาพิ พากษา) มิได้ ปฏิบัติตามคาพิ พากษาหรื อ
คาสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรื อบุคคลซึ่งเป็ นฝ่ ายชนะ (เจ้ าหนี้ตามคาพิ พากษา)
ชอบที่จะร้ องขอให้ บังคับคดีตามคาพิพากษา หรือคาสั่งนั้นได้ ภายในสิบปี นับแต่วันมีคาพิพากษา
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หรื อคาสั่ง โดยอาศัยและตามคาบังคับที่ออกตามคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการฟ้ อง
คดีแบบสามัญหรือฟ้ องบังคับเอากับทรัพย์หลักประกัน”
2) กรณีปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้ านการขายทอดตลาดทรัพย์จานองโดยอ้ างว่าราคาขาย
ทอดตลาดต่า ผู้เขียนขอเสนอแนะให้ ในการคัดค้ านการขายทอดตลาดโดยการอ้ างว่าราคาสูงสุดที่
จะขายได้ น้ันมีราคาต่าเกินสมควร ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา
309 ทวิ วรรคหนึ่ ง ควรมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มว่ า การที่เ จ้ า หนี้ ตามค าพิ พ ากษา ลู ก หนี้ ตามค า
พิพากษา หรือผู้มีส่วนได้ เสียในการบังคับคดี คัดค้ านการขายทอดตลาดโดยอ้ างเหตุว่าราคาสูงสุด
ที่จะขายได้ น้ันมีราคาต่าเกินสมควร ให้ ผ้ ูท่คี ัดค้ านราคานั้นกาหนดราคาที่บุคคลนั้นพึงพอใจด้ วย
โดยผู้คัดค้ านราคานั้นจะต้ องผูกพันในราคาดังกล่าวที่จะต้ องหาผู้ซ้ ือตามราคาที่ผ้ ูคัดค้ านราคานั้น
ได้ เสนอในการขายทอดตลาดครั้ งต่อไป หากผู้ ท่คี ัดค้ านราคาหาผู้ ซ้ ื อในราคาที่เสนอไม่ได้ น้ั นก็
จะต้ องรับผิดชอบในส่วนต่างจากราคาที่สงู สุดที่จะขายได้ ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน
3) กรณีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับจานองในการได้ รับจัดสรรเงินชาระหนี้ ผู้เขียนขอ
เสนอแนะให้ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการยื่นคาร้ องขอกันส่วนตามบทบั ญญั ติมาตรา 287
โดยให้ ศาลหรือเจ้ าหนี้ตามคาพิ พากษาที่เห็นว่าการยื่นคาร้ องเข้ ามานั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ ามาเพื่ อ
ประวิงให้ ชักช้ า ให้ ศาลมีอานาจสั่งให้ ผ้ ูย่ ืนคาร้ องขอกันส่วนวางเงินต่อศาลเพื่ อเป็ นประกันการ
ชาระค่าสินไหมทดแทน แก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาสาหรับความเสียหายที่อาจได้ รับเนื่องจากเหตุ
เนิ่นช้ าในการบังคับคดีอันเกิดแต่การยื่นคาร้ องนั้น ถ้ าผู้ย่ ืนคาร้ องนั้นไม่วางเงินตามคาสั่งศาล ให้
ศาลมี ค าสั่งยกค าร้ อ งนั้ น และให้ ค าสั่งศาลดั งกล่ า วเป็ นที่สุด และในกรณี ท่ีผ้ ู ย่ ื น ค าร้ อ งได้ ว าง
หลักประกันไว้ แล้ ว หากในที่สุดศาลได้ มีคาพิ พากษาให้ ยกคาร้ อง ผู้ท่ีย่ ืนคาร้ องจะต้ องชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนให้ แก่เจ้ าหนี้ตามคาพิพากษาผู้รับจานอง ในการที่ทาให้ การขายทอดตลาดทรัพย์
จานองนั้นต้ องล่าช้ าออกไป
4) กรณีปัญหาเกี่ยวกับผู้ซ้ ือทรัพย์จากการบังคับคดีทรัพย์จานอง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้
เจ้ าหนี้บุริมสิทธิ ควรบังคับตามบุริมสิทธิท่ตี นเองมีอยู่ก่อน เพื่ อไม่ให้ เป็ นการเอาเปรี ยบเจ้ าหนี้
รายอื่น โดยมีการบังคับใช้ กฎหมายตาม ร่างแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
(ฉบั บ ที่. .) พ.ศ. .... มาตรา 301 เพื่ อ ให้ ก ระบวนการบั งคั บ คดี จ านอง เหมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลเป็ นไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการอานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี
ในส่ ว นเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ผู้ เ ขี ย นขอ
เสนอแนะโดยผู้ เขียนเห็นควรให้ มีการปรั บปรุ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ เพื่ อให้ การ
บังคับคดีจานองของประเทศไทย มีการยอมรับหลักการรูปแบบอื่นๆของการประกันการชาระหนี้
ให้ หลากหลายรู ป แบบ และยอมรั บ หลั ก การแสดงเจตนาของคู่ สั ญ ญาในการท าข้ อตกลง
กระบวนการบังคับชาระหนี้ท่ไี ม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล โดยตั้งอยู่บนหลักความเป็ นธรรม
และหลั ก สุจ ริ ต เป็ นสาคั ญ คือ การบั งคั บคดีจ านองในทานองเดี ยวกัน กับ ที่ใ ช้ ใ นกฎหมายของ
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ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการบังคับจานองในลักษณะดังกล่ าวนี้ไม่ได้ ขัดหรือแย้ งกับการบังคับคดีจานอง
โดยไม่ต้องฟ้ องคดีต่อศาล ตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์แต่ประการ
ใด กรณีดังกล่ าวก็จะเป็ นประโยชน์ ท่ชี ่ วยทาให้ เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และทาให้ กระบวนการบังคับชาระหนี้กับทรัพย์หลักประกันของไทยเป็ นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลให้ คงไว้ ซ่ึงมูลค่าของทรัพย์หลักประกันให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูต้ อ้ งขัง
ศึกษากรณี การรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่
อัฐวิทย์ ใสสะอาด1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

1. บทคัดย่อ
ปัจจุบันสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความสาคัญโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังเด็ดขาด
ที่ถือว่าขาดอิสรภาพที่จะกระทาการต่างๆ เฉกเช่นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ ถูกจากัดสิทธิ ดังนั้นสิทธิ
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น และสิ่งที่ถือว่ามีความจาเป็ นกับผู้ต้องขังเด็ดขาดในคดีอาญาอีกประการ
หนึ่งก็คือการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ูต้องขัง ซึ่งสาเหตุท่ตี ้ องมีการช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นก็
เพราะว่าผู้ต้องขังนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ อันเนื่องจากอาจถูกจากัดสิทธิบางประการ
หรื ออาจเป็ นเพราะเรื่ องบางเรื่ องทางกฎหมายนั้ นถู กกาหนดเอาไว้ เป็ นการเฉพาะ สาหรั บการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ูต้องขังของประเทศไทยนั้นถือว่ามีการกาหนดเอาไว้ ในกฎหมายต่างๆ
เช่น รัฐธรรมนู ญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติ ร้ ือฟื้ นคดีข้ ึนพิจารณา
ใหม่ฯ และรวมถึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผู้ต้องขังของไทยนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับของต่างประเทศ ก็เห็นได้ ว่ายังคงมีระบบการช่วยเหลือที่
แตกต่างกันในบางกรณีซ่ึงความแตกต่างนั้นนามาซึ่งประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง ดังนี้
การช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนของการนาคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ น้ัน แท้ จริงแล้ ว
เป็ นการป้ องกันความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการกาหนดให้ มี
การรื้ อฟื้ นคดีอ าญาขึ้นพิ จ ารณาใหม่ ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้ นพิ จ ารณาใหม่
พ.ศ. 2526 โดยมีวิธีการช่วยเหลือแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ เงื่อนไข กระบวนการหรือขั้นตอน
และผลของการรื้ อฟื้ นคดี อาญาขึ้ นพิ จ ารณาใหม่ อย่ า งไรก็ต าม เพื่ อ ได้ วิเคราะห์ ก ารช่ วยเหลื อ
ผู้ต้องขัง กรณี การรื้อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ และได้ เปรี ยบเทียบกับของต่างประเทศ เช่ น
ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐ และประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีความแตกต่างและมี
ปัญหาในขั้นตอนต่างๆ เช่นในกรณีของผู้มีสทิ ธิย่ นื คาร้ องขอให้ มีการพิจารณาใหม่น้ัน พบว่ามีฝ่าย
ของตัวผู้ต้องคาพิพากษา หรือผู้ท่กี ฎหมายกาหนดให้ เป็ นผู้ปกครอง และมีกรณีท่พ
ี นักงานอัยการ
เป็ นผู้มีสทิ ธิย่ นื คาร้ องขอด้ วย ในกรณีท่มี ิได้ เป็ นโจทก์ในคดีเดิม จากการกาหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิ
ยื่นคาร้ องขอนาคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่น้ัน ผู้เขียนเห็นว่าการกาหนดไว้ เช่นนี้ จะทาให้ การนา
คดีท่มี ีคาพิพากษาถึงที่สดุ แล้ วมาพิจารณาใหม่น้ันกระทาได้ ค่อนข้ างยาก กล่าวคือ จะเห็นได้ ว่าการ
1
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นาคดี อ าญาขึ้ นมาพิ จ ารณาใหม่ น้ั นจะต้ อ งมีหลั ก ฐานหรื อข้ อ เท็จจริ งใหม่ ซึ่ งในส่ วนนี้ หากให้
อ านาจแก่ ฝ่ ายของผู้ ต้ อ งค าพิ พ ากษาจะด าเนิ น การเองนั้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ก ระท าได้ ย ากเนื่ อ งจาก
กระบวนการและขั้ น ตอนนั้ น มี ห ลายขั้ น ตอนด้ ว ยกั น อี ก ทั้ง ยั ง มี ร ะยะเวลานานในการพิ สู จ น์
หลักฐานและเอกสารใหม่อีกด้ วย ดังนั้นจึงเป็ นการยากในกระบวนการปฏิบัติสาหรั บฝ่ ายของผู้
ต้ องคาพิพากษาถึงที่สุด เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังคงมีกระบวนการช่วยเหลือที่ยังคงเป็ นอุปสรรคกับ
การช่วยเหลือผู้ต้องขังเมื่อได้ เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
ดังนั้น หากมีการเพิ่มหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้ เป็ น
ผู้มีสทิ ธิย่ นื คาร้ องขอให้ มีการพิจารณาใหม่ได้ หรือควรที่จะมีการเยี่ยวยาในหนังสือพิมพ์และมีการ
ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ในที่ๆ ผู้เคยต้ องคาพิ พากษานั้นอยู่เป็ นหลั กแหล่ ง เพื่ อเป็ นการ
เยียวยาด้ านจิตใจ หรือหากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐอีกหนทางหนึ่งก็จะทา
ให้ การพิ สูจน์น้ันรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะทาให้ การช่ วยเหลือผู้ต้องขังในคดีอาญากรณีการรื้อฟื้ นคดี
ขึ้นพิจารณาใหม่น้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. บทนา
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความสาคัญเพราะหลายประเทศที่พัฒนาแล้ วจะให้
ความสาคั ญ กับ เรื่ อ งดั งกล่ า ว ยิ่ ง ถ้ า เป็ นสิท ธิท่ีไ ด้ รั บ รองในกฎหมายสูง สุด ของประเทศก็ย่ิ ง มี
ความสาคัญและรัฐต้ องคุ้มครองประโยชน์ดังกล่าวตามที่กฎหมายสูงสุดนั้นรับรองเอาไว้ ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เห็นได้ ชัดว่าเป็ นปั ญหาก็คือสิทธิของผู้ต้องขัง กล่าวคือ เมื่อ
ผู้กระทาความผิดนั้นถูกต้ องขังแล้ วสิ่งที่ขาดหายไปคืออิสรภาพต่างๆ ที่จะกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการสู้คดีของผู้ต้องขังด้ วยเช่นเดียวกันที่ไม่สามารถดาเนินการสู้คดีได้
อย่างคนที่ถูกดาเนินคดีแต่มิได้ ถูกกุมขังหรือต้ องขังในเรื อนจา ดังนั้นจะเห็นว่าสิทธิของผู้ต้องขัง
ในทางกฎหมายในการสู้คดีหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ จึงมีความสาคัญกับผู้ต้องขังเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการนาคดีอาญากลั บมาพิ จารณาใหม่ นั บว่ าเป็ นกระบวนการการช่ วยเหลื อผู้ ต้องขัง
เด็ดขาดที่คานึงถึงความยุติธรรมมากที่สดุ
การรื้อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันเกิดขึ้นเนื่องจากเป็ นการป้ องกันความผิดพลาด
ของกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลจึงมีแนวคิดที่จะนาคดีท่เี กิดความผิดพลาดในการกระบวนการ
ยุ ติ ธรรมนั้ น มาพิ จ ารณาใหม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมมากที่สุด การน าพิ จ ารณาคดี อ าญาขึ้ น
พิจารณาใหม่น้ันมีอยู่ด้วยกัน 2 หลักด้ วยกัน คือ
1. การรื้อฟื้ นคดีอาญาในทางเป็ นคุณ คือ การรื้อฟื้ นคดีอาญาในทางที่เป็ นคุณ มีท่มี า
จากแนวความคิดที่ว่า แม้ ว่าข้ อสันนิ ษฐานว่ าสิ่งที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้ วเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง จะมี
ความสาคัญมากในแง่ของความสงบเรียบร้ อยแห่งสังคมก็ตาม แต่ถ้าจะปล่อยให้ ความผิดพลาดซึ่ง
อาจจะมีปรากฏขึ้น ไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ความผิดพลาดที่ปรากฏนั้น ก็จะทาให้ ศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อวงการยุติธรรมเสื่อมคลายไปได้ จึงจาเป็ นต้ องยอมให้ มีการรื้อฟื้ นแก้ ไขได้
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2. การรื้อฟื้ นคดีอาญาในทางเป็ นโทษ คือ หลักการที่มองต่างจากหลักหลัก “บุคคลไม่
ควรถูกพิจารณาเพื่อลงโทษสองครั้งในการกระทาครั้งเดียว (ne bis in idem)” เนื่องจากอาจเกิด
ข้ อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ ว ไม่มีทนทางใดที่จะนาตัว
ผู้ ก ระทาความผิด มาลงโทษได้ เ ลยหรื อ อย่ า งไร ซึ่ งหากเป็ นเช่ นนั้ น ย่ อมส่ งผลกระทบต่ อความ
น่ าเชื่ อถือ ของกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาอย่ างมาก ที่ไม่ สามารุ น าตัว ผู้ กระทาความผิดมา
ลงโทษได้ ดังนั้ น หลั กผู้ กระทาความผิดต้ องได้ รับโทษ จึ งได้ ถูกนามาใช้ โดยเป็ นไปตามทฤษฎี
ลงโทษเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ความประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎีน้ ีกเ็ พื่อเป็ นการ
ชดเชยความไว้ วางใจในกฎหมายของประชาชนที่ถูกกระทบกระเทือน โดยการกระทาผิด ทั้งนี้
เพราะประชาชนย่ อ จะไว้ ใ จว่ า เขาย่ อ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองของกฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งลงโทษ
ผู้กระทาความผิดเพื่อให้ เห็นว่าเขาได้ รับการคุ้มครองเช่นนั้นจริง โดยการลงโทษผู้กระทาความผิด
ซึ่งในหลายๆ ประเทศได้ มีกฎหมายที่มีอานาจในการรื้อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในทางที่เป็ น
โทษกับจาเลยได้ เช่น ประเทศเยอรมนี และในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่กาหนดให้ การ
นาคดีอาญามาพิจารณาใหม่น้ันมีได้ เฉพาะในทางที่เป็ นคุณเพียงเท่านั้น
สาหรั บประเทศไทยก็ได้ ให้ ความสาคัญกับกระบวนการยุติธรรมในเรื่ องดังกล่ าว คือ
การน าคดี อ าญาขึ้ นมาพิ จ ารณาใหม่ ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เ อาไว้ ใน
พระราชบัญญัติการรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวบทหรื อ
เงื่อนไขการนาคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ คือ
(1) พยานบุคคลซึ่ งศาลได้ อาศั ยเป็ นหลักในการพิ พากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้ มีคา
พิ พากษาถึงที่สุดในภายหลั งแสดงว่ าคาเบิ กความของพยานนั้ นเป็ นเท็จ หรื อไม่ ถูกต้ องตรงกับ
ความจริง
(2) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (1) ซึ่งศาลได้ อาศัยเป็ นหลักในการ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อั น ถึ ง ที่ สุ ด นั้ น ได้ มี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในภายหลั ง แสดงว่ า เป็ น
พยานหลักฐานปลอมหรือเป็ นเท็จ หรือไม่ถูกต้ องตรงกับความจริง หรือ
(3) มีพยานหลั กฐานใหม่ อันชั ดแจ้ งและสาคัญแก่คดีซ่ึ งถ้ าได้ นามาสืบในคดีอันถึ ง
ที่สดุ นั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้ กระทาความผิด
เมื่อพิ จารณาตามเงื่อนไขดั งกล่ า วแล้ วจะเห็น ได้ ว่ าประเทศไทยนั้ นมี กระบวนการที่
ต่างกันและเหมือนกันของต่างประเทศ กล่าวคือ การนาคดีข้ ึนมาพิจารณาใหม่ของไทยนั้นสามารถ
นามาพิจารณาใหม่ท้งั ในทางที่เป็ นคุณและเป็ นโทษกับผู้ต้องขัง เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไข
กระบวนการในการน าคดีข้ ึน พิ จารณาคดีใหม่ น้ั นก็ยังคงมีความแตกต่ างกันอยู่ ในบางกรณี ซึ่ ง
ผู้ เ ขี ยนเห็น ว่ า เป็ นเรื่ อ งที่น่ า ศึ ก ษาและเพื่ อ นาหลั ก การของกฎหมายต่ า งประเทศในส่ ว นที่เ ป็ น
ประโยชน์กับกฎหมายของประเทศไทยมาพัฒนาหรือเพิ่มเติมในกระบวนการการนาคดีอาญาขึ้น
พิจารณาคดีใหม่เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั กระบวนการยุติธรรมมากที่สดุ
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3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการช่ วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาแก่
ผู้ต้องขังเด็ดขาด กรณี การรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิ จารณาใหม่ ของประเทศไทยกับต่างประเทศนั้ น
พบว่า
3.1. ผลของการรื้ อฟื้ นคดีอาญาขึ้ นพิจารณาใหม่
3.1.1 ราชอาณาจักรไทย
สาหรับผลของการรื้อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิ จารณาใหม่น้ันมีอยู่ 2 กรณีคือ (1) ถ้ า
คาพิพากษานั้นเป็ นคาพิพากษาของศาลชั้นต้ น มีสิทธิอุทธรณ์คาพิ พากษานั้นต่อศาลอุทธรณ์ คา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่ นนี้ให้ เป็ นที่สุด (2) ถ้ าคาพิพากษานั้นเป็ นคาพิ พากษาของ
ศาลอุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ ฎี ก าค าพิ พ ากษานั้ น ต่ อ ศาลฎี ก า ผู้ เ ขี ย นเห็น ว่ า ในส่ ว นนี้ ผู้ เ ขี ย นเห็น ด้ ว ย
เนื่องจากเมื่อนาเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็ นคดีใหม่แล้ วก็ควรให้ สิทธิเฉกเช่นเดิม คื อ สามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาได้ ตามกระบวนการยุติธรรมเดิม ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง นอกจากนี้หากผู้ย่ ืนคา
ร้ องนั้นถึงแก่ความตาย ก็ยังสามารถที่จะดาเนินคดีต่อไปได้ โดยบุคคลผู้มีสทิ ธิดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
ผู้เขียนเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ดีอยู่แล้ วในส่วนนี้เนื่องจากการรื้อฟื้ นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่น้ันเป็ นการ
แสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้ร้องหรือผู้ต้องคาพิพากษาเอง ดังนั้นการกาหนดไว้ เช่นนี้นับว่าเป็ นสิ่ง
ที่ถูกต้ อง
3.1.2 ประเทศเยอรมนี
สาหรับผลของการรื้อฟื้ นคดีอาญา ผู้เขียนเห็นว่ามีอยู่ 2 ส่วนด้ วยกัน คือ ส่วนที่
อยู่ในขั้นตอนการยื่นคาร้ อง ซึ่งการยื่นคาร้ องขอรื้อฟื้ นคดีข้ นึ พิจารณาใหม่น้ันไม่เป็ นเหตุท่จี ะทาให้
การบังคับตามคาพิ พากษาของศาลหยุดลง ซึ่งอย่างไรก็ตามในส่วนนี้เกือบทุกประเทศที่ผ้ ูเขียน
ศึกษานั้นจะมีความเหมือนกันทุกประเทศ ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ ผลจากคาพิพากษา หากเป็ นการ
ตั ด สิ น ให้ พ้ นโทษจะต้ อ งมี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นราชกิจ จานุ เ บกษาในวาระสารอื่น ๆ ของศาลหรื อ ใน
หนังสือพิมพ์ด้วยตามมาตรา 371 ข้ อ 4 แต่หากเป็ นการตัดสินลงโทษผลของคาพิพากษาที่เป็ น
ผลร้ ายนี้กจ็ ะผูกพั นจาเลยให้ ต้องยอมรั บบทลงโทษนั้น กรณีผลดังกล่ าวผู้เขียนเห็นว่ าเป็ นผลซึ่ง
เป็ นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมเกือบทุ กประเทศอยู่แล้ วแต่ จะเห็นว่ ากรณีของประเทศ
เยอมั น นั้ น จะต้ อ งมี ก ารประกาศลงในหนั งสือ พิ มพ์ เ พื่ อ ประกาศถึ งความบริ สุทธิ์ข องผู้ ต้ อ งคา
พิพากษาเก่า ซึ่งนับว่ าเป็ นสิ่งที่ดี เนื่องจากบางกรณีบางคนตอนถูกคาพิพากษาต้ องโทษนั้นผู้คน
รั บ รู้ ดั ง นั้ น เมื่อ ผู้ เ คยต้ อ งคาพิ พ ากษานั้ น มี ค วามบริ สุ ทธิ์ และอัน เกิด จากความผิ ด พลาดของ
กระบวนการยุติธรรม ก็ควรที่จะแก้ ไขเยียวยาให้ กบั ผู้ต้องคาพิพากษา ด้ วย
3.1.3 ประเทศฝรังเศส
่
สาหรับประเทศฝรั่งเศสนับว่าเป็ นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีมาตรการการรื้อฟื้ น
คดีท่ดี ีและรวมถึงผลของการรื้ อฟื้ นคดีท่ดี ีด้วย กล่ าวคือ ผู้เขียนเห็นว่าผลของคาพิพากษานั้นได้
กาหนดเอาไว้ ชัดเจนว่า มีการกลับคาพิพากษา ถ้ าศาลพิพากษาว่าจาเลยไม่ได้ เป็ นผู้กระทาผิดคา
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พิ พากษานั้ นจะมีผลย้ อนหลั งไปเสมือนหนึ่ งว่ าจาเลยไม่ เคยต้ องคาพิ พากษาเลย ผลทุ กอย่ างที่
เกิดขึ้นจากคาพิ พากษาเดิมจะถูกลบล้ างหมดสิ้นไป ซึ่งก็เป็ นมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม
เช่นเดียวกับของราชอาณาจักรไทย แต่สาหรั บการเยียวยานั้นนอกจากจะต้ องจ่ ายค่าทดแทนแล้ ว
จะต้ องมีการเยี่ยวยาโดยการติดประกาศตามเมืองที่ผ้ ูเคยต้ องคาพิ พากษานั้นอาศัยอยู่ และต้ อง
ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ด้วย ผู้เขียนเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ดีเนื่องจากจะทาให้ ผ้ ูท่เี คยต้ องคาพิพากษา
นั้นได้ รับการเยียวยาทางจิตใจด้ วย
3.1.4 ประเทศสหรัฐ
สาหรั บ ประเทศสหรั ฐนั้ น ได้ ก าหนดถึ ง ผลในเรื่ อ งของการรื้ อฟื้ นคดี อ าญาขึ้ น
พิ จ ารณาใหม่ ไ ว้ เ พี ยงว่ า หากมี การกลั บคาตั ดสิน รั บ ก็ต้ อ งจ่ ายค่ า ทดแทนให้ กับ ผู้ ท่ีเคยต้ องคา
พิพากษา ซึ่งจะขอมาในคาร้ องซึ่งศาลเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจ ในความเสียหายนั้น ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการ
ดังกล่าวก็เฉกเช่นเดียวกับผลของประเทศต่างๆ แต่ต่างกันในส่วนของวิธีการคิดค่าเสียหาย เนื่อง
ด้ วยระบบกฎหมายที่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ เช่ น เยอรมัน หรื อฝรั่ งเศส เป็ นต้ น แต่อย่ างไรก็
ตาม ผลก็ยังคงมีความไม่แตกต่างกันมากนัก
3.1.5 ประเทศญีป่ นุ่
สาหรั บ ประเทศญี่ ปุ่ นนั้ น ค าร้ อ งขอสาหรั บ การรื้ อฟื้ นคดี อาจไม่ มีผ ลต่ อ การ
บังคับให้ เป็ นไปตามบทลงโทษของกฎหมาย เฉกเช่นเดียวกับประเทศเยอรมัน แต่อย่างไรก็ตามมี
ข้ อน่าสังเกตคือ ศาลที่พิจารณาคดีท่รี ้ ือฟื้ นขึ้นพิจารณาใหม่ จะพิพากษาลงโทษจาเลยให้ สูงไปกว่า
โทษที่กาหนดไว้ ในคาพิ พากษาในคดีก่อนไม่ได้ ข้ อห้ ามดังกล่ าวนี้อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนู ญและใน
กรณีท่ศี าลพิ พากษาลงโทษจาเลยให้ รับโทษน้ อยลงกว่าในคดีก่อน ก็ไม่ถือว่าการบังคับโทษที่ได้
กระทาไปแล้ วเป็ นโมฆะ โดยถือว่ าเป็ นการบังคับคดีภายใต้ คาพิ พากษาในคดีใหม่ เช่ นกัน และ
จะต้ องนามาพิจารณาในการกาหนดโทษในคดีใหม่ด้วย ผู้เขียนเห็นว่าในส่วนนี้เป็ นกรณีท่เี ป็ นโทษ
กับผู้ต้องขัง ดังนั้นการกาหนดไว้ เช่นนี้กน็ ับว่าเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง ผู้เขียนเห็นด้ วยกับกรณีดังกล่ าวนี้
ซึ่งก็เป็ นไปตามกรณีท่เี ป็ นโทษกับผู้ต้องคาพิพากษาเดิม
3.2. การช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังในคดีอาญาในส่วนของทนายความในประเทศไทย
3.2.1 การช่วยเหลือในเรื่องของการพบทนายความตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
การช่ ว ยเหลื อ ในการพบทนายความของผู้ ต้ อ งขั ง ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญานั้นเป็ นสิทธิของผู้ต้องขังอย่างหนึ่งที่พึงจะได้ รับจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
ประมวลกฎหมายได้ บัญญัติไว้ ว่า ผู้ถูกจับหรื อผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้ งหรือขอให้
เจ้ าพนักงานแจ้ งให้ ญาติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ท่ี
ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ ผ้ ูถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็ นทนายความ
เป็ นการเฉพาะตั ว หรื อ ให้ ทนายความหรื อ ผู้ ซ่ึ งตนไว้ ว างใจเข้ า ฟั งการสอบปากคาตนได้ ในชั้ น
สอบสวน
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สิทธิดังกล่าวที่ได้ บัญญัติเอาไว้ น้ันเป็ นการคุ้มครองถึงสิทธิของผู้ต้องขังและถือว่า
เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายของผู้ ต้ อ งขั ง แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามผู้ เ ขี ย นเห็น ว่ า การกรณี ค วาม
ช่ วยเหลื อทางกฎหมายของผู้ ต้องขังตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญานี้ จะมีความ
สะดวกหรือสัมฤทธิ์ผลกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีมากกว่าผู้ต้องขังเด็ดขาด กล่าวคือ ผู้ต้องขัง
เด็ดขาดนั้นอยู่ในสถานที่ไม่ต้องมีการพิจารณาแล้ วดังนั้นการติดต่อกับทนายความจึงไม่ค่อยมี แต่
อย่างไรก็ตามผู้ ต้องขังเด็ดขาดนั้นอาจมีความจาเป็ นที่ต้องพบทนายความอันสืบเนื่องจากอาจมี
การถูกละเมิดสิทธิหรื อมีคดีในเรื อนจา ดังนั้นการพบทนายความจึงมีข้ันตอนที่ยากกว่ าผู้ต้องขัง
ระหว่ างพิ จารณาคดี เนื่ องจากการติดต่ อสื่อสารของผู้ ต้องขังนั้ นมีความจากัดตามกฎหมายอยู่
หลายประการ
ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าแม้ ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นจะมีการให้
สิทธิของผู้ต้องขังพบทนายความซึ่งถือว่ าเป็ นการช่ วยเหลือตามกฎหมายของผู้ต้องขังแต่ผ้ ูเขียน
เห็นว่ าก็ยังมีการจากัดในวิ ธีการและขั้นตอนในการพบทนายความเนื่องจากบริ บทของผู้ต้องขัง
เด็ดขาดนั้นต่างกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
3.2.2 การช่ วยเหลือในกรณีพบทนายความตามกฎหมายราชทัณฑ์ พ.ศ.
2479
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต้ อ งขั งเด็ด ขาดในกรณี น้ ี เป็ นสิท ธิ ข องผู้ ต้อ งขัง ตามกฎหมาย
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และมีความสอดคล้ องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่ นกัน
กล่าวคือ ผู้ต้องขังได้ รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทนาย
ตามความที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ในมาตรา 8 แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและทั้ ง นี้
ทนายความที่จะขอพบผู้ต้องขังจะต้ องเป็ นทนายความที่ได้ รับใบอนุ ญาตให้ เป็ น ทนายความตาม
กฎหมายว่าด้ วยทนายความและจะเข้ าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ เฉพาะทนายความที่ผ้ ูต้องขัง
นั้นต้ องการพบทนายนั้น
จากการบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าวนั้นเห็นได้ ว่า ไม่ว่าจะเป็ นผู้ต้องขังระหว่ าง
พิ จ ารณาคดี หรื อ ผู้ ต้ องขังเด็ดขาดก็มีสิทธิพบทนายความได้ ต ามที่ผ้ ู ต้ องขังนั้ น ต้ องการพบ ซึ่ ง
กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นก็เป็ นการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ูต้องขังเด็ดขาดประการหนึ่ง แต่อย่างไร
ก็ตามผู้เขียนเห็นว่าวิธีการและขั้นตอนดังกล่ าวนั้นจะเอื้ออานวยต่อผู้ต้องขังระหว่ างพิ จารณาคดี
มากกว่ าผู้ต้องขังเด็ดขาดกล่ าวคือ ผู้ ต้องขังระหว่ างพิ จารณาคดีน้ั นได้ อาจแต่งตั้งทนายความไว้
ก่อนที่ได้ อ ยู่ ในเรื อนจาซึ่ งจะเป็ นการง่ ายต่ อการเข้ า เยี่ยมผู้ ต้ องขัง แต่ ผ้ ู ต้อ งขังเด็ดขาดนั้ นการ
แต่งตั้งทนายความนั้นเป็ นสิ่งที่ยากกว่าผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี จึงทาให้ การเข้ าเยี่ยมผู้ต้องขัง
เด็ด ขาดของทนายความนั้ น เสมื อ นขาดสายไป กล่ า วคื อ เงื่ อ นไขในกา รที่ ผ้ ู ต้ อ งขั ง แต่ ง ตั้ ง
ทนายความผู้ขอเข้ าพบเป็ นทนายความของตนแล้ วหรื อไม่อาจเป็ นปั ญหาที่เจ้ าหน้ าที่เรื อนจาจะ
ปฏิเสธไม่ให้ ทนายความเข้ าพบผู้ต้องหาได้ แต่ผ้ ูเขียนเห็นว่ ากรณีดังกล่ าวนี้ไม่น่าจะเป็ นเงื่อนไข
ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะเหตุผลหลายประการเช่น บางครั้งผู้ต้องหาหรือจาเลยก็ได้ ถูกจับกุมจาขัง
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โดยกระทันหันยังไม่มีโอกาสจะได้ พบทนายความ ดังนั้นจึงยังไม่อาจจะแต่งตั้งทนายความได้ หรือ
บางครั้ งทนายความอาจจะเพี ยงแต่เข้ าไปให้ คาปรึ กษาจากผู้ต้องหาหรื อจาเลยตามสิทธิผ้ ูต้องหา
พึ งได้ รับเท่านั้ น แต่ ยังไมได้ ตกลงรั บเป็ นทนายความให้ ผ้ ู ต้องหา ดังนั้นการเข้ าพบผู้ ต้องหาใน
เรือนจาของทนายความทุกกรณีน้ ีจึง “ไม่จาเป็ นต้ องมีใบแต่งตั้งทนายความ” ไปแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่
เรือนจาดู
ดังนั้นแม้ ว่าการให้ สิทธิพบทนายความแก่ผ้ ูต้องขังซึ่งถือว่าเป็ นการช่วยเหลือตาม
กฎหมายแก่ผ้ ู ต้องขังประการหนึ่ง แต่ ผ้ ู เขียนเห็นว่ าหลั กเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่ าวก็ยังคงเป็ น
อุปสรรคต่อผู้ต้องขังเด็ดขาดตามที่ได้ วิเคราะห์เอาไว้ ข้างต้ น
สาหรับการช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนของการพบทนายความของผู้ต้องขังใน
ต่างประเทศนั้นได้ มีการกาหนดเอาไว้ เช่นเดียวกับของไทย กล่าวคือ ประเทศเยอรมนีได้ กาหนด
เอาไว้ ในส่วนของสิทธิของผู้ต้องขังที่จะมีสิทธิผมทนายความได้ เฉกเช่ นเดียวกับของประเทศไทย
ซึ่งถือว่าเป็ นสิทธิพ้ ืนฐานของผู้ต้องขัง ในส่วนการพบทนายความของประเทศสหรัฐนั้นเป็ นเรื่องที่
ผู้เขียนเห็นว่าเป็ นเรื่องที่น่าสนใจมาก กล่าวคือ การอนุญาตให้ ผ้ ูต้องขังพบทนายความ เพื่อปรึกษา
คดีท่ถี ูกฟ้ องร้ องอยู่ในศาลถือเป็ นสิทธิของผู้ต้องขัง แต่สาหรับสหรั ฐนั้นได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูต้องขัง
ได้ พ บทนายได้ ใ นห้ อ งพิ เ ศษแยกจากห้ อ งเยี่ ย มญาติ โดยทั่ว ไป เพื่ อ ให้ ท นายและผู้ ต้ อ งขั ง ได้
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องคดีได้ อย่างสะดวก ไม่ถูกรบกวนจากเสียงของญาติอ่ ืนๆ ซึ่งนั บว่ าเป็ นการ
ป้ องกันสิทธิของผู้ต้องขังในการช่วยเหลือจากทนายได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ผ้ ูต้องขังยังได้ รับการช่วยเหลือทางกฎหมายแม้ ว่าจะไม่มีทนายในการสู้
คดีกต็ าม กล่ าวคือ การจั ดให้ มีโครงการผู้ ช่วยทนายเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่เรื อนจาอาจจั ดเป็ น
บริ การให้ กับผู้ต้องขังหรื อยอมรับให้ มีผ้ ูแนะนากฎหมายสมัครเล่ น หรื อผู้ท่มี ิได้ เป็ นนักกฎหมาย
อาชี พ มาแนะน าข้ อ กฎหมายให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ ง ในทางปฏิบั ติ อ าจจะเป็ นผู้ ต้ อ งขั งด้ ว ยกั น ที่มี
พื้ นฐานทางกฎหมายอยู่ บ้ า ง ซึ่ งในกรณี ดั งกล่ า วนี้ นั บ ว่ า เป็ นสิ่งที่ดี ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั งที่จ ะได้ รั บ การ
ช่วยเหลือจากผู้ร้ ูกฎหมายในนามผู้ช่วยทนาย ซึ่งทาให้ ผ้ ูต้องขังนั้นรู้กฎหมายหรือรู้ช่องทางในการ
สู้คดีหรือนาไปสู่การได้ รับความช่วยเหลือทางคดีได้ ดีข้ นึ กว่าเดิม
อย่ างไรก็ตามสหรั ฐอเมริ กานั้ นได้ มีการช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่ผ้ ู ต้อ งขังอีก
ประการหนึ่งที่ผ้ ูเขียนเห็นว่าน่าสนใจ กล่าวคือ ในบางเรือนจาของสหรัฐฯ จะมีโครงการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายสาหรั บผู้ต้องขัง โดยจัดตั้งเป็ นกองทุนที่จะให้ การช่ วยเหลือทางด้ านการเงินในการ
ต่อสู้คดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการจ้ างนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือผู้ช่วยกฎหมายที่
ทางานอยู่ ใ นโครงการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ผ้ ู ต้ อ งขัง ทั้งนี้ โดยมีท นายความอาวุ โสหรื อ
อาจารย์มหาวิทยาลัยทาหน้ าที่ในการตรวจสอบและกากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะ
ได้ รับการปฏิบัติและสิทธิในการเข้ าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ ดังเช่นทนาย นอกจากนี้กองทุนยังครอบคลุม
ไปถึงการช่ วยเหลื อด้ านการค้ นหาเอกสาร ฎี กาหรื อแม้ แต่การจ้ างทนายในการต่อสู้คดีให้ หาก
เจ้ าหน้ าที่กองทุนพิจารณาเห็นว่าคดีดังกล่าวจาเลยไม่ได้ รับความเป็ นธรรมหรือขาดโอกาสในการ
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ต่อสู้คดี การจัดทาโครงการเช่นว่านี้ย่งิ ทาให้ การช่วยเหลือผู้ต้องขังทางกฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนเห็นว่าการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผ้ ูต้องขังเด็ดขาดนั้นไม่ว่าจะเป็ นของ
ราชอาณาจักรไทย หรื อของเยอรมนี หรื อสหรัฐอเมริ กานั้น สิ่งที่เหมือนกันคือการช่ วยเหลือด้ าน
ทนายความ อาจมีความแตกต่างกันบ้ างในรายละเอียดขั้นตอนในการเข้ าเยี่ยม หรือแม้ กระทั่งกรณี
การช่ วยเหลือในรูปแบบการยื่นคาร้ องของผู้ต้องขังเองก็ตาม ก็ยังคงมีความคล้ ายคลึงกันแต่ส่งิ ที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัดคือ ประเทศเยอรมันนี้น้ันมีหน่วยงานที่เรียกว่าศาลเข้ ามาเกี่ยวข้ องใน
การรั บและพิจารณาคาร้ องของผู้ต้องขังเอง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ดีท่ปี ระเทศไทยควรเอามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับบริบทความเป็ นจริงในเรือนจาและผู้ต้องขังได้ อย่างลงตัวมากกว่านี้เนื่องจาก
ผู้ ต้ องขังเด็ด ขาดที่อ ยู่ ในเรื อ นจานั้ น อาจได้ รับ การกระทบสิทธิท้ังผู้ ต้ องขังด้ วยกัน เองหรื ออาจ
กระทบสิ ท ธิ กั บ ผู้ คุ ม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ดั ง นั้ น การที่จ ะช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่
ผู้ ต้ อ งขั ง เด็ด ขาดหากมี ก ารประยุ ก ต์ แ บบประเทศเยอรมนี ก ารช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายคงมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การช่ วยเหลือผู้ต้องขังวิธีน้ ีนับว่ าเป็ นวิ ธีท่ีท้งั ของไทยและของต่างประเทศนั้ นมี
การกาหนดเอาไว้ อ ย่ างชั ดเจน อาจมีความแตกต่ างกันในเรื่ องของรายละเอียดขั้นตอนหรื อวิ ธี
ปฏิบัติบ้าง แต่ อย่ างไรก็ตามก็ต้องกาหนดเอาไว้ ซึ่ งผู้ เขียนเห็นว่ าที่ต้องกาหนดไว้ กเ็ พราะสิทธิ
ดังกล่าวนั้นเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานของผู้ต้องขัง

4. ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เขียนขอเสนอแนะถึงเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิกระทาการยื่นคาร้ องขอให้ มีการนา
คดีอาญาขึ้นพิ จารณาใหม่น้ัน ควรที่จะเพิ่ มหน่ วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กร
หนึ่ งให้ เป็ นผู้ มีสิทธิย่ ืนคาร้ องขอให้ มีการพิ จารณาใหม่ได้ เช่ น องค์กรสิทธิมนุ ษยชน เนื่ องจาก
องค์กรเหล่ านี้ เป็ นผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับเรื่ องสิทธิของผู้ต้องขังอยู่ แล้ ว ดังนั้นหากมีการ
กาหนดในกฎหมายเพิ่มองค์กรเหล่านี้ให้ มีสิทธิในการยื่นคาร้ องขอนาคดีอาญาพิจารณาใหม่ได้ ก็
เท่ากับเป็ นการช่วยเหลือผู้ต้องขังได้ อกี ทางหนึ่งด้ วย
2. ส่วนของกระบวนการนั้นผู้เขียนเห็นว่ าแม้ ว่าจะต้ องมีการพิสูจน์ในชั้นศาลก็ตาม
แต่ควรมีวิธีการที่พิสูจน์ให้ รวดเร็วกว่ าปกติ เช่ น หากมีการตรวจสอบโดยหน่ วยงานหรื อองค์กร
ของรัฐอีกหนทางหนึ่งก็จะทาให้ การพิสูจน์น้ันรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอาจตัดขั้นตอนกระบวนการในชั้น
ศาลได้
3. ส่วนของการเยียวยาหรือผลของการรื้อฟื้ นคดี นั้น ผู้เขียนเสนอว่า ควรที่จะมีการ
เยี่ยวยาในหนังสือพิมพ์และมีการติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ในที่ๆ ผู้เคยต้ องคาพิพากษานั้น
อยู่เป็ นหลักแหล่ง เพื่อเป็ นการเยียวยาด้ านจิตใจ
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4. ส่วนของของทนายความ ผู้เขียนเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีการเพิ่มเติมการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต้ อ งขั ง ทางกฎหมายโดยการตั้ ง ผู้ ช่ ว ยทนายความ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาที่ก าลั ง ศึ ก ษา
กฎหมายเข้ ามาให้ คาปรึ กษากับผู้ ต้องขัง โดยมีการควบคุมจากอาจารย์ผ้ ู สอนกฎหมายหรื อผู้ มี
ความรู้ด้านกฎหมาย วิธีน้ ีผ้ ูเขียนเห็นว่ าของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีแนวทางการช่วยเหลือที่ดี
จึงอาจนามาประยุกต์ใช้ กบั ประเทศไทยได้
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หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่ คราวในระหว่างพิจารณาคดี
โดยมีประกันและหลักประกัน
อิศนันท เจริญศรีวงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

บทคัดย่อ
การปล่ อ ยชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยในปั จ จุ บั น ในทางปฏิ บั ติ ศ าลจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในการปล่ อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันเป็ นหลัก ซึ่งหลักเกณฑ์การปล่ อย
ชั่ วคราวโดยมีประกันและหลั กประกันดังกล่ าว ศาลจะวางหลั กเกณฑ์กาหนดราคาประกันและ
หลั กประกันไว้ เป็ นจานวนเงินที่ค่อนข้ างแน่ นอนและตายตัว โดยคานวณจากความร้ ายแรงของ
ประเภทความผิดเพี ยงอย่างเดียว มิได้ พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาและจาเลย
แม้ ว่ากฎหมายจะวางหลั กเกณฑ์ให้ ศาลนั้ นสามารถวางหลั กเกณฑ์ในการกาหนดจานวนวงเงิ น
ประกันและหลักประกันได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละรูปคดี แต่ ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่กม็ ักจะ
คิดจานวนเงินซึ่งเป็ นประกันตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาประกันและหลักประกันเป็ นจานวน
เงินที่แน่ นอนตายตัว แปรผันจากความร้ ายแรงแห่งคดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งการตีราคาประกันและ
หลักประกันในการปล่ อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดแบบตายตัว
โดยคานวณจากความร้ ายแรงของข้ อหาในคดีเพี ยงอย่ างเดียวนั้ น ย่ อมเป็ นการกาหนดจานวน
วงเงินประกันที่ไม่สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งของผู้กระทาความผิดเป็ นอย่างยิ่ง หากผู้ต้องหา
หรื อ จาเลยที่ถู กกล่ า วหาว่ า กระทาความผิด ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ มั่น คงก็มีสิทธิท่ีจะได้ รับ การ
ปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยง่าย อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาก็มิได้ มีบทบัญญัติในลักษณะที่เกี่ยวกับ
ความผิดฐานหนีประกันโดยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในวันพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมาย
นั ด หมายเรี ย กของศาลตามความจ าเป็ น เช่ น นี้ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท า
ความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงที่ได้ รับการปล่ อยชั่ วคราวไปโดยง่ ายอาจจะมีพฤติการณ์
หลบหนี หรื อไม่ มาปรากฏตั วในวั น พิ จารณาคดีหรื อไม่ มาหมายนั ดหมายเรี ยกเนื่ องมาจากการ
กาหนดราคาประกันและหลักประกันไม่ได้ สัดส่วนกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลย
ที่มีฐานะร่ ารวยจึงทาให้ ผ้ ู ต้องหาหรื อจาเลยที่มีฐานะร่ ารวยที่ได้ รับการปล่ อยชั่วคราวไปโดยง่าย
ทาให้ เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นได้ 1


นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1
อารีย์พร กลั่นนุรักษ์, “การปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไข,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545), น.81-82.
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2
จากการที่ผ้ ู ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถูก กล่ าวหาว่ า กระทาความผิด นั้ นจะต้ องได้ รับ การ
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิด โดยในระหว่าง
พิจารณาคดีจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ ากระทาความผิดเสมือนเป็ นผู้กระทา
ความผิด แล้ ว มิไ ด้ จึ งไม่ สามารถที่จ ะกักขั งหน่ วงเหนี่ ยวผู้ ต้ องหาหรื อ จ าเลยไว้ ในอ านาจรั ฐ ได้
เว้ นเสียแต่ว่า มีพฤติการณ์หลบหนีหรือมีเหตุจาเป็ นอย่างยิ่งเท่านั้ น ดังนั้น การกาหนดหลักเกณฑ์
การปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดจานวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิ จารณาให้ ได้ สอดคล้ อง
ตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ ต้องหาหรื อจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีให้ ได้ สัดส่วนมากเพี ยง
พอที่จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งป้ องกันมิให้ ผ้ ูต้องหาหรื อจาเลยดังกล่ าวหลบหนีได้ 2 รวมถึง
การบัญญัติความผิดฐานหนีประกันหรือการกระทาผิดสัญญาประกันด้ วยการไม่มาปรากฏตัวต่อ
หน้ าศาลในการพิ จารณาคดีหรื อไม่ มาตามหมายนัดหมายเรี ยกของศาลไว้ ในประมวลกฎหมาย
อาญาจึงอาจจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหาการหลบหนีประกันหรือการกระทาผิดสัญญา
ประกันด้ วยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในการพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียก
ของศาล จึงอาจจะเป็ นการแก้ ไขแนวทางหนึ่งที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา
หรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดน้ อยที่สุด และสอดคล้ องกับหลักสันนิษฐานไว้ ก่อนว่ า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเป็ นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่า
กระทาความผิด

1. บทนา
ในปั จจุ บัน ประเทศไทยศาลจะกาหนดหลั กเกณฑ์ในการปล่ อยชั่วคราวโดยคานึงถึง
การมี ป ระกัน ที่เ ป็ นจ านวนเงิ น เป็ นหลั ก โดยศาลจะวางหลั ก เกณฑ์ก าหนดราคาจ านวนวงเงิ น
ประกันไว้ เป็ นจานวนเงินที่ค่อนข้ างแน่นอนและตายตัว โดยคานวณจากความร้ ายแรงของประเภท
ความผิด แม้ ว่ากฎหมายจะกาหนดให้ ศาลนั้น สามารถวางหลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนวงเงิน
ประกันได้ ตามความเหมาะสมตามแต่ ละรู ปคดี รวมไปถึงข้ อหาแห่ งคดีน้ั นๆ แต่ ศาลส่วนใหญ่
ก็มัก จะคิด จานวนเงิ นซึ่ งเป็ นประกันตามหลั กเกณฑ์ การกาหนดราคาประกันที่แต่ ละศาลนั้ น ๆ
กาหนด ซึ่งจะเป็ นจานวนเงินที่แน่นอนตายตัว และจานวนเงินดังกล่าวจะตีราคาประกันจากความ
ร้ ายแรงแห่ งคดีเพี ยงอย่างเดียวไม่ได้ สัดส่วนและผันแปรตามสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหา
หรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทาความผิ ด เช่ น นี้ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทา
ความผิด ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงย่อมได้ รับโอกาสการปล่ อยตัวชั่วคราวได้ ง่าย3 เมื่อเป็ น
เช่นนี้ หากเป็ นมาตรการทางกฎหมายอันเกี่ยวด้ วยตัวเงินอย่างเช่นการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
2

ปกป้ อง ศรีสนิท, “การวิเคราะห์โทษทางอาญาด้ วยหลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์,” วารสารนิตศิ าสตร์,
ปี ที่ 39, ฉบับที่ 3, น.514(2553).
3
บุรณิมา คูนิอาจ, “อานาจศาลในการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558), น.3.
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3
จาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีน้ั น อาจจะไม่มีความเกรงกลัวใน
การที่จะต้ องทาตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อคาสั่งศาลที่จะนัดผู้ต้องหาหรื อจาเลย
ที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาพิ จารณาคดีต่อหน้ าศาลได้ ประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งเป็ นกฎหมายทางอาญาหลักของประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ มีบทบัญญัติในเรื่องของ
ความผิดฐานหนีประกัน ไว้ อย่างชัดเจน หรื อมีมาตรการในการดาเนินการภายหลังจากผู้ ต้องหา
หรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลไว้ อย่างชัดเจน
เมื่อเป็ นเช่ นนี้ หากผู้ต้องหาหรือจาเลยผู้ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดมีฐานะร่ ารวย และมีความ
เสี่ยงสูงที่จะแพ้ ค ดีโ ดยข้ อหาที่ถู กกล่ าวหามี บทลงโทษที่หนั กแล้ ว ก็อ าจจะเกิด การหนี ป ระกัน
หรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในวันพิ จารณาได้ อีกทั้ง เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ า
กระทาความผิด หนี ป ระกันหรื อ ไม่ มาปรากฏตั วต่ อหน้ าศาลในวั นพิ จ ารณาคดี ศาลก็สามารถ
ดาเนินการได้ เพียงริบหลักประกันตามสัญญาประกันซึ่งเป็ นสัญญาทางแพ่ ง หรือบังคับคดีในกรณี
ที่ใช้ ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันเท่านั้น4
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดจึงควรที่จะต้ องมี
การคานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด เพื่อนามา
วิ เคราะห์ ถึ งความสามารถและโอกาสของการหนี ก ารประกันชั่ วคราวเป็ นรายบุ คคล เนื่ องจาก
ความสามารถและโอกาสของการหนีการประกันชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจาเลยผู้ถูกกล่ าวหาว่ า
กระทาความผิดแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เช่นนี้ การเรียกหลักประกันหรือเรียกทรัพย์ท่ปี ระกันตัวโดย
แปรผั นตามฐานะของผู้ ต้อ งหรื อ จาเลยที่กระทาความผิ ด หรื อแปรผัน ตามฐานะของผู้ ป ระกัน
จึ ง เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเป็ นมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการหนี ป ระกัน ได้ อี ก ทั้ง
ยังสามารถนาหลักประกันหรือทรัพย์ท่ปี ระกันดังกล่าวนั้นมาปรับใช้ ในการแก้ ไขปัญหาค่าใช้ จ่ายใน
การติดตามผู้ท่หี นีประกันหรือหลบหนีการปล่อยชั่วคราวนั้น ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง อันจะเป็ น
มาตรการที่สามารถใช้ ภ ายหลั ง จากการที่ผ้ ู ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทาความผิ ด
หลบหนีประกันไปแล้ วได้ อกี ทางหนึ่ง5

2. แนวความคิ ด ของการปล่ อ ยชัว่ คราวระหว่ า งพิ จ ารณาคดี โ ดยมี ป ระกัน และ
หลักประกัน
การปล่อยชั่วคราว ถือเป็ นมาตรการในคดีอาญาเพื่อผ่อนคลายหลักการมีตัวผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ถูกคุมขังโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ เป็ นการอนุ ญาตให้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยพ้ นจากการควบคุม
ของเจ้ าพนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ให้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยถูกควบคุมหรือขัง
เป็ นระยะเวลานานเกินกว่ า จาเป็ นในระหว่ างการสอบสวนหรื อการพิ จารณาคดี เพราะหากไม่
4

สุรินทร์ มากชูชิต, “ระบบปล่ อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้ หลักประกันในคดีอาญา,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.4.
5
เพิ่งอ้าง, น.515.
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จาเป็ นต้ องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ กค็ วรที่จะให้ ปล่ อยชั่วคราวไป ตามหลักการของ
รั ฐธรรมนู ญที่ต้องสันนิษฐานไว้ ก่อนว่ าผู้ต้องหาหรื อจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิ พากษา
อัน ถึ งที่สุดแสดงว่ า บุ ค คลใดเป็ นผู้ ก ระทาความผิ ดจะปฏิบั ติ ต่อ บุ ค คลนั้ นเสมื อ นเป็ นผู้ ก ระทา
ความผิดมิได้
การปล่ อยชั่วคราวโดยมีประกัน และหลักประกัน คือ การปล่ อยชั่วคราวไปโดยมีผ้ ูทา
สัญญาว่าผู้ต้องหาหรื อจาเลยจะมาเมื่อถูกเรี ยกหรือมาตามนัด โดยนาหลักประกัน ได้ แก่ เงินสด
หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นมาเป็ นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ถ้ าไม่มาจะต้ องเสียค่าปรับเป็ น
จานวนตามที่ระบุไว้ ในสัญญาประกัน การทาสัญญาประกันนี้ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยจะประกันตัวเอง
หรือให้ บุคคลอื่นมาทาสัญญาประกันก็ได้
การจั ด ให้ มี ป ระกั น หรื อ หลั ก ประกั น ในการปล่ อ ยชั่ ว คราวนั้ น ก็เ พื่ อที่ จ ะเป็ น
หลั กประกันว่ าผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดที่ได้ รับการปล่ อยชั่ วคราวใน
ระหว่ า งพิ จ ารณาคดี จะมาปรากฏตั ว ต่ อ หน้ าศาลในวั น พิ จ ารณาคดี หรื อ มาตามหมายนั ด
หมายเรี ยกของศาลเมื่อ มีค ราวจาเป็ น หรื อ เป็ นหลั กประกัน ว่ าผู้ ต้อ งหาหรื อจ าเลยที่ได้ รับ การ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีจะไม่ไปก่อการกระทาความผิดอาญาในระหว่างการได้ รับการ
ปล่ อยชั่วคราวนั้น ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมคือการกาหนดจานวนเงินหรือหลักประกันในจานวน
ที่เ หมาะสม เป็ นสัด ส่ ว นเพี ย งพอ ที่จ ะให้ แ น่ ใ จว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท า
ความผิดเมื่อได้ รับการปล่อยชั่วคราวให้ ไปแสวงหาพยานหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อต่อสู้คดี หรือไปใช้
ชีวิตตามปกติแล้ ว จะมาปรากฏตัวต่อศาลในวันพิจารณาคดี6
การกาหนดจานวนวงเงินประกันหรื อหลักประกันให้ มีประสิทธิภาพพอที่จะแน่ ใจว่ า
ผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดเมื่อได้ รับการปล่ อยชั่ วคราวให้ ไปแล้ วจะมา
ปรากฏตัวต่อศาลในวันพิ จารณาคดี น้ัน การกาหนดจานวนวงเงินประกันหรื อหลักประกันในการ
ปล่ อ ยชั่ ว คราวของจึ งจะต้ องมี ลักษณะที่ไม่ ต ายตั วแปรผัน ตามความร้ า ยแรงของความผิ ดที่ถู ก
กล่าวหาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องแปรผันตามฐานะทางด้ านเศรษฐกิจ หน้ าที่การงานที่ผ้ ูต้องหา
หรื อ จ าเลยทาอยู่ ชี ว ประวั ติ ค วามเป็ นมาและชี วิ ต ครอบครั ว ของผู้ ต้อ งหาหรื อ จ าเลย บั น ทึก
เกี่ยวกับประวั ติอาชญากรรมของผู้ ต้องหาหรื อจาเลย บันทึกเกี่ยวกับประวั ติการหนีประกันของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย นิสัยใจคอความเป็ นผู้มีคุณธรรมของผู้ต้องหาหรือจาเลยด้ วย ที่สาคัญในการ
การกาหนดจานวนวงเงินประกันหรื อหลักประกันในการปล่ อยชั่วคราวนั้น จะต้ องคานึงถึงความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินให้ เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทาความผิด โดยจานวนวงเงินประกันหรือหลักประกันดังกล่าวนั้น จะต้ องมีความเพียงพอที่จะ
ยับยั้งผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดไม่ให้ หลบหนี ให้ มาตามหมายนัดหรื อ
หมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในวันนัดพิจารณาอีกด้ วย ดังนั้น การปล่อยชั่วคราวโดยมี
6

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2555), น.384.
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ประกันและหลักประกัน การคิดจานวนวงเงินประกันหรือจานวนหลักประกันจะต้ องไม่ยึดติดกับ
ความร้ ายแรงแห่งข้ อหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอย่างเดียว แต่ยังจะต้ องใช้ ดุลพิ นิจในการ
พิจารณาไปถึงข้ อมูลเฉพาะของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอีกด้ วย เช่นนี้
แม้ จะทาให้ การกาหนดวงเงินประกันหรือการกาหนดหลักประกันของแต่ละบุคคลต่างกัน แต่เป็ น
การสื่อให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของการดาเนินการทางอาญาเพื่อให้ เกิด ความยุติธรรมมากที่สุด คือ
การดาเนิ นการะบวนการทางอาญาที่มีประสิทธิภาพนั้ นจะต้ องพิ จ ารณาไปถึงสถานะทางสังคม
ในด้ านต่างๆ และปรับใช้ เป็ นรายบุคคลอย่างเหมาะสมเพราะในการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
ในบางกรณีน้ันไม่สามารถดาเนินการต่อคนทุกคนให้ เหมือนกันทุกกรณีได้ เนื่องจาก บุคคลแต่ละ
คนในสังคมย่อมมีฐานะแตกต่างกันไม่ ว่า ฐานะทางด้ านเศรษฐกิจ หน้ าที่การงาน เมื่อเป็ นเช่ นนี้
มาตรการทางอาญาบางอย่างอาจจะมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มาสถานะทางสังคมอีกสถานะหนึ่ง
แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรื อมาตรการดังกล่ าวอาจจะใช้ ไม่ได้ ผลเลยกับบุคคลที่มีสถานะทาง
สังคมอีกสถานะหนึ่ง
การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันนั้นถือเป็ นมาตรการทางอาญาอันเกี่ยว
ด้ วยการเงิน เมื่อเป็ นมาตรการทางอาญาอันเกี่ยวด้ วยการเงินหากจะให้ มีการดาเนินการให้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้ ว จึงต้ อ งมีการปรั บใช้ เป็ นรายบุคคลอย่างเหมาะสม ความแตกต่างด้ านสถานะ
การเงินของบุคคลในสังคมปั จจุ บันนั้นค่อนข้ างจะมีความแตกต่างกันมากจนเห็นได้ อย่างชัดเจน
หากเป็ นกรณีท่ผี ้ ูต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงและ
ยื่นคาขอปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรื อหลักประกันแล้ ว แม้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ า
กระทาความผิ ดจะได้ รั บสัน นิ ษฐานไว้ ก่อนว่ าเป็ นผู้ บริ สุทธิ์จ นกว่ า จะมี คาพิ พากษาถึ งที่สุดว่ า มี
ความผิดจริง และได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ มีการเรียกประกันสูงเกินควรแก่กรณี แต่
การคิดจานวนวงเงินประกันหรื อหลักประกันจะต้ องเป็ นจานวนที่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอเพี ยง
พอที่จะยับยั้งผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไม่ให้ หลบหนี ให้ มาตามหมายนัด
หรื อหมายเรี ยก และมาปรากฏตัว ต่อหน้ าศาลในวันนัดพิ จารณา จึงจะทาให้ เกิดความเหมาะสม
เช่ นนี้ การให้ ปล่ อยชั่วคราวโดยมีประกั นหรื อหลักประกัน จึงมีหลักการที่สาคัญของการกาหนด
จานวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวให้ มีความแปรผันไปตามฐานความผิด
ฐานะทางเศรษฐกิจ และปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ าวมีไว้ เพื่ อใช้ ลดความเสี่ยงที่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเมื่อได้ รับการปล่อยชั่วคราวแล้ วจะทาการหลบหนีไปในระหว่างที่ได้ รับอนุ ญาต
ให้ ปล่อยชั่วคราว

3. ปั ญหาของหลักเกณฑ์การปล่อยชัว่ คราวระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกันและ
หลักประกัน
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา จะวางหลั ก ให้ ผ้ ู ดาเนิ นคดีอาญาที่มีสิทธิ
กาหนดจานวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ประกอบกัน เช่น
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ความหนักเบาแห่งข้ อหา พยานหลักฐานที่ปรากฏ พฤติการณ์ต่างๆ ในคดี ภยันตรายหรื อความ
เสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว แต่ในทางปฏิบัติน้ันไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดจานวนวงเงิน
ประกันในระหว่ างพิ จารณาคดี จะอนุ ญาตให้ มีการปล่ อยชั่ วคราวโดยเป็ นการปล่ อยชั่ วคราวที่มี
ประกันหรือหลักประกันเป็ นหลัก โดยการอนุ ญาตให้ ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน
เป็ นหลักดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่ จะเป็ นการปล่อยชั่วคราวโดยคิดจานวนวงเงินประกันหรือจานวน
หลั ก ประกั น เป็ นจ านวนที่ ต ายตั ว โดยจะพิ จ ารณาก าหนดจ านวนเงิ น ประกั น หรื อ จ านวน
หลั กประกันจากความร้ ายแรงของความผิดที่ถูกกล่ าวหาเป็ นหลั กโดยไม่ได้ คานึ งถึงพฤติการณ์
อย่ างอื่นประกอบอย่ างที่กฎหมายกาหนดไว้ ทาให้ เกิดปั ญหาในทางปฏิบัติ จากการดาเนิ นการ
ที่ไม่สอดคล้ องกับหลักกฎหมาย
การด าเนิ น คดี กับ ผู้ ต้อ งหาหรื อ จ าเลยที่ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทาความผิ ด นั้ น แม้ จ ะมี
หลักเกณฑ์ให้ การอนุญาตให้ ปล่อยตัวชั่วคราวเป็ นหลักและการไม่อนุ ญาตให้ ปล่อยตัวชั่วคราวเป็ น
ข้ อยกเว้ นจะสอดคล้ องกับหลั กการสันนิษฐานไว้ ก่อนว่ าผู้ ต้องหาหรื อจาเลยยังถือเป็ นผู้ บริ สุทธิ์
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดมีโอกาสต่อสู่คดีได้
อย่ า งเต็ม ที่ก ็ต าม แต่ ก ารที่จ ะให้ ป ระกั น โดยขึ้ นอยู่ กั บ จ านวนวงเงิ น ประกัน และหลั ก ประกั น
ที่ตายตัวนั้น เป็ นการดาเนินกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวที่ไม่ได้ มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้ จริง เพราะการคานึงถึงทรั พย์สินเงินทองเป็ นหลักประกันที่ตายตัวและยังไม่มีความเพียง
พอที่จะยับยั้งผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไม่ให้ หลบหนี ให้ มาตามหมายนัด
หรือหมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในวันนัดพิจารณา เช่นนี้ จึงไม่ใช่เป็ นเรื่องที่ยากเลย
ที่ผ้ ู ต้องหาหรื อจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะหาสินทรั พย์มาใช้ เป็ นประกันหรื อหลัก ประกัน
ทาให้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ ารวยนั้นมีโอกาส
ที่จะได้ รับการปล่ อยชั่ วคราว โดยไม่ ลาบากมากนั ก ปั ญหาที่ตามมาหลั งจากนั้ น คือ เมื่อการ
กาหนดจานวนวงเงินประกันและจานวนหลักประกันในทางปฏิบัติน้ันมีลักษณะที่ตายตัวแปรผันไป
ตามความร้ ายแรงแห่งข้ อหาเพียงอย่างเดียว ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถ
ที่จะได้ รับการปล่อยชั่วคราวไปโดยง่าย และทาให้ เกิดความเสี่ยงสูงที่ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีจะถือว่ าตนเองนั้นได้ รับการปล่ อยชั่วคราวไปโดยง่ายนั้นจะมีพฤติการณ์หลบหนี
ไม่มาตามหมายนัดหรื อหมายเรี ยก ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่สาคัญในคดี การข่มขู่พยานที่
สาคัญในคดี การทาความผิด หรื อแม้ กระทั่งใช้ เป็ นช่ องทางในการต่อสู้คดีเพื่ อให้ ตนเองได้ รับ
อิสรภาพ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยเรื่องการปล่อยชั่วคราวของประเทศไทย หรือแม้ กระทั่งประมวล
กฎหมายอาญา ภาคความผิด นั้ น ก็ไม่ ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ งของความผิ ด และบทลงโทษของ
ความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการในการดาเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดหลบหนีห รือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลไว้ อย่างชัดเจน เมื่อเป็ นเช่นนี้
หากผู้ต้องหาหรื อจาเลยผู้ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิด ที่มีฐานะร่ ารวยหากมีความเสี่ยงสูงที่จะ
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แพ้ คดีและข้ อหาที่ถูกกล่าวหามีบทลงโทษที่หนักแล้ ว ก็อาจจะเกิดการหลบหนีไปในระหว่างได้ รับ
การปล่อยชั่วคราวหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลในวันพิจารณาได้

4. บทสรุปและเสนอแนะ
การที่ศาลกาหนดหลั กเกณฑ์กาหนดราคาประกันและหลั กประกันไว้ เป็ นจานวนเงิน
ที่ค่อนข้ างแน่นอนและตายตัว โดยคานวณจากความร้ ายแรงของประเภทความผิดเพียงอย่างเดียว
มิได้ พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางการเงิน หน้ าที่การงานที่ของผู้ต้องหาและจาเลย
และกฎหมายว่ าด้ วยการปล่ อยชั่วคราว หรื อแม้ กระทั่งประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดนั้น
ไม่ได้ มีบทบัญญัติในเรื่องของความผิดและบทลงโทษของความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการ
ในการดาเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดหลบหนีหรือไม่
มาปรากฏตัวต่อหน้ าศาลไว้ อย่างชัดเจน ทาให้ ผ้ ูต้องหาหรือจาเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
ที่มีฐานะร่ารวยได้ รับการปล่อยชั่วคราวไปโดยง่าย สิ่งเหล่านี้อาจจะทาให้ เกิดปั ญหาการหลบหนีใน
ระหว่ างที่ได้ รับการปล่ อยชั่วคราวได้ เพื่ อลดความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดปั ญหาดังกล่ าวขึ้นจึงเสนอ
แนวทางแก้ ไขไว้ ดังนี้
(1) เพิ่ มเติมหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคาร้ องขอปล่ อยชั่วคราว โดยกาหนดให้ มีการ
พิ จารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดประกอบ
คาร้ องขอปล่ อยชั่วคราว เพื่ อกาหนดจานวนวงเงินประกันหรื อหลักประกันที่เหมาะสมกับฐานะ
ทางการเงินของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ ากระทาความผิด หากผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูก
กล่ าวหาว่ ากระทาความผิดเป็ นผู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี วงเงิ นประกันหรื อหลั กประกันจะต้ อ ง
สอดคล้ องกับรายได้ ของผู้ต้องหาหรื อจาเลยที่ถูกกล่ าวหาว่ ากระทาความผิดที่เป็ นผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี น้ั น โดยให้ มีสัดส่วนเพี ยงพอที่จะป้ องกัน ไม่ ให้ ผ้ ู ต้อ งหาหรื อจ าเลยที่ถูก กล่ าวหาว่ า
กระท าความผิ ด ดั งกล่ า ว กระทาการในลั ก ษณะที่เ ป็ นการหนี ป ระกัน โดยการไม่ ม าปรากฏตั ว
ต่อหน้ าศาลในวันพิจารณาคดี หรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียกของศาล
(2) ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการหลบหนีระหว่างที่ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากมีการหลบหนีไป
ในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งที่ให้ถือเป็นการผิด
สัญญาประกันอันถือเป็นการผิดสัญญาในทางแพ่งเมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิ ดหลบหนีไ ปในระหว่า งที่ ไ ด้รับ การปล่ อ ยชั่ วคราว นอกจากจะมี ก ารดาเนิ นการริ บ เงิ น
ประกันหรือริบหลักประกันตามข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในกรณีกระทาผิดสัญญาแล้ว ให้มีการเพิ่ม
มาตรการในการดาเนินคดีอาญาโดยศาลสามารถจะพิจารณาคดีและบังคับคดีไปได้เลยโดยไม่ต้อง
มีตัวจาเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลหากจาเลยทาการหลบหนีไประหว่างการปล่อยชั่วคราว เช่นนี้
จึงถือเป็นการยับยั้งอีกชั้นหนึ่ง หรือหากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
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มีค วามเสี่ ยงสู งมากที่จะหลบหนีไ ปในระหว่า งการปล่ อยชั่วคราว ก็ไ ม่ ควรที่ จะให้มี ก ารปล่ อย
ชั่วคราว แม้จะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะหากมีความเสี่ยงสูงถึงขนาดแล้ว ไม่ว่าจะได้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์จานวนประกันดังกล่าวแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดให้ได้สัดส่วนเป็นจานวนประกันหรือหลักประกันสูงมากเพียงใดก็ตาม
หรือมีการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้เข้มงวดเพียงใด ก็คงจะไม่เพียงพอที่จ ะป้องกัน
มิ ใ ห้ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าความผิ ด หลบหนี ไ ปในระหว่ า งได้ รั บ การ
ปล่อยชั่วคราวได้ เช่นนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสังคม
ส่วนรวมให้เกิดความสงบสุขมากที่สุด จึงเห็นสมควรไม่ให้มีการปล่อยชั่วคราวและกักตัวผู้ ต้องหา
หรือจาเลยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะหลบหนีหากได้รับการปล่อยชั่วคราวไว้ในอานาจรัฐจนกว่า
จะดาเนินกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้ว
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ปั จจุ บันในสังคมเกิดข้ อขัดแย้ งหรื อข้ อพิ พ าทเกิดขึ้นมากมายอันเนื่ อ งมาจากปั จจั ย
ต่างๆ ที่พัฒนาไปอย่ างรวดเร็ว ทาให้ การดาเนินกระบวนพิ จารณาทางศาลให้ คดีเสร็จไปอย่ าง
รวดเร็วได้ ลักษณะคดีมีความยุ่งยาก สลับซับซ้ อน และเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างเห็นได้ ชัด ข้ อพิพาทที่
มีลักษณะเชิ งพาณิชย์ระหว่ างประเทศเกิดขึ้นอีกเป็ นจานวนมาก การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทจึงเป็ น
กระบวนการระงับข้ อพิ พาทที่มีประสิทธิภาพดีท่ีวิธีหนึ่ งที่สามารถนาคู่ กรณีไปสู่ผลลั พธ์ท่ีเป็ นที่
ยอมรับร่วมกันได้ และรักษาสัมพันธภาพของคู่พิพาท
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง เป็ นศาลชานัญที่มีบทบาท
ส าคั ญ ในการรองรั บ ข้ อพิ พ าทพาณิ ช ย์ ร ะหว่ างประเทศที่ เ พิ่ ม พู น ขึ้ นอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
กระบวนการในการพิจารณาพิ พากษาคดีย่อมเกิดความล่ าช้ า ขาดความสะดวกคล่ องตัวในการที่
คู่ความหรือพยานจะเดินทางมาศาล จึงนาระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทมาใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ใน
ข้ อกาหนดศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้ อ 4 กาหนดเกี่ยวกับ
การด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาตามที่คู่ ค วามตกลงกัน คู่ ค วามจึ งสามารถเลื อ กก าหนดแนวทาง
กระบวนการที่จะนามาใช้ ในการระงับข้ อพิพาทของตนได้ รวมทั้งระเบียบศาลทรัพย์สินทางปั ญญา
และการค้ าระหว่ างประเทศกลางว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทฉบับ พ.ศ.2545 แก้ ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ นฉบับที่ใช้ อยู่ในปั จจุ บัน และข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่า
ด้ วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ในส่วนคุณสมบัติต้องห้ ามของผู้ประนีประนอมที่ดารงตาแหน่งผู้
พิพากษาสมทบด้ วยอีกหนึ่งตาแหน่ง การบังคับใช้ กฎหมายและระเบียบดังกล่าวยังเกิดปั ญหาและ
ข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับระบบไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
กลาง โดยเฉพาะกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีท่เี ป็ นข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ



นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2540 โดยระบุเกี่ยวกับการนาระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทมาใช้ ในการระงับ
ข้ อพิ พาทให้ ชัดเจน และกาหนดประเภทคดีท่ีต้องผ่ านกระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทมาก่อน
แก้ ไ ขระเบี ยบศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อ พิ พ าทในการก าหนดรู ป แบบและวิ ธีก ารไกล่ เ กลี่ ยให้ มี ค วามหลากหลายและทัน สมั ย เพื่ อ
ลดทอนอุปสรรคที่เป็ นข้ อจากัด ระบุให้ ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทโดยองค์
คณะผู้พิพากษาที่เป็ นองค์คณะพิจารณาคดี และการแต่งตั้งข้ าราชการศาลยุติธรรมให้ ปฏิบัติหน้ าที่
ผู้ ป ระนี ป ระนอม กาหนดหลั ก สู ตรการอบรมที่เกี่ยวข้ อ งตามคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะ รวมทั้งกาหนด
ลักษณะคดีท่ที ่สี ามารถทาหน้ าที่ไกล่เกลี่ยได้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้ าราชการศาล
ยุติธรรม และยังเป็ นการช่ วยคัดกรองคดีท่ีจะทาการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทให้ สามารถทาได้ เร็วขึ้น
อีกทั้งช่ วยประหยัดงบประมาณในเรื่ องค่ าตอบแทน ส่วนกรณี ข้อกาหนดของประธานศาลฎีก า
ว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย พ.ศ. 2554 เรื่ อ งการก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ ามของ
ผู้ ป ระนี ป ระนอม ข้ อ 51(12) และข้ อ 69 ที่ห้า มด ารงตาแหน่ ง ผู้ พิ พากษาสมทบด้ ว ยอีกหนึ่ ง
ตาแหน่งโดยให้ มีผลใช้ บังคับในอีกเจ็ดปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา อาจส่งผลกระทบต่อผู้
จะมาดารงตาแหน่ งผู้ประนีประนอมประจาศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
กลาง เนื่องจากประเภทคดีของศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง เป็ นคดี
ที่มีลักษณะพิ เศษ ผู้ ประนี ประนอมประจาศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
กลางจาเป็ นต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ า
ระหว่ างประเทศในระดับ ที่ดีพอสมควร มากกว่ า ทักษะด้ านการเจรจาไกล่ เกลี่ย จึ งควรยกระดับ
มาตรฐานผู้ ประนี ประนอมให้ มีลัก ษณะเป็ นวิ ช าชี พ ดังเช่ นในสหรั ฐอเมริ กาไม่ ใช่ เพี ยงจิ ตอาสา
เพื่ อให้ บุคลากรเหล่ านี้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึง
การก าหนดค่ าตอบแทนผู้ ป ระนี ประนอมประจาศาลอย่ างเหมาะสมเพื่ อ เป็ นขวั ญ และกาลั งใจ
ในการปฏิบัติหน้ าที่ และประการสุดท้ ายควรแก้ ไขระเบี ยบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลางว่าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท

1. บทนา
ข้ อขัดแย้ งหรือข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศที่เพิ่มจานวนขึ้นก่อให้ เกิดปริมาณคดี
ที่ล้นศาล ด้ วยปั จจัยหลายประการทาให้ การพิจารณาคดีเป็ นไปอย่างล่าช้ า แม้ การใช้ สิทธิทางศาล
เป็ นการระงับข้ อพิ พาทที่มีมาตรฐานน่ าเชื่ อถือที่ดีท่ีสุดวิ ธีหนึ่ ง แต่ การระงับข้ อพิ พาทโดยใช้ วิธี
พิ จารณาทางศาลมีข้อด้ อยหลายประการ คู่ พิพาทต้ องการให้ ข้อพิ พาทในคดีท่เี กิดขึ้นนั้ นยุ ติลง
โดยเร็ว เพื่อกลับมาดาเนินธุรกิจระหว่างกันต่อไปได้ การระงับข้ อพิพาทด้ วยวิธีการไกล่เกลี่ยเป็ น
กระบวนการระงับข้ อพิ พาทที่มีประสิทธิภาพดีท่ีวิธีหนึ่ งที่สามารถนาคู่ กรณีไปสู่ผลลั พธ์ท่ีเป็ นที่
ยอมรับร่วมกันได้ และรักษาสัมพันธภาพของคู่พิพาทไว้ ได้
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ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางเป็ นศาลชานัญพิ เศษมีเขต
อานาจในการพิจารณาคดีท่ที ลี ักษณะเป็ นข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศนาระบบไกล่เกลี่ยมาใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีรูปแบบและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่
บ้ าง เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพและลักษณะคดีซ่ึงมีลักษณะเฉพาะมีความยุ่งยากและซับซ้ อนโดยมี
วัตถุประสงค์ท่สี าคัญคือ ระงับข้ อพิพาทด้ วยความรวดเร็ว สะดวก เป็ นธรรม และเป็ นการวินิจฉัย
ไปโดยถู กต้ อ งตามหลั ก กฎหมาย มี ป ระสิทธิภ าพและมี มาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดั บสากล
แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่นามาบังคับใช้ ทาให้ เกิดปั ญหาและข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับ
ระบบไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง จึ ง
จาเป็ นต้ องมีแก้ ไขปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

2. ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับระบบไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศใน
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สังคมประกอบด้ วยบุคคลที่มีท่มี าหลากหลาย การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความ
แตกต่ างกันย่อมเกิดปั ญหาการกระทบกระทั่ง เกิดความขัดแย้ งขึ้นได้ แต่ ละสังคมจึ งต้ องสร้ าง
กฎเกณฑ์ข้ ึนมาเพื่ อควบคุ มให้ คนในสังคมอยู่ ร่วมกัน กฎหมายเป็ นกฎเกณฑ์ท่ีอ อกมาควบคุ ม
ความประพฤติ ของคนในสังคมและมีจุด มุ่ งหมายแตกต่ างจากกฎเกณฑ์อ่ ืนตรงที่ก ระบวนการ
บังคับที่เป็ นกิจลักษณะ การใช้ กระบวนการทางกฎหมายในการบังคับนั้นใช่ว่าจะได้ ผลเสมอไปและ
อาจมีผลกระทบที่เป็ นปัญหาสังคมตามมาได้ เช่นกัน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีความเป็ นมาของระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท ทั้งต่างประเทศ
และในประเทศไทยพบว่า การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทเป็ นกระบวนการระงับข้ อพิพาทหรือข้ อขัดแย้ งที่
เกิด ขึ้ นโดยมี บุ ค คลที่สามหรื อ คนกลางมาทาหน้ า ที่เ สนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาให้ คู่ พิ พ าท
เพื่อให้ คู่พิพาทตัดสินใจหาทางออกร่วมกัน โดยคนกลางไม่มีอานาจในการชี้ขาดข้ อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แตกต่างจากการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาคดีในศาล
ในประเทศไทยแนวคิดเกี่ยวกับระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทในศาลเกิดขึ้น เพราะปั ญหา
คดีท่เี ข้ ามาสู่ศาลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และผู้พิพากษามีจานวนจากัดทาให้ เกิดแนวคิดที่จะจัดการ
และบริ หารคดี ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดี โดยสานักงานศาลยุติธรรมเห็น
ถึ ง ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในฐานะที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเสริ ม สร้ าง
ประสิทธิภาพการอานวยความยุติธรรมให้ แก่ผ้ ูมีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป จึงมีนโยบายให้ ศาล
ยุติธรรมนาระบบการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทมาใช้ ควบคู่กบั การพิจารณาคดีของศาล โดยมีผ้ ูประนีประนอม
ซึ่งเป็ นคนกลางทาหน้ าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในการเจรจาหาข้ อยุติและประนีประนอมกัน แต่การนา
กระบวนการดังกล่าวมาใช้ กย็ ังมีอุปสรรคอยู่ เพราะแม้ จะมีข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้ วย
ด้ วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ออกให้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการไกล่เกลี่ยในแต่ละศาลก็ตาม
แต่ทุกศาลก็ต้องออกระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไว้ ใช้ บังคับในศาล ซึ่งทางปฏิบัติยังมี
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ความแตกต่ างกันอยู่ ยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลางได้ ออกข้ อกาหนดคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ และ
ระเบียบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางว่ าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาท
เพื่ อให้ เหมาะสมกับสภาพและลั กษณะคดีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้ อน หากใช้ กระบวนการระงับข้ อ
พิพาททางศาลจาเป็ นต้ องใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องหลากหลายมาปรั บใช้ แก่คดี การระงับข้ อพิ พาท
ด้ วยการไกล่ เกลี่ ยจึ งมีบทบาทสาคัญอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะในกระบวนการไกล่ เกลี่ ยเพื่ อระงับข้ อ
พิ พาทระหว่ างประเทศ แต่ อย่ างไรก็ตาม กฎหมายวิ ธีพิจารณาคดี ข้ อกาหนดคดี และระเบี ยบ
ดังกล่ าวยังมีความไม่สมบูรณ์และมีข้อบกพร่ องอยู่บางประการ ซึ่งส่งผลทางปฏิบัติในการนาคดี
เข้ าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไม่ได้ อย่างเต็มที่ ดังมีปัญหาต่อไปนี้
2.1 ปั ญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ ทีเ่ กิดจากข้อกฎหมาย
2.1.1 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 19
ในมาตรา 19 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งให้ อานาจศาลในการสั่ง
คู่ความมาศาลด้ วยตนเอง เพื่ อการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทนั้นได้ แต่ในทางปฏิบัติการสั่งให้ คู่ความมาศาล
โดยพร้ อมเพรียงกันในคดีพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศนั้นเป็ นไปได้ ยาก โดยเฉพาะในกรณี
ที่มีคู่ความจานวนมาก และกรณีผ้ ูมีอานาจตัดสินใจในการยุติข้อพิพาทในเรื่องนั้นๆ อยู่ต่างประเทศ
กรณี ทีคู่พิ พ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อ ทุ ก ฝ่ ายเป็ นนิ ติ บุ ค คลหรื อ เป็ นกลุ่ ม บุ คคลหรื อ
คู่ ความแต่ ละฝ่ ายมีจ านวนมาก การใช้ อ านาจตัดสินใจอาจไม่ สามารถกระทาได้ เพี ยงคนเดี ยวต้ อ ง
ขึ้ นอยู่ กับ คณะกรรมการ ตั ว ความจะแต่ งตั้ งทนายความในการด าเนิ น คดี แ ละมอบอ านาจให้
ทนายความและหรือผู้รับมอบอานาจมีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทด้ วย หากในคดีน้ันคู่พิพาท
แต่ละฝ่ ายมีจานวนมากซึ่งประกอบไปด้ วยนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้ วยแล้ ว ความยุ่งยากซับซ้ อน
ในการพิจารณาเงื่อนไขหรือข้ อเสนอของอีกฝ่ าย และจะนัดให้ คู่พิพาททุกคนมาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
โดยพร้ อมเพรียงย่อมทาได้ ยากยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พ าทในคดี ก ารค้ าระหว่ า งประเทศที่ มี คู่ พิ พ าทเป็ น
นิติบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มคนหรื อคู่พิพาทแต่ละฝ่ ายมีหลายคนจะสัมฤทธิ์ผลหรื อบรรลุข้อตกลงได้
ยากยิ่งขึ้นหากไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเข้ ามาช่วยในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
กรณีตัวความผู้มีอานาจตัดสินใจอยู่ต่างประเทศ อาจเป็ นการยากที่ศาลจะใช้ อานาจ
สั่งให้ ตัวความมาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทที่ศาลด้ วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
มาตรา 19 การสั่งให้ ตัวความในคดีประเภทนี้ มาศาลเพื่ อการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพ่ ง มาตรา 19 อาจจะใช้ ไม่ ได้ ผ ลเต็มที่ จึ งจาเป็ นต้ องลดขั้น ตอน
บางอย่างและเพิ่มเติมเครื่องมือบางประการเพื่อเสริมให้ ระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้ องการของคู่พิพาทในการระงับข้ อพิพาทได้
อย่างทันท่วงที
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2.1.2 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 20
จากประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ่ ง มาตรา 20 บทบั ญญั ติ มาตรานี้ มี ความ
มุ่งหมายที่จะเห็นคู่ความได้ รอมชอมกัน คดีทุกประเภทสามารถนาเข้ าสู่การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทได้
แม้ แ ต่ ศ าลก็มีอ านาจเรี ยกให้ คู่พิ พาทมาศาลเพื่ อ ทาการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทด้ ว ยตนเอง หากผู้
พิพากษาเจ้ าของสานวนทาหน้ าที่เป็ นผู้ไกล่เกลี่ยคดีในห้ องพิ จารณาด้ วยตนเอง แต่ไกล่ เกลี่ยคดี
ไม่ สาเร็จ กลั บ เข้ า สู่ก ระบวนพิ จารณาของศาลต่ อ ไปโดยผู้ พิ พ ากษาเจ้ าของสานวนยั งทาหน้ า ที่
พิจารณาคดีต่อ อาจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากคู่พิพาทว่ าจะมีผลถึงการพิ จารณาพิ พากษาคดี
โดยผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนที่ทาหน้ าที่ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางยึ ด หลั ก คดี ท่ีเ ข้ า สู่ ก าร
ไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่พิพาทเป็ นสาคัญ โดยออกระเบียบศาลทรั พย์สิน
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 ข้ อ 13 วรรค
หนึ่ง กาหนดให้ เป็ นความสมัครใจของคู่พิพาทในการเข้ าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท แต่การ
อาศัยแต่เพียงความสมัครใจของคู่พิพาทนั้น ส่งผลให้ มีเข้ าคดีเข้ าสู่การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทน้ อยเมื่อ
เทียบกับปริ มาณคดีท่ีมีการฟ้ องร้ องมายังศาลที่เพิ่ มจานวนขึ้ นมาก แต่ จากหลั กของกฎหมาย
ดังกล่ าว ยังไม่สามารถกาหนดประเภทของคดีหรือวางหลักเกณฑ์ในการนาคดีเข้ าสู่การไกล่ เกลี่ย
ข้ อพิพาทว่าคดีประเภทใดควรเข้ าสู่การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนมีการดาเนินกระบวนพิจารณา
ข้ อ ก าหนดคดี ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. 2540 เป็ น
บทบั ญ ญั ติ ท่ีก าหนดไว้ เ ป็ นแนวทางหนึ่ งในการด าเนิ น คดี โดยให้ อ านาจศาลในการไกล่ เ กลี่ ย
คู่พิพาทก่อนที่จะกาหนดแนวทางในการดาเนินคดี การปล่อยให้ คดีท่มี ีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่าง
ประเทศทุ ก คดี ไ หลเข้ า สู่ ก ระบวนพิ จ ารณาคดี โ ดยศาลโดยอิ ส ระไม่ มี ก ารคั ด กรอง หรื อ วาง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคดีเพื่ อเข้ าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทก่อน ทาให้ คดีค้างอยู่ใน
ระบบนัดความส่งผลกระทบให้ ทุกคดี ตกอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์เดียวกันคือ การรอให้ ถึงวันนัดตาม
ระบบนัดพิจารณาคดี จึงควรมีหลักเกณฑ์และวิ ธีการคัดเลือกคดีเข้ าสู่การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทก่อน
ดาเนินกระบวนพิจารณา การกาหนดหลักเกณฑ์หรือการคัดเลือกคดีท่ขี ้ ึนสู่ศาลเพื่ อเข้ าสู่การไกล่
เกลี่ ยข้ อพิ พ าทอาจน าหลั ก ผู้ ป ระเมิ น ข้ อพิ พ าทเบื้ องต้ นดั งเช่ น สหรั ฐ อเมริ ก ามาปรั บ ใช้ ใ นการ
กาหนดหรือคัดเลือกคดีให้ เข้ าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนเข้ าสู่กระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลโดยออกเป็ นข้ อกาหนดหรือระเบียบ โดยอาจกระทาในลักษณะเชิญชวนหรือกึ่งเชิงบังคับให้ มี
การไกล่เกลี่ยก่อนดาเนินการกระบวนพิจารณา
จากสถิ ติ ค ดี ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พาทในคดี พาณิชย์ ระหว่ างประเทศในศาลทรั พ ย์ สิน ทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางมีเพิ่ มจานวนมากขึ้น การใช้ ระบบพิ จารณาคดีของศาล
อย่างเดียวไม่สามารถเยียวยาแก้ ไขปัญหาได้ ทนั ท่วงที เพราะคดีประเภทนี้เวลาเป็ นสิ่งสาคัญ ยิ่งใช้
เวลามากก็จะยิ่งเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทาให้ การทาธุรกิจหยุดชะงักไปด้ วย และส่งผล
โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทมาใช้ จึงมีความจาเป็ น
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อย่างยิ่ง เพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทาให้ คู่พิพาทมีเวลากลับไปบริหารดูแลธุรกิจ หาก
เป็ นคดี ความกั น อยู่ อาจท าให้ ธุ ร กิจ หยุ ด ชะงั ก ได้ นอกจากนี้ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทยั ง ช่ ว ยให้
กระบวนการในการดาเนินการในศาลสั้นลง คู่พิพาทสามารถรักษาสัมพั นธภาพและดาเนินธุรกิจ
ร่ วมกันต่อไปได้ ในกรณีท่สี ามารถตกลงกันได้ และการยังสามารถเยียวยาความเสียหายทางด้ าน
จิตใจได้ อีกด้ วย หากสามารถตกลงกันได้ บางส่วนหรื อแม้ ตกลงกันไม่ได้ เลยก็ตาม ก็ยังสามารถ
ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างคู่ความให้ มีแนวโน้ มที่ดีข้ ึน ซึ่งอาจเป็ นพื้นฐานในการ
ยุติข้อพิ พาทที่อาจเกิดขึ้นต่อไป คดีในกลุ่มการค้ าระหว่างประเทศนี้ส่วนใหญ่ มีแนวโน้ มของการ
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทสาเร็จค่อนข้ างมาก โดยส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
มีความสะดวก และรวดเร็ว คดีประเภทนี้ หากปล่ อยให้ เนิ่ นช้ าก็จะยิ่งก่อความเสียหายให้ ระบบ
เศรษฐกิจ จึงควรกาหนดให้ อยู่ ในประเภทคดีท่ใี ห้ มีการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทก่อนดาเนินกระบวน
พิจารณา
ดังนั้ น การนาคดี เข้ าสู่การไกล่ เ กลี่ ยข้ อพิ พาทโดยอาศั ยแต่ เพี ยงความสมัค รใจของ
คู่ความหรือเมื่อคู่ความร้ องขอเพียงอย่างเดียวในข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศอาจไม่เพียงพอ
ในการอานวยความยุติธรรมแก่การพิ จารณาคดีในภาพรวม เพราะข้ อพิ พาทประเภทนี้ส่วนใหญ่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศในภาพรวม หากกระบวนพิ จ ารณาคดี
เป็ นไปโดยล่าช้ า การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทเป็ นกลไกลที่สาคัญที่จะช่วยเยียวยาสถานการณ์ให้ ดีข้ ึนได้
เพียงแต่ต้องนาระบบบริหารการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมาใช้
2.1.3 ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิ
ในการดาเนินการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศกลาง นั้ น อธิบดีผ้ ู พิพากษาศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง
จะแต่งตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อทาการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท ผู้ประนีประนอมจะต้ องเดินทางมาศาล
ทุกนัด หากมีวิธกี ารให้ ผ้ ูประนีประนอมสามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทได้ โดยที่ไม่จาเป็ นต้ อง
เดิ น ทางมาที่ศ าล โดยทาการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทผ่ า นระบบสื่ อ สารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ ก็จ ะ
สามารถนัดหมายคดีไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทได้ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2.2 ปั ญหารูปแบบและวิธีการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
2.2.1 การนาระบบสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
การไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง
เป็ นการไกล่ เกลี่ยแบบเผชิญหน้ ากัน ทาให้ การไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทในแต่ละคดีไม่สามารถยุติลงได้
อย่ า งรวดเร็ว โดยเฉพาะคดี พิ พ าทพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศหรื อ คดี ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ
เนื่องจากคดีประเภทนี้ ส่วนใหญ่ เป็ นคดีท่มี ีทุนทรั พย์ค่อนข้ างสูงและกระทบกับธุรกิจหลายส่วน
หากปล่อยให้ คดีเนิ่นช้ าไปทั้งผู้เสียหาย ผู้ก่อให้ เกิดความเสียหาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่อาจต้ อง
เสียหายจากข้ อพิพาทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่มี ีคู่พิพาทแต่ละฝ่ ายจานวนมากเป็ นไปได้ ยากที่
จะหาวั น นั ด ให้ ลงตั ว และตรงกับ วั น ว่ า งของผู้ ป ระนี ป ระนอมด้ ว ย การน าระบบสื่อสารผ่ านทาง
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อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทร่ วมกับการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทแบบปกติในคดีท่เี ป็ น
ข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อคู่ พิพาท และผู้ประนีประนอมที่ไม่ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้ จ่ายเดินทางมาศาล และประหยัดเวลาในการเดินทาง หากสามารถนามาใช้ ใน
ระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางจะสามารถ
ช่ วยแก้ ปัญหา และยังช่ วยพั ฒนากระบวนการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทในศาลให้ เป็ นสากลและเป็ นที่
ยอมรับของนานาประเทศด้ วย
ตามข้ อกาหนดคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง พ.ศ. 2540
ข้ อ 33-36 ยอมให้ มีการรับฟังข้ อมูลคอมพิวเตอร์เป็ นพยานหลักฐานในคดีได้ ทั้งนี้รวมถึงการรับฟั ง
ข้ อ มู ลที่บั น ทึก ไว้ ใ นหรื อ มาจากไมโครฟิ ล์ ม สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ประเภทอื่น ๆ ด้ วย และตามพระราชบั ญญั ติจัดตั้งศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบข้ อกาหนดคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศ พ.ศ. 2540 ข้ อ 32 ได้ กาหนดเกี่ยวกับการสืบพยานผ่านระบบประชุ มจอภาพ (Video
Conference) โดยให้ คู่ พิ พ าทฝ่ ายที่อ้ า งพยานดั ง กล่ า วเป็ นผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ย และการสืบ พยาน
ดังกล่าวให้ ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้ องพิจารณาของศาล ซึ่งอาจนามาปรับใช้ กับการไกล่เกลี่ย
ข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ
นอกเหนือไปจากรูปแบบที่ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง
นาระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพมาใช้ ในการสืบพยานแล้ ว การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นหรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่ างอื่น ไม่ ว่าจะเป็ นการสื่อสารทางเสียง หรื อทั้ง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณและสื่อสารกันได้ โดยทันที หรื อการสื่อสาร
ด้ วยการส่งข้ อ ความ วิ ธีการต่ างๆ เหล่ านี้ หากนามาปรั บใช้ กับการไกล่ เ กลี่ ยข้ อพิ พาทพาณิช ย์
ระหว่ างประเทศจะทาให้ ระบบไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทในศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพื่ อมาไกล่เกลี่ย ลดการ
สูญเสียเวลาจากการเดินทาง ลดอันตราย ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทมีความยืดหยุ่นกว่าการดาเนิน
กระบวนพิจารณาทางศาล
ดังนั้น แนวโน้ มในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านต่างๆ ในการทาธุรกรรมจะมีมาก
ขึ้น จากการค้ าขายข้ ามพรมแดน จนกระทั่งเรี ยกได้ ว่าไร้ มีพรมแดน ปั จจุ บันมีแนวโน้ มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารให้ มีช่องทางหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผ้ ูใช้ บริการประเทศ
ไทยเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจพึ่งพาการค้ าขายระหว่างประเทศเป็ นหลักจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ี
จะต้ องมีการปรั บตัวไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุงกฎหมาย เทคนิควิธีการต่ างๆ ให้ มีความสอดคล้ อง
กับธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ เมื่อกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและมีการนาคดีเข้ ามาสู่ศาล การ
นาระบบการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทมาใช้ ควบคู่กับกระบวนพิจารณาจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินกระบวนพิจารณา ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่าย ตลอดจนสามารถ
สร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่ความให้ ทาธุรกิจกันต่อไปได้ การดาเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อ
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พิพาทแบบเดิมๆ ก็จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเพื่ออานวยความสะดวก และรองรับการระงับข้ อพิพาท
ต่ างๆ ที่เกิด ขึ้ นได้ อย่ า งรวดเร็ว ด้ วย การน าระบบการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทระบบสื่อสารผ่ านทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ กับคดีท่เี ป็ นข้ อพิ พาทพาณิชย์ระหว่างประเทศนี้ นับว่ามีความเหมาะสม
อย่างยิ่ง โดยควรนาเอาวิธีการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทระบบสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ีใช้ ควบคู่ไป
กับกระบวนการการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทปกติท่ีใช้ อยู่ ในปั จจุ บัน ทั้งนี้ การเลื อกใช้ ข้ ึนอยู่กับความ
เหมาะสมและตามความประสงค์ของคู่พิพาท ซึ่งในระเบียบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่ างประเทศกลางว่ าด้ ว ยการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยระเบียบศาล
ทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง ว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2553 ก็ยังมิได้ มีการกาหนดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทโดยใช้ ระบบการสื่อสารผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ โดยเฉพาะ รวมถึงการกาหนดค่าใช้ จ่ายในการไกล่เกลี่ยโดยใช้ ระบบสื่อสารผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
2.2.2 ภาษาที่ใช้ ในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
เมื่อพิจารณาข้ อกาหนดคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง ข้ อ 4
จะเห็นได้ ว่า ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางมีวิธีพิจารณาคดีท่ยี ืดหยุ่น
และเปิ ดกว้ างให้ คู่ความมีโอกาสร้ องขอต่อศาลในการกาหนดกระบวนพิจารณาคดีให้ เป็ นไปตามที่
คู่ความตกลงกันได้ หากศาลเห็นว่าการดาเนินกระบวนพิจารณาจะเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ต้ อ งไม่ เ ป็ นการไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ขั ด กับ ศี ลธรรมอัน ดี ข องประชาชน
ประกอบกับในร่ างกฎหมายแม่แบบว่าด้ วยการประนอมข้ อพิ พาท (UNCITRAL Model Law on
International Conciliation) ข้ อ 12 ได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาษาที่ ใ ช้ ในการระงั บ ข้ อพิ พ าททาง
ออนไลน์ไว้ ด้วยว่ า กรณีท่ที ่ีมีภาษาในกระบวนการมากกว่ าหนึ่ งภาษา สามารถใช้ ภาษาใดภาษา
หนึ่ งของภาษาเหล่ า นั้ น ในการสื่ อ สารได้ รวมทั้งการแนบเอกสาร หรื อ อ้ า งพยานหลั ก ฐานใน
กระบวนการสามารถยื่ น ภาษาดั้ งเดิ มได้ หากคู่ พิ พ าทไม่ ไ ด้ โต้ แ ย้ งในเนื้ อหาของเอกสารห รื อ
พยานหลักฐานนั้น ดังนั้น คู่พิพาทจะเลือกใช้ ภาษาใดก็ได้ ในการไกล่เกลี่ยออนไลน์ตามที่ตกลงกัน
เช่นนี้ ในการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทพาณิชย์ระหว่ างประเทศซึ่งต้ องการความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การยุติข้อพิพาท ประกอบกับการนาเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ หากคู่พิพาทสามารถใช้ ภาษาใด ๆ ตามที่คู่ความตกลงกันในการไกล่
เกลี่ยข้ อพิพาท รวมทั้งหากผู้ประนีประนอมมีความสามารถในการสื่อสารได้ หลายภาษา จะส่งผลให้
บรรยากาศในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทมีความผ่อนคลายและอาจส่งผลให้ บรรลุข้อตกลงได้ เร็วยิ่ง ขึ้น
ซึ่ งในระเบี ยบศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางว่ า ด้ ว ยการไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อพิพาท พ.ศ. 2545 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
กลาง ว่าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ยังไม่ได้ กาหนดเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่
คู่ความใช้ ในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไว้ โดยเฉพาะ
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2.2.3 การทาคาแปลและการรับรองเอกสารของศาล
เมื่อคู่พิพาทสามารถตกลงเรื่ องภาษาที่ใช้ ในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทได้ หากคู่พิพาท
สามารถไกล่ เกลี่ยกันได้ และบรรลุข้อตกลงจนนาไปสู่การทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
การทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องเป็ นภาษาที่คู่ความเข้ าใจ โดยคู่ความแต่ละฝ่ ายไม่โต้ แย้ งในเนื้อหาและ
รับรองเอกสารนั้น แต่กรณีท่คี ู่พิพาทเลือกภาษาในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทเป็ นภาษาท้ องถิ่นในการ
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท และจัดทาคาแปลเอกสารเหล่านั้นเป็ นภาษาอังกฤษไว้ หากสามารถทาได้ ดังนี้
ในส่วนของศาลเพื่ออานวยความยุติธรรมและเพื่อให้ คดีท่คี ู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ สัมฤทธิ์ผล
เอกสารของศาลที่เกี่ยวข้ องกับการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ ได้ แก่ คาพิพากษา
ตามยอม และรายงานกระบวนพิ จารณา ควรมีฉบั บคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษโดยรั บรองความ
ถูกต้ องจากศาลด้ วยหากคู่ความต้ องการ ซึ่งเอกสารสองฉบับนี้โดยปกติแล้ วไม่มีเนื้อหาที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เพื่อให้ คู่ความทุกฝ่ ายเข้ าใจถึงเนื้อหาสาระในเอกสารของศาลโดยเร็ว และสามารถนา
เอกสารดังกล่าวไปใช้ อ้างอิงได้ ทั้งนี้ อาจกาหนดให้ คู่ความเสียค่าใช้ จ่ายในการแปลและการรับรอง
เอกสารดังกล่าว ซึ่งในระเบียบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางว่าด้ วยการ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบศาลทรั พย์ สิ นทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง ว่าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไม่ได้ กาหนดเกี่ยวกับ
เรื่องการทาคาแปลและการรับรองเอกสารเอกสารของศาลไว้ เช่นกัน
2.3 ปั ญหาการกาหนดคุ ณสมบัติในการคัดเลือกผูป้ ระนีประนอมประจาศาลทรัพย์สิ น
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2.3.1 การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทโดยองค์คณะผู้พิพากษา
ตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการไกล่ เ กลี่ ย พ.ศ. 2554 หมวด 3
การไกล่ เกลี่ ยข้ อพาทโดยองค์คณะผู้ พิพากษา ข้ อ 11 “องค์คณะผู้ พิพากษาอาจไกล่ เกลี่ ยด้ ว ย
ตนเองหรื อให้ ผ้ ูพิพากษาคนหนึ่งหรื อหลายคนในองค์คณะดาเนินการไกล่ เกลี่ยก็ได้ ” นั้น เมื่อ
พิ จารณาข้ อกาหนดดังกล่ าวแล้ วการพิ จารณาคดีในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศกลางต้ องประกอบด้ วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่ าสองคน ซึ่งเป็ นผู้ พิพากษาอาชีพโดยเป็ น
ผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนหนึ่งคน และผู้พิพากษาองค์คณะอีกหนึ่งคน และผู้พิพากษาสมทบอีกหนึ่ง
คน จึงจะเป็ นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้ ส่วนการทาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลนั้ นจะต้ อง
บังคับตามเสียงฝ่ ายข้ างมาก เห็นว่า เมื่อคดีเข้ าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้ ว ผู้พิพากษาเจ้ าของ
สานวนหรือผู้พิพากษาองค์คณะอาจประเมินลักษณะคดีแล้ วเห็นว่าคดีมีแนวโน้ มที่จะสามารถไกล่
เกลี่ยข้ อพิพาทให้ ยุติลงได้ อาจทาหน้ าที่เป็ นผู้ไกล่เกลี่ยคดีน้ันด้ วยตนเองไม่ว่าคดีจะเพิ่งเริ่มต้ นเข้ า
สู่กระบวนการพิจารณาหรือได้ พิจารณาไปบ้ างแล้ วและมีแนวทางที่คู่ความจะสามารถตกลงกันได้
การที่ผ้ ู พิ พากษาทาหน้ าที่เ ป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พาทเอง ข้ อ ดีคื อ บางครั้ งคู่ ความจะรู้ สึก มีค วาม
เชื่อมั่นในการทาหน้ าที่ของผู้พิพากษาที่อาจช่วยชี้แนะให้ คู่ความเห็นถึงประโยชน์และผลที่คู่พิพาท
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ทั้งสองฝ่ ายจะได้ รับหากคดีสามารถไกล่เกลี่ยสาเร็จ ส่วนข้ อเสียคู่พิพาทอาจมองเป็ นการแทรกแซง
และเป็ นการโน้ มน้ าวให้ คู่พิพาทต้ องยอมรับในผลของการไกล่เกลี่ยทั้งที่ฝ่ายตนอาจต้ องเสียเปรียบ
กรณีท่ผี ้ ูพิพากษาเจ้ าของสานวนหรือองค์คณะไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไม่สาเร็จและกลับมา
ทาหน้ าที่พิ จ ารณาคดีน้ั น ต่ อ ไป คู่ ความอาจรู้ สึกกังวลไม่ สบายใจและไม่ ม่ัน ใจในผลของคดี ว่ า
หากดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปผลของการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทไม่สาเร็จว่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในท้ ายที่สดุ
ดั ง นั้ น ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พ าทโดยองค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษามี ค วาม
จ าเป็ นต้ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ใ นการท าหน้ า ที่เ ป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ ยไว้ ด้ ว ย ในกรณี ท่ีผ้ ู พิ พ ากษาไม่
สามารถไกล่เกลี่ยคดีได้ สาเร็จในคดีท่เี ป็ นเจ้ าของสานวนเองหรื อเป็ นผู้พิพากษาองค์คณะในการ
ไกล่เกลี่ยว่าไม่สามารถกลับมาทาหน้ าที่ในการพิจารณาคดีน้ันต่อไปได้ อกี
2.3.2 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง
ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประนีประนอม
เนื่องจากคดีท่เี ป็ นข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่ างประเทศในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่ างประเทศกลางมี อานาจในการพิ จารณา เป็ นคดีท่มี ีลักษณะพิ เศษ ในการคัดเลือก
ผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 15 มี
หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการคั ด เลื อกที่ มี มาตรฐานท าให้ ได้ ผ้ ู ท่ี มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณ์มาทาหน้ าที่ในศาล ผู้ประนีประนอมที่เป็ นผู้พิพากษาสมทบจะสามารถช่วยในการไกล่
เกลี่ยข้ อพิพาทให้ เป็ นผลสาเร็จมากขึ้น อีกทั้งทาให้ คู่ความมีความเชื่อถือและไว้ วางใจที่จะให้ เป็ น
คนกลางช่ วยในการเจรจา เพราะถ้ าหากว่ าผู้ประนีประนอมไม่มีความชานาญ หรื อไม่มีประสบการณ์
ทางด้ านคดี พิ เศษเลยการเจรจาจะทาให้ เกิดความยากลาบาก การหาวิ ธีการ เทคนิ คต่ า งๆ ก็ไม่
สามารถช่ วยนาเสนอความคิดให้ คู่พิพาทได้ คู่ พิพาทเกิดความไม่ม่ันใจ และกังวลว่ าผู้ทาหน้ าที่
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาททราบข้ อมูลรายละเอียดเข้ าใจเรื่องที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ ายพิ พาทกันหรือไม่ การ
ใช้ เพียงเทคนิคการเจรจาที่ได้ มีการอบรมมายังไม่เพียงพอที่จะสามารถแก้ ไขปัญหาระหว่างคู่พิพาท
ได้ อย่างแท้ จริ ง บางครั้ งไม่สามารถทราบถึงต้ นเหตุของปั ญหาเพราะไม่ เข้ าใจในเนื้ อหาของคดี การ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทก็ส าเร็ จ ได้ ย าก คู่ พิ พ าทไม่ พ อใจในตั ว ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย และเกิ ด ความกั ง วล
ในความสามารถ ทาให้ เบื่อหน่ายที่จะเจรจาสุดท้ ายก็ต้องส่งสานวนกลับคืนสู่กระบวนพิจารณาของ
ศาลทาให้ เสียเวลาเสียค่าใช้ จ่ายโดยไม่ได้ ประโยชน์ใดๆ
ตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ย พ.ศ. 2554 หมวด 7
ทะเบียนผู้ ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบี ยน ข้ อ 51 ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล
ข้ อ 69 กาหนดให้ ผ้ ูขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
(1)-(12) ซึ่งใน (12) ระบุว่าไม่เป็ นผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศและวิ ธีพิจารณาคดี ทรั พ ย์สินทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า ง
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ประเทศ พ.ศ. 2539 โดยมิให้ นา ข้ อ 51 (12) มาใช้ บังคับภายในเจ็ดปี นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาตาม ข้ อ 69 โดยผู้ เขียนเห็นว่ า เมื่อบทเฉพาะกาล ข้ อ 69 ตามข้ อกาหนดดังกล่ าว
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2561 ย่อมส่งผลกระทบต่อการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปั ญญา
และการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางอย่ า งแน่ น อน เพราะผู้ พิ พ ากษาสมทบที่ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางเป็ นผู้ท่มี ีความรู้
ความสามารถและมีความเข้ าใจในหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งต้ องผ่านการเรียนรู้
และประสบการณ์ การทางานในหน้ า ที่ท่ีส่ังสมมานานนอกเหนื อไปจากความรู้ แ ละเทคนิ คการ
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท ทั้งยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลือศาลในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ประนีประนอมด้ วย
อีก หนึ่ งต าแหน่ ง แม้ ว่ า ผู้ ป ระนี ป ระนอมที่เ ป็ นผู้ พิ พ ากษาสมทบอาจไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ป่ วยการหรื อ
ค่าตอบแทนการทาหน้ าที่ เนื่ องจากไม่เข้ าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบี ยนเป็ นผู้ ประนีประนอมไว้ กับ
สานักระงับข้ อพิพาท เพียงแต่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง
อย่ า งไรก็ดี ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า แม้ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทคดี พ าณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศ
ในศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางจาเป็ นต้ องมีผ้ ูประนีประนอมที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะคดีด้วยจึงจะทาให้ การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในคดีท่มี ีความยุ่งยากซับซ้ อนต้ องอาศัย
ความรู้ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคดีอย่างมากเพื่อให้ การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท
บรรลุได้ ตามความประสงค์ของคู่พิพาทก็ตามหากบทเฉพาะกาลตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ว่าด้ วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 หมวด 7 ทะเบียนผู้ประนีประนอม ส่วนที่ 1 การขึ้นทะเบียน ข้ อ 51
ประกอบ หมวด 11 บทเฉพาะกาล ข้ อ 69 สิ้นสุดลง ซึ่งองค์คณะผู้ พิพากษาตามพระราชบัญญั ติ
จัดตั้งศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า ระหว่ างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรั พย์สินทางปั ญญา
และการค้ าระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 19 หมายรวมถึงผู้ พิ พากษาสมทบด้ วย และตาม
ระเบียบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางว่าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท พ.ศ.
2545 ข้ อ 4 “ผู้ประนีประนอม” หมายความว่า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง ข้ าราชการศาลยุติธรรม และบุคคลอื่นซึ่งได้ รับแต่งตั้งให้
เป็ นผู้ประนีประนอม ผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็ นองค์คณะผู้พิพากษาตามบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งเป็ น
ผู้ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ จึ งทาหน้ าที่เ ป็ นผู้ ประนี ประนอมได้ แม้ ไม่ ไ ด้ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นผู้
ประนีประนอมที่ได้ รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกก็ตาม
ดั งนั้ น หากบทเฉพาะกาล ข้ อ 69 ตามข้ อก าหนดของประธานศาลฎี กาว่ าด้ วยการ
ไกล่ เกลี่ย พ.ศ. 2554 สิ้นสุดลง ผู้วิจัยเห็นว่ า ควรมีแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดคดีทรั พย์สิน ทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง พ.ศ. 2540 และระเบียบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่ างประเทศกลางว่าด้ วยการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง ว่ าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาท (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2553 เพื่ อ ระบุ เ รื่ อ งดั งกล่ า วไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ของ
ผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
2.3.3 ผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางเป็ นไปตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการ
ไกล่ เกลี่ย พ.ศ. 2554 ข้ อ 51 ประกอบกับระเบียบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศกลางว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 และแก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.
2553 ข้ อ 31-35 ที่กาหนดให้ คัดเลือกผู้ประนีประนอมโดยเป็ นดุลพินิจของผู้รับผิดชอบราชการ
ศาลที่ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบขอคณะกรรมการบริ หารงานไกล่ เ กลี่ ยประจ าศาล จึ ง ต้ อ งมี ความ
สามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ในคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
รวมทั้งอาจต้ องมีความรู้ ด้ านภาษาต่ างประเทศ คุ ณสมบั ติ ท่ีจ าเป็ นของผู้ ประนี ประนอมในศาล
ทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางที่ได้ รับการแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ในคดี ทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ประนีประนอมที่ข้ ึนทะเบียนไว้ กับสานักงาน
ศาลยุ ติธรรมที่ได้ กาหนดหลั กสูตรและช่ วงเวลาในการอบรมสาหรั บผู้ ประนี ประนอมประจาศาล
ทุกศาล ซึ่งอาจจะไม่เพี ยงพอสาหรั บการดารงตาแหน่ งผู้ประนีประนอมประจาศาลทรั พย์สินทาง
ปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง ที่จ าเป็ นต้ อ งผ่ า นการอบรมความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
กฎหมาย และเทคนิ ค ในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทเมื่อ เทีย บกั บ ต่ า งประเทศพบว่ า ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้ ความสาคัญเรื่องการอบรมเป็ นอย่างมากผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนต้ องผ่านการฝึ กอบรม
ให้ เ กิ ด ความช านาญและมี ความรู้ เรื่ อ งวิ ธี ก ารไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท เน้ นให้ ผ้ ู ไกล่ เกลี่ ยที่ผ่ านการ
คัดเลือกฝึ กอบรมเกี่ยวกับเทคนิค ความเชี่ยวชาญพิเศษต่างๆ เรื่องจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย รวมทั้ง
บทบาทหน้ าที่ของการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทผู้ไกล่ เกลี่ ยจะต้ องผ่ านการอบรมจนมีความเชี่ ยวชาญ
โดยจะประเมินจากระดับของการฝึ กอบรม ประสบการณ์ และมาตรฐานทางอาชี พ ที่เกี่ยวข้ อ ง
มีการตรวจสอบประวัติภมู ิหลัง ซึ่งคุณสมบัติต้องมีก่อนที่จะปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งต่างกับ
ประเทศไทยที่ใ ห้ เข้ า มาเป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ ยก่ อ นถึ งให้ ศ าลคัด เลื อ กและส่ งไปอบรม และหลั ก สูต ร
เน้ นเรื่ องทฤษฎีเทคนิ คการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทเป็ นหลั กไม่ เน้ นกฎหมายหรื อความเชี่ ยวชาญใน
เนื้อหาของข้ อพิ พาทเกี่ยวกับกฎหมายพิ เศษในศาลชานัญพิ เศษ เช่ น คดีทรั พย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
ผู้เขียนเห็นว่ า การอบรมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท และ
มาตรฐานของหลักสูตรในการอบรมผู้ประนีประนอมโดยทั่วไปในประเทศไทยยังไม่เพี ยงพอกับ
ความต้ อ งการเรื่ อ งความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบั ติ ท่ีจ าเป็ นของผู้ ป ระนี ป ระนอม
ประจาศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง จึงควรพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ให้ เหมาะสมกับความจาเป็ นตามคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมประจาศาลทรั พย์สินทางปั ญญา
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และการค้ าระหว่างประเทศกลาง เพื่อให้ ระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทมีมาตรฐานในระดับสากลจนเป็ น
ที่ยอมรับจากคู่พิพาทในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ
2.3.4 การแต่งตั้งข้ าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูประนีประนอม
ตามระเบี ยบศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางว่ าด้ วยการ
ไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท พ.ศ. 2545 ข้ อ 4 ในระเบี ยบนี้ ถ้ าข้ อความมิ ได้ แสดงให้ เห็นเป็ นอย่ างอื่ น
“ผู้ประนีประนอม” หมายความว่ า ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ า ระหว่ า งประเทศกลาง ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ผู้ประนีประนอม
จากระเบี ย บฯ ข้ อ 4 ข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ อ านาจอธิ บ ดี ผ้ ู พิ พ ากษาสามารถแต่ ง ตั้ ง ให้
ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธรรมเป็ นผู้ ประนี ป ระนอมไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทได้ แต่ ร ะเบี ยบดั งกล่ า วไม่ ไ ด้
กาหนดเกี่ยวกับคุ ณสมบั ติของข้ าราชการศาลยุ ติธรรมที่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ู ประนี ประนอม
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทได้ จะต้ องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งไม่ได้ กาหนดหลักสูตรการอบรมสาหรับผู้
ประนี ป ระนอมที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การท าหน้ าที่
ผู้ประนี ประนอม และหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อพิ พาทที่ข้าราชการศาลยุ ติธรรมสามารถไกล่ เกลี่ ยได้
ดั ง เช่ น การการคั ด เลื อ ก และแต่ งตั้ ง ผู้ ป ระนี ป ระนอมซึ่ ง เป็ นบุ ค คลภายนอก จากระเบี ย บฯ
ดังกล่าวส่งผลให้ ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจให้ เจ้ าหน้ าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้ าที่
เป็ นผู้ดาเนินการไกล่เกลี่ยได้
ตามที่ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า คดี ท่ีเ ป็ นข้ อ พิ พ าทพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งประเทศแม้ จ ะมี ค วาม
ยุ่งยากซับซ้ อน แต่ลักษณะคดีท่เี ข้ าสู่การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทก็มีความยากง่ายหลายระดับ ผู้เขียน
เห็นว่ า หากสานักงานศาลยุติธรรมเห็นถึงความสาคัญในการพั ฒนาศักยภาพของข้ าราชการศาล
ยุ ติธ รรมโดยการก าหนดหลั กเกณฑ์ คุ ณสมบั ติ ของผู้ ท่ีจะมาปฏิบัติ หน้ าที่ผ้ ู ประนี ป ระนอมโดย
แต่งตั้งจากบุคลากรภายในศาล และกาหนดประเภทคดีท่ขี ้ าราชการศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกลี่ย
ได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมผู้ประนีประนอมสาหรับข้ าราชการศาลยุติธรรม รวมถึงส่งเสริมโดยการ
จัดอบรมให้ ข้าราชการศาลยุติมีความสามารถทางด้ านภาษาหลาย ภาษา เพื่อยกระดับ มาตรฐาน
ทางอาชีพของข้ าราชการศาลยุติธรรม ทั้งยังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสามารถช่วยเหลือศาลใน
การทาหน้ าที่ผ้ ูประนีประนอมโดยเฉพาะคดีท่พ
ี ิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางได้ อี กทั้งเป็ นการพั ฒนาศั กยภาพข้ าราชการศาล
ยุติธรรมในระดับสากลได้
ดั ง นั้ น หากแต่ ง ตั้ งข้ าราชการศาลยุ ติ ธ รรมให้ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู ประนี ป ระนอม
ในศาลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางตามคุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์ ท่ี
กาหนดก็จะสามารถช่วยในการเป็ นผู้ประเมินคดีเบื้องต้ นหรือสามารถไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในคดีข้อ
พิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่มีความยุ่งยาก หรือในคดีทุนทรัพย์พิพาทไม่สูงมาก ช่วยบรรเทา

661

14
ให้ จานวนคดีท่พ
ี ิพาทในศาลสามารถยุติได้ รวดเร็วขึ้น และช่วยอานวยความยุติธรรมในระดับสากล
2.4 ค่าตอบแทนผูป้ ระนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ตามข้ อก าหนดประธานศาลฎีก าว่ าด้ ว ยการไกล่ เกลี่ ยข้ อพาท พ.ศ. 2554 ข้ อ 40
ผู้ประนีประนอมที่ข้ ึนทะเบียนตามหมวด 7 มีสิทธิได้ รับค่าป่ วยการและค่าใช้ จ่ายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เลขาธิการกาหนด และในการจ่ายค่าป่ วยการให้ ผ้ ูประนีประนอมให้ คิดเป็ นรายคดี คดีละ
1,000 บาท ตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ ายค่าป่ วยการและ
ค่าใช้ จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556 การจ่ายค่าป่ วยการและค่าใช้ จ่ายตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารนี้ให้ จ่ายเฉพาะผู้ประนีประนอมที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประนีประนอมตามข้ อกาหนด
ของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 เท่านั้น
ปั ญ หาที่ ป รากฏคื อ ผู้ ป ระนี ป ระนอมประจ าศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า
ระหว่ า งประเทศกลางส่ ว นใหญ่ เป็ นผู้ พิ พ ากษาสมทบด้ ว ยอีก ต าแหน่ งที่มีจิ ตอาสามาทาหน้ า ที่
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท และไม่ได้ รับค่าป่ วยการ เนื่องจากไม่สามารถต่อทะเบียนผู้ประนีประนอมกับ
สานักระงับข้ อพิ พาทได้ ผ้ ูประนีประนอมต้ องเสียสละเพราะใช้ ระยะเวลา ความรู้ความเชี่ ยวชาญ
พิเศษ ความสามารถ ความอดทน และความพยายามอย่างสูง เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ไม่สามารถตก
ลงกันได้ ภายใน 1-2 นัด การเดินทางมาหลายครั้งเพื่อไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทให้ สาเร็จต้ องค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางสูง และอาจพบกับอุปสรรคกรณีท่ไี ม่อาจก้ าวล่วงได้ เป็ นเหตุให้ ต้องยกเลิกนัดกะทันหันทา
ให้ เสียเวลาเดินทางมาและเสียค่าใช้ จ่าย แม้ ท่านทั้งหลายเหล่ านั้นมีจิตอาสายินดีช่วยเหลือแต่ถือ
เป็ นความสูญเสียประการหนึ่งที่รัฐจาเป็ นต้ องตอบแทน
อย่ างไรก็ตาม สาหรั บบุ คคลภายนอกที่ได้ รับแต่ งตั้งให้ เป็ นผู้ประนี ประนอมประจา
ศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ แต่ ไม่ ไ ด้
เป็ นผู้ พิ พ ากษาสมทบ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ วว่ า หลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กเพื่ อ ขึ้ นบั ญ ชี เ ป็ น
ผู้ประนีประนอมประจาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางนั้น แตกต่างไป
จากการคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อ ดารงตาแหน่ งผู้ พิพ ากษาสมทบ ถ้ าหากค่ าตอบแทนไม่ เ อื้ ออานวย
เพี ยงพอก็จ ะไม่ สามารถจู ง ใจให้ ผ้ ู มี ความรู้ ความสามารถดั งกล่ า ว เข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในระบบ
ไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง การตอบแทน
สาหรั บการเสียสละในการทาหน้ าที่ผ้ ูประนีประนอมที่อุทิศตนเพื่ อช่ วยเหลืองานศาลอันเป็ นการ
สร้ างขวัญและกาลังใจตามสมควรจะช่วยให้ ผ้ ูประนีประนอมมีกาลังใจที่จะทาหน้ าที่ต่อไป มิฉะนั้น
ในอนาคตศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางจะมีผ้ ูประนีประนอมเสียสละ
มาทาหน้ าที่ให้ น้อยลง รวมถึงการเฟ้ นหาบุคคลที่มาทาหน้ าที่ผ้ ูประนีประนอมให้ ได้ มาตรฐานตาม
คุณสมบัติท่กี าหนดไว้ เฉพาะยิ่งทาได้ ยากขึ้น มาตรฐานของระบบไกล่เกลี่ยข้ อพาทในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางอาจลดระดับลง เพราะไม่มีผ้ ูท่มี ีความรู้ความสามารถที่
พร้ อมจะเสียสละมาทาหน้ าที่ผ้ ูประนีประนอมได้
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3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
3.1 บทสรุป
ศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางเป็ นศาลชั้นต้ นซึ่งเป็ นศาล
ชานั ญ พิ เ ศษในระบบศาลยุ ติ ธ รรมที่มีบ ทบาทส าคั ญ ในการรองรั บ ข้ อ พิ พ าทพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศที่เพิ่มจานวนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีท่เี กิดความ
ล่ า ช้ า อีก ทั้งปั จ จุ บั น ศาลทรั พย์ สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางกลางมีเขตอ านาจ
พิ จารณาพิ พากษาคดีท่วั ราชอาณาจักร แม้ วิธีพิจารณาคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ คล่ องตัวในกระบวนพิจารณาคดีกว่ากระบวนพิจารณาคดีท่วั ไป
แล้ วก็ตาม ตามพระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลทรั พย์สิ นทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศและวิ ธี
พิจารณาคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2540 แต่อย่างไรก็ตามแม้ วิธี
พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางแตกต่างจากการพิจารณา
คดีในศาลอื่น เพราะวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
กฎหมายมุ่งที่จะให้ การพิ จารณาคดีเป็ นไปโดยรวดเร็วและให้ มีการนั่งพิ จารณาโดยต่อเนื่องหรื อ
ติดต่ อ กัน และกฎหมายจั ดตั้งศาลให้ อ านาจแก่อ ธิบดี ผ้ ู พิพ ากษาศาลทรั พ ย์สิน ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลางโดยอนุ มัติของประธานศาลฎีกาสามารถออกข้ อกาหนดคดี ทรั พย์สิน
ทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศให้ มีผลบังคับใช้ เป็ นกฎหมายได้ เรี ยกว่ า “ข้ อกาหนดคดี
ทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2540” โดยสาระสาคัญของข้ อกาหนดนี้
มุ่งเน้ นในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเป็ นสาคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 บัญญัติ
ไว้ ว่า “กระบวนพิ จารณาในศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศให้ เป็ นไปตาม
บทบั ญ ญั ติแ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติและข้ อ กาหนดตามมาตรา 30 ในกรณีท่ีไ ม่ มีบทบั ญญั ติและ
ข้ อกาหนดดังกล่ าว ให้ นาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง หรื อประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใช้ บังคับโดยอนุ โลม” นอกจากนี้ ข้ อกาหนดคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้ อ 4 ยังได้ กาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความ
ตกลงกัน ถ้ าศาลเห็นสมควรเพื่ อให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
เที่ยงธรรมจะอนุ ญาตตามคาร้ องนั้นก็ได้ เว้ นแต่การดาเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความขอร้ องเป็ น
การไม่ ช อบด้ วยกฎหมายหรื อ ขัดต่ อความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อ ศี ลธรรมอัน ดีของประชาชน จาก
ข้ อกาหนดดังกล่าวนี้คู่ความจึงสามารถเลือกกาหนดแนวทางกระบวนการที่จะนามาใช้ ในการระงับ
ข้ อพิพาทของตนได้
ศาลทรั พย์ สินทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ างประเทศกลางน าระบบไกล่ เ กลี่ ยมาใช้
ตั้งแต่ปี 2540โดยในข้ อกาหนดศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540
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ข้ อ 4 ได้ กาหนดไว้ อย่างกว้ า งๆ ว่า “คู่ความอาจตกลงกันยื่นคาร้ องต่อศาลขอให้ ดาเนินกระบวน
พิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน ถ้ าศาลเห็นสมควรเพื่อให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาเป็ นไป
โดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม จะอนุ ญาตตามคาร้ องนั้ นก็ได้ เว้ นแต่ การดาเนิ นกระบวน
พิ จารณาที่คู่ความร้ องขอเป็ นการไม่ชอบด้ วยกฎหมาย” จึงมีการออกระเบียบศาลทรั พย์สินทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางว่าด้ วยการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท พ.ศ. 2543 โดยถูกยกเลิก
ระเบียบศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางว่าด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท ฉบับ
พ.ศ. 2545 และมีการแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยระเบี ยบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ าง
ประเทศกลางว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นฉบั บที่ใช้ อยู่ ใน
ปั จ จุ บัน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น การไกล่ เกลี่ ยข้ อ พิ พ าทในศาล จึ งมีรูป แบบและ
แนวทางการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทแตกต่างจากคดีของศาลอื่นอยู่บ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพ
และลั กษณะคดีซ่ึ งมี ลักษณะเฉพาะที่มีความยุ่ งยากและซั บซ้ อน โดยมีวัตถุ ประสงค์ท่ีสาคัญคื อ
ระงับข้ อพิ พาทด้ วยความรวดเร็ว สะดวก เป็ นธรรม และเป็ นการวินิจฉัยไปโดยถูกต้ องตามหลัก
กฎหมาย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล อันจะทาให้ การประกอบ
ธุรกิจ และการค้ าการลงทุนของผู้ประกอบการในทั้งประเทศและต่างประเทศเป็ นไปอย่างมั่นคง
และมั่นใจในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย
ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางพยายามแก้ ไ ขปั ญ หา
เร่ งพิ จารณาคดีให้ เสร็จไปโดยเร็วโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในการพิ จารณาคดี
อีก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ศ าลทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ
นามาใช้ เพื่อลดปริมาณหรือเร่งระบายคดีได้ อย่างมีประสิทธิภาพคือ การนาการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
มาใช้ เพื่ อเป็ นทางเลือกให้ แก่คู่พิพาทและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเกิดความพึ งพอใจที่สามารถบรรลุ
ข้ อตกลงร่วมกันได้ ฉันมิตร เมื่อมีข้อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นคู่พิพาทย่อมต้ องการให้
มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ ข้อพิพาทเหล่านั้นสามารถยุติไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด อีกทั้งต้ องเป็ นกลไกที่มีมาตรฐานเป็ นสากล น่าเชื่อถือได้ การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทจึงเป็ น
กลไกสาคัญ แต่การไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่ างประเทศจะมีประสิทธิภาพได้ ต้องมีระบบ
การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทที่ดีสามารถรองรั บกับพลวัตของการค้ าพาณิชย์ระหว่ างประเทศที่ดาเนิ น
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถพัฒนารูปแบบให้ เป็ นสากลเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศได้
อาทิ การนาระบบการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทผ่ านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งปรั บปรุ ง
รู ปแบบและวิ ธีการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทให้ มีป ระสิทธิภ าพโดยลดทอนอุป สรรคในการไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อพิ พาทให้ เหลื อน้ อยที่สุดทั้งในด้ านภาษาที่คู่ความใช้ ในการไกล่ เกลี่ ย การทาคาแปลและการ
รั บรองเอกสารของศาลเพื่ อน ามาใช้ ในการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทพาณิ ชย์ร ะหว่ างประเทศในศาล
ทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง การกาหนดมาตรการทางกฎหมายกรณีท่ี
ผู้พิพากษาเจ้ าของสานวนหรือองค์คณะทาหน้ าเป็ นผู้ไกล่เกลี่ยคดีน้ันเอง แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ย
ได้ สาเร็จ จะสามารถพิ จ ารณาคดี น้ั น ต่ อ ได้ หรื อไม่ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ป ระนี ป ระนอม
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ในศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางที่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามข้ อกาหนด
ของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ย พ.ศ. 2554 รวมถึ งการกาหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของผู้ประนีประนอมประจาศาลให้ มีความเหมาะสมกับความทุ่มเทใช้ ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางและเสียสละในการปฏิบัติหน้ าที่ และพั ฒนาศักยภาพของข้ าราชการศาลยุติธรรมให้ สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้ประนีประนอมได้ ได้ กจ็ ะช่วยให้ การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ในประเทศไทยเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.2 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยปัญหาทางกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทพาณิชย์ระหว่างประเทศในศาล
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง จึงได้ ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
3.2.1 ควรมีการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดคดี ทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ า ง
ประเทศ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการนาระบบไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พาทมาใช้ ในการระงั บข้ อ พิ พาทให้
ชัดเจน และกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภทคดีท่ตี ้ องผ่านกระบวนการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทมา
ก่อน
3.2.2 ควรแก้ ไขระเบี ยบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลางว่ า
ด้ วยการไกล่เกลี่ยข้ อพิ พาทให้ สามารถกาหนดรูปแบบและวิธีการไกล่ เกลี่ยให้ มีความหลากหลาย
โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโดยผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ ามาใช้ กับการไกล่
เกลี่ยข้ อพิ พาทพาณิชย์ระหว่ างประเทศเพื่ อลดทอนอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางมา
ศาล และระยะเวลาในการกาหนดวันนัดให้ ตรงกันทั้งคู่พิพาทและผู้ประนีประนอม
3.2.3 ตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่ าด้ วยการไกล่ เกลี่ย พ.ศ. 2554 กาหนด
คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต้อ งห้ า มของผู้ ป ระนี ป ระนอม ข้ อ 51(12) และข้ อ 69 ที่ห้า มด ารง
ตาแหน่ งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง โดยให้ มีผล
ใช้ บังคับในอีกเจ็ดปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา นั้น เนื่องจากประเภทคดีของศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง เป็ นคดีท่มี ีลักษณะพิเศษ ผู้ประนีประนอมประจาศาล
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางที่ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้ วยอีกหนึ่ง
ตาแหน่งจะไม่สามารถทาหน้ าที่ต่อไปได้ อาจเป็ นผลเสียหายกับศาลศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่ างประเทศกลางที่จาเป็ นต้ องมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
ทรั พ ย์สินทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ างประเทศมาทาหน้ า ที่เ ป็ นคนกลางคอยเจรจาไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อพิ พาทจึ งจะทาให้ สามารถที่จะช่ วยเหลื อคู่ พิพาทให้ ตกลงกันได้ เพราะมิฉะนั้นแล้ วบุ คลากร
เหล่ า นี้ อาจเลื อ กที่จ ะสมั ค รเข้ า คั ด เลื อ กเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาสมทบ จึ ง ควรยกระดั บ
มาตรฐานผู้ ประนี ประนอมให้ มีลัก ษณะเป็ นวิ ช าชี พ ดังเช่ นในสหรั ฐอเมริ กาไม่ ใช่ เพี ยงจิ ต อาสา
เพื่ อให้ บุคลากรเหล่ านี้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึง
การกาหนดค่าตอบแทนผู้ประนีประนอมประจาศาลอย่างเหมาะสมเพื่ อเป็ นขวัญและกาลั งใจใน
การปฏิบัติหน้ าที่
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3.2.4 ในระเบียบศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางว่ าด้ วยการ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทควรระบุ ไ ว้ อย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การท าหน้ าที่ เ ป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
โดยองค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษาที่พิ จ ารณาคดี และก าหนดหลั ก เกณฑ์เ กี่ยวกับ การแต่ งตั้ งข้ า ราชการ
ศาลยุ ติ ธ รรมให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู ประนี ป ระนอม ก าหนดหลั ก สู ต รการอบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
คุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งกาหนดลักษณะคดีท่ผี ้ ูประนีประนอมที่แต่งตั้งจากข้ าราชการศาลยุติธรรม
สามารถทาหน้ าที่ไกล่ เกลี่ยได้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของข้ าราชการศาลยุติธรรม และ
ยั งเป็ นการช่ ว ยคั ด กรองคดี ท่ีจ ะท าการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทให้ สามารถทาได้ เ ร็ว ขึ้ น อีก ทั้งช่ ว ย
ประหยัดงบประมาณในเรื่องค่าตอบแทน เพราะเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้ วย
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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับเบี้ ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
อุเทน สุขทั่วญาติ*
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี**

บทคัดย่อ
จากการศึกษาพบว่า การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ ปั ญหาทางกฎหมายใน
การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่เป็ นธรรม มีความซา้ ซ้ อนในการเก็บ ทาให้ ส่วนต่าง หรือผล
กาไรจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บจากประชาชนไม่สมดุลกับอัตราเบี้ยประกันภัย
ไม่เป็ นไปตามหลัก No-loss No-profit (ไม่ขาดทุนและไม่มีกาไร) ส่งผลทาให้ มีปัญ หาจากการ
ไม่ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการของการไม่มุ่งการค้ าหรื อหากาไรจากการประกันภัยภาคบังคับ
และยั ง พบอี ก ว่ า มี ปั ญ หาทางกฎหมายกั บ องค์ ก รก ากั บ ดู แ ลในเรื่ อ งการก าหนดอั ต ราเบี้ ย
ประกัน ภั ย รวมทั้งการบริ หารจั ด การของหน่ ว ยงานที่มีหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ล และบั งคับ ปฏิบั ติ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่ได้ มีองค์กรโดยชัดเจนในการกากับดูแลในเรื่ องนี้ไว้ ในกฎหมายแต่อย่าง
ใด รวมถึงปั ญหาทางกฎหมายขององค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยก็ไม่ได้ บัญญัติไว้ ในกฎหมายฉบับนี้
ดั ง นั้ น บทความนี้ ผู้ เ ขี ยนจึ งเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
เบี้ ยประกัน ภั ยรถยนต์ ภ าคบั งคับ โดยเสนอให้ จั ด ทากฎหมายในการบั งคับ ใช้ ในเรื่ อ งของเบี้ ย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็ นกรณีพิเศษ เพื่ อแก้ ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในประเทศไทยได้
ต่อไป

1. บทนา
นั บ แต่ มีก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองผู้ ป ระสบภั ยจากรถ พ.ศ. 2535
เป็ นต้ นมา พบว่ าการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายอย่างแท้ จริง และมีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ
1. ปั ญหาในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่เป็ นธรรมมีความซา้ ซ้ อนในการเก็บ
เพราะยังมีองค์ประกอบของภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากร ค่าบาเหน็จ และค่าดาเนินการอยู่เป็ นจานวน
มาก ทาให้ ส่วนต่างหรือผลกาไรจากเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากประชาชนไม่สมดุลกับอัตราเบี้ย

*
**

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ประกัน ภั ยทาให้ เ กิด ความไม่ ยุติธ รรมกับผู้ ท่ีชาระเบี้ ยประกัน ตามกฎหมายเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ผู้ประสบภัยมาโดยตลอด
2. ปั ญหาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการของการไม่มุ่งการค้ าหรือหากาไร (No-loss
No-profit) การประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นสวั ส ดิ ส งเคราะห์ จึ ง ไม่
มุ่งการค้ าหรื อหากาไรเป็ นหลัก อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ท่เี รียกเก็บจึงต้ องมีอัตราที่เหมาะสม
ไม่สร้ างกาไรให้ กบั รัฐหรือเอกชน
3. ปั ญ หาองค์ก รก ากับ ดู แ ลในเรื่ อ ง การก าหนดอัต ราเบี้ ยประกัน ภั ย รวมทั้งการ
บริหารจัดการของหน่วยงานที่มีหน้ าที่กากับดูแลและบังคับปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายไม่ได้ มี
องค์กรโดยชัดเจนในการกากับดูแลในเรื่องนี้ไว้ ในกฎหมายแต่อย่างใด
4. ปัญหาขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อกาหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้ บัญญัติไว้ ในกฎหมายฉบับนี้ ทาให้ วิธีคิดเบี้ยประกันไม่ถูกต้ องชัดเจน
ไม่มีมาตรฐาน

2. หลักการและแนวคิดทฤษฎีของการประกันภัยภาคบังคับ
2.1 การใช้อานาจรัฐในการบังคับให้ตอ้ งทาประกันภัย (ธานี วรภัทร์, 2545)
การประกันภัยภาคบั งคับ เป็ นการที่รัฐใช้ กฎหมายประกัน ภัยเป็ นเครื่ องมื อในการ
แก้ ไขปัญหาบางประการในสังคม โดยการออกกฎหมายบังคับประชาชนให้ ต้องทาประกันภัยนั้นๆ
2.2 หลักการสวัสดิสงเคราะห์
การประกันภัยรถภาคบังคับเป็ นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณชนโดย
ภาครั ฐเข้ ามาบริ หารจั ดการเองทั้งหมดหรื อร่ วมกับเอกชนโดยประสงค์ให้ เป็ นสวั สดิสงเคราะห์
แก่ประชาชน
2.3 หลักการไม่มุ่งการค้าหรือแสวงหากาไร
หลั ก การนี้ น ามาใช้ กับ การประกัน ภั ยภาคบั งคับ โดยเฉพาะ และเป็ นหลั ก สากลที่มี
การน ามาใช้ ใ นการประกั น ภั ย ภาคบั ง คั บ ในการที่ไ ม่ มุ่ ง การค้ า หรื อ แสวงหาก าไรจากการรั บ
ประกันภัยภาคบังคับ
2.4 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ความผิด
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศมักจะนาวิธีการนี้มาใช้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ
เกิดขึ้นมักจะอยู่ในสถานการณ์ท่ยี ุ่งยากซับซ้ อน การกระทาละเมิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ง
ที่ยากจะพิสูจน์ได้ ด้ วยเหตุน้ ีจึงมีการประกันภัยแบบใหม่ท่เี รี ยกว่า “การประกันภัยความเสียหาย
ระบบไม่มีความผิด” (No-Fault Insurance)
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3. หลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ เบี้ ยประกัน ภัย รถภาคบัง คับ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
ประเทศไทยมีพระราชบัญญั ติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ซึ่งอัตราเบี้ ย
ประกันภัยกาหนด โดยนายทะเบียนคือ อธิบดีกรมการประกันภัยในรูปแบบของคาสั่งนายทะเบียน
โดย นายทะเบี ยนอาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกัน วิ น าศภั ย
พ.ศ. 2535
การกาหนดอัต ราเบี้ ยประกันภัยอยู่ ในอานาจของนายทะเบี ยนตามพระราชบั ญญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แทนที่จะใช้ อานาจตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 นั้นมีสาเหตุมาจากพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา
10 บัญญัติว่า “บริ ษัทต้ องรับประกันความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศดั งกล่ า วจะก าหนดให้ ข้อ ความในกรมธรรม์
ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างตามชนิด ประเภท หรือขนาดของรถหรือลักษณะของ
ผู้เอาประกันภัยก็ได้ ” เมื่อบัญญัติไว้ เช่ นนี้ทาให้ มีการแปลตามกฎหมายดังกล่ าวนี้ ว่าการกาหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องกระทาโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนายทะเบียนคืออธิบดี
กรมการประกั น ภั ย จึ ง ได้ ใ ช้ อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย พ.ศ. 2535 แทน
โดยอาศัยความมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกอบ
ในประเทศญี่ปุ่น อัตราเบี้ยประกันภัยจะกาหนดไว้ ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะพึ งทาได้
ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 25 เพื่ อป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ู รับประกันภัยแสวงหา
ประโยชน์และกาไรอย่างเป็ นล่าเป็ นสันจากการรับประกันภัยในระบบ CALI โดยยึดถือหลัก NoLoss No-Profit (ไม่ มีกาไรและไม่ขาดทุ น ) และเมื่อจัดทาเสร็จต้ องยื่นขออนุ มัติจากหน่ วยงาน
FSA (Financial Service Agency) ก่อนประกาศใช้ เมื่อ FSA รั บเรื่ องแล้ วจะใช้ เวลาตรวจสอบ
90 วัน หรื อนานกว่ านั้น และเมื่อได้ รับอนุ มัติแล้ ว AIRO จะประกาศให้ สาธารณชนทราบในราช
กิจจานุ เบกษาหรื อหนังสือพิ มพ์ รายวั น โดยระหว่ างวันที่ FSA พิ จารณาอัตราเบี้ยประกันภัยนั้ น
ก็จ ะประสานงานไปยังคณะกรรมการประกัน ภั ยรถยนต์ ภ าคบั งคับ (Compulsory Automobile
Liability Insurance Council) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 33 และจะขอ
ความเห็ น ชอบจากกระทรวงที่ ดิ น โครงสร้ างพื้ นฐานและการขนส่ ง (Ministry of land,
Infrastructure and Transport) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 28 วรรค 2 ซึ่ง
แต่เดิมต้ องขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม หลังจากนั้น บริษัทประกันภัยที่เป็ นสมาชิก
ของ AIRO จะนาอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับไปใช้
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4. บทวิเคราะห์
4.1 ปั ญหาในการกาหนดอัตราเบี้ ยประกันภัยทีไ่ ม่เป็ นธรรม
มีความซา้ ซ้ อนในการจัดเก็บเพราะยังมีองค์ประกอบของค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม ค่าอากร
ค่าบาเหน็จ และค่าดาเนินการอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งรัฐควรดาเนินการเองแต่กลับให้ บริษัทประกัน
วินาศภัยเป็ นผู้ดาเนินการขายประกันและจ่ ายสินไหมชดเชย ทาให้ ต้องมีการจ่ ายค่านายหน้ าขาย
ประกัน และดาเนินการ
ในประเทศญี่ ปุ่ น จะมี กฎหมายที่มีลัก ษณะที่เ บี้ ยประกันภัยจะมีการคานวณอย่ างมี
หลักการและไม่ได้ คานึงถึงกาไร แต่กจ็ ะต้ องไม่ให้ บริษัทประกันขาดทุน กล่าวคือ ผู้รับประกันภัย
ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 24 เมื่ อ บริ ษั ท ที่ รั บ ประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าค
บังคับทา การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแล้ วก็จะร่ วมมือกันเพื่ อป้ องกันการขาดทุนจากการ
รับประกันภัยที่ไม่สามารถเลือกผู้เอาประกันภัยได้ ภายใต้ ระบบนี้ โดยการนาเอาเบี้ยประกันภัยที่
ได้ รับจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับทั้งหมด (หลังจากหักค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานแล้ ว)
มารวมกันไว้ เป็ นกองทุนรวม (pool) และจะจ่ายออกไปช่วยเหลือผู้รับประกันภัยแต่ละรายเมื่อเกิด
ภัย อัต ราเบี้ ยประกัน ภั ยจะถู ก คานวณโดยสมาคมอัตราเบี้ ยประกันภั ยรถยนต์ภ าคบั งคับ แห่ ง
ประเทศญี่ ปุ่ น (AIRO) ซึ่ ง เรี ย กว่ า อัต รามาตรฐาน และในการจั ด ทาอั ต ราเบี้ ยประกั น ภั ย จะ
พิ จารณาจากประเภทความเสี่ยงภั ยโดยกาหนดตามพื้ นที่ ตามประเภทของรถยนต์แ ละการใช้
รถยนต์ เช่น ธุรกิจ หรือส่วนบุคคล และกาหนดโทษช่วงระยะเวลาประกันภัยและรายได้ ระบบการ
ประกันภัยภาคบังคับนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยจะกาหนดไว้ ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะพึงทาได้ โดยจะ
คานวณเท่าที่ค้ ุมค่าให้ จ่ายจากการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม Automobile Liability
Security Law มาตรา 25 ที่บัญญัติเช่นนี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูรับประกันภัยแสวงหาประโยชน์และ
กาไรอย่ างเป็ นล่ าเป็ นสัน จากการรั บประกันภัยในระบบ CALI โดยยึดถือหลั ก No-Loss NoProfit ไม่มีกาไรและไม่ขาดทุน
4.2 ปั ญหาจากการไม่เป็ นไปตามหลักการของการไม่มุ่งการค้าหรือหากาไร
จะเห็นได้ ว่า โครงสร้ างของอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกอบไปด้ วย
ค่าบาเหน็จสาหรั บตัวแทนหรื อนายหน้ า ค่าใช้ จ่ายการบริ หารงานของบริ ษัท ค่าสินไหมทดแทน
ค่ากาไรของบริษัท หรือค่าบริการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้น้ันเป็ นการบังคับให้ เอาประกันภัย
จึงไม่มีการจ่ายค่าบาเหน็จสาหรับตัวแทนหรือนายหน้ า รวมทั้งหลักการของการกาหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัย กรณีเป็ นการบังคับให้ ต้องเอาประกันภัย เพื่ อมนุ ษยธรรม ที่นานาอารยะประเทศได้
ปฏิบัติใช้ กันอยู่ เป็ นสากล ในระบบ No Loss - No Profit นั่ นคือ บริ ษัทประกันภัยจะทาหน้ าที่
เป็ นผู้บริการแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ถูกบังคับให้ ประกันภัยโดยไม่เอากาไรจากการบริการ
นั้น ดังนั้นโครงสร้ างอัตราเบี้ยประกัน ภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ควรจะเป็ นเบี้ยประกันภัย
ร้ อยละ 100
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ในประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายบัญญัติไว้ อย่างชัดเจนของหลักการไม่แสวงหากาไรจาก
การรั บ ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด จากการใช้ รถยนต์ ต าม Automobile Liability Security Law
มาตรา 25 มีหลักการว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บสาหรับการประกันภัยนี้ จะกาหนดขึ้นเพื่อ
หวั ง ก าไรไม่ ไ ด้ เบี้ ยประกั น ภั ย จะต้ อ งมี ก ารค านวณอย่ า งมี ห ลั ก การและไม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ก าไร
แต่ กจ็ ะต้ องไม่ ให้ บริ ษัทประกันภัยขาดทุน ทั้งนี้ โดยอาศั ยหลักการ “ไม่ขาดทุ นและไม่มีกาไร”
(No Loss- No Profit)
4.3 ปั ญ หากับ องค์ก รก ากับ ดู แ ลในเรื่ อ งการก าหนดอัต ราเบี้ ยประกัน ภัย รถยนต์
ภาคบังคับ
การกาหนดอัตราเบี้ ยประกันภัย อยู่ ในอานาจของนายทะเบี ยนตามพระราชบัญญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้ องการให้ กระทาโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเพื่ อคุ้มครองประชาชน โดยกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยรถตาม
พระราชบั ญญั ติ ค้ ุ มครองผู้ ประสบภัย พ.ศ. 2535 ที่ใช้ บั งคับอยู่ ในปั จจุ บันจะต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แต่ มาตรการดังกล่ าวไม่ นามาใช้ ในการพิ จารณาจึ งเห็นได้ ว่าขาด
ความเป็ นธรรมที่แท้ จริงเพราะขาดองค์กรที่เป็ นกลางอันจะเข้ ามาตรวจสอบดูแลผลประโยชน์แก่
ประชาชนผู้บริ โภคอย่างแท้ จริ งทาให้ ไม่มีประสิทธิภาพในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ เกิด
ความเหมาะสมได้ ซึ่งโดยหลักแล้ วอยู่ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ตามความในมาตรา 6 ทวิ
ซึ่งการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสาหรั บการประกันภัยรถภาคบั งคับของประเทศ
ญี่ปุ่น ตาม Automobile Liability Security Law นั้น ได้ มีมาตรการในการจัดทาและกาหนดอัตรา
เบี้ ยประกั น ภั ย โดยได้ ค านึ ง ถึ ง หลั ก การที่มี ลั ก ษณะเป็ นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
สาธารณชน รถทุกคันถูกบังคับให้ ต้องมีการประกันภัยอัตราเบี้ยประกันภัยจึงต้ องถูกคานวณและ
กาหนดขึ้นอย่างมีหลักการและไม่ได้ คานึงถึงกาไรแต่กจ็ ะต้ องไม่ให้ บริษัทประกันภัยขาดทุน ทั้งนี้
โดยอาศั ย หลั ก การ “ไม่ ข าดทุ น และไม่ มี ก าไร” (No Loss No Profit) เมื่ อ สมาคมอั ต ราเบี้ ย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่งประเทศญี่ปุ่น (AIRO) ได้ คานวณและจัดทาอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามหลักการ No-Loss No-Profit คือ ไม่มีกาไรและไม่มีขาดทุน และเมื่อจัดทาเสร็จก็จะต้ องยื่น
ขออนุ มัติจากหน่ วยงาน FSA (Financial Service Agency) ก่อนประกาศใช้ เมื่อ FSA รั บเรื่ อง
แล้ วจะใช้ เวลาตรวจสอบ 90 วั น หรื อนานกว่ านั้ น และเมื่อได้ รับอนุ มัติแล้ ว สมาคมอัตราเบี้ ย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่ งประเทศญี่ปุ่น (AIRO) จะประกาศให้ สาธารณชนทราบในราช
กิจจานุ เบกษา หรื อหนังสือพิ มพ์ รายวันโดยระหว่ างวันที่ FSA พิ จารณาอัตราเบี้ยประกันภัยนั้ น
ก็จ ะประสานงานไปยังคณะกรรมการประกัน ภั ยรถยนต์ ภ าคบั งคับ (Compulsory Automobile
Liability Insurance Council) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 33 และจะขอ
ความเห็นชอบจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้ างพื้ นฐานและการขนส่ง (Ministry of Land Infrastructure
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and Transport) ตาม Automobile Liability Security Law มาตรา 28 วรรค 2 หลังจากนั้นบริษัท
ประกันภัยที่เป็ นสมาชิกของ AIRO จะนาอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับไปใช้
4.4 ปั ญหาขององค์กรและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิดอัตราเบี้ ยประกันภัยเพือ่ กาหนด
อัตรา เบี้ ยประกันภัย ไม่ได้บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้
ยังไม่ได้ มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับไว้ ว่าต้ องกาหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กร หรือบุคคลใดก่อนที่จะประกาศใช้
ในประเทศญี่ ปุ่ นนั้ น จะมี ก ระบวนการจั ด ท าอั ต ราเบี้ ยประกั น ภั ย จะอยู่ ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของสมาคมอั ต ราเบี้ ยประกั น ภั ย รถยนต์ แ ห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น (The Automobile
Insurance Rating Organization of Japan) หรื อ AIRO เป็ นผู้ จั ด ท าและค านวณอั ต ราเบี้ ย
ประกันภัยรถยนต์ท้งั ภาคบังคับและภาคสมัครใจ AIRO เป็ นหน่ วยงานที่ไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์
ในทางธุรกิจ เมื่อ AIRO จัดทาอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับแล้ ว จะยื่น
เสนอต่อคณะกรรมการ FSA เพื่อพิจารณาโดยอาศัยหลักการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 3 หลัก
คือ หลั กความสมเหตุสมผล หลั ก ความเหมาะสม และหลั กความยุ ติ ธรรม และยั งมีสานั ก งาน
บริ การทางการเงิน (Finance Service Agency) หรื อ FSA ทาหน้ าที่กาหนดสาระสาคัญของการ
ประกันภัย ภาคบังคับ เช่น กาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กาหนดทุนประกันภัย เป็ นต้ น นอกจากนี้
ในประเทศญี่ ปุ่ นยั ง มี ค ณะกรรมการการประกัน ภั ย ความรั บ ผิ ด จากการใช้ ร ถยนต์ ภ าคบั งคั บ
(Compulsory Automobile Liability Insurance Council) หรื อ CALI Council จั ด ตั้ ง ขึ้ นตาม
Automobile Liability Security Law มาตรา 31 ท าหน้ าที่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยภาคบังคับ พิ จารณาอนุ มัติตลอดจนแก้ ไขปรั บปรุงเงื่อนไข กรมธรรม์ การตรวจสอบ
และแก้ ไขอัตราเบี้ยประกันภัย

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
5.1.1 ปั ญหาในการกาหนดอัตราเบี้ ยประกันภัยทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ผู้ เ ขี ย นพบว่ า การจ่ า ยเบี้ ยประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะจ่ า ยเป็ น
ค่ า บริ หารจั ดการ และมีผลก าไรเป็ นอย่ างมาก ซึ่ งผู้ เ ขียนยั งพบอีกว่ าการจั ด ทาเบี้ ยประกัน ภั ย
รถยนต์ภาคบังคับนี้มีความซา้ ซ้ อนในการจัดเก็บ เพราะอัตรา เบี้ยประกันภัยที่เรี ยกเก็บนั้นยังมี
องค์ประกอบของค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากรค่าบาเหน็จและค่าดาเนินการอื่นๆ ของบริษัทประกัน
อยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ไม่สมควรจะมีในการประกันภัยในระบบภาคบังคับนี้ กรณีดังกล่าว
นี้ทาให้ เกิดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมและไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งระบบนี้เป็ น
ภาคบังคับ รัฐควรดาเนินการเอง ด้ วยการบังคับให้ รถยนต์ต้องมีประกันภาคบังคับตามกฎหมายนี้
ทาให้ ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ตัวแทนหรือนายหน้ าในการแนะนาให้ ผ้ ูคนมาเอาประกันภัยภาค
บังคับอีก และบริ ษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยก็ไม่จาเป็ นต้ องจ่ ายค่าบาเหน็จสาหรั บ
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ตัว แทนหรื อ นายหน้ า อีก ต่ อ ไป ดั งนั้ น รั ฐจะต้ อ งเข้ า ไปควบคุ มดู แ ล และปรั บ เปลี่ ยนอัต ราให้
เหมาะสม โดยต้ องบัญญัติไว้ ในกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งจากการศึกษาไม่พบกฎหมายบัญญัติใน
เรื่องนี้ไว้ แต่อย่างใด
5.1.2 ปั ญหาจากการไม่เป็ นไปตามหลักการของการไม่มุ่งการค้าหรือหากาไร
ผู้เขียนพบว่า ไม่ได้ บัญญัติหลักการของ No Loss-No Profit (ไม่มีกาไร ไม่มีขาดทุน)
ไว้ ในกฎหมายแต่อย่างใดโดยโครงสร้ างอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 นี้ ควรจะเป็ นเบี้ ยประกั น ภั ย ร้ อยละ 100 ทั้ ง นี้
ตามหลั ก การของหลั ก No Loss-No Profit ซึ่ งผู้ เ ขี ยนพบว่ า การก าหนดอัต ราเบี้ ยประกั น ภั ย
รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ ของประเทศไทย แม้ จะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองผู้ ประสบภั ย จากรถ
พ.ศ. 2535 ใช้ บังคับอยู่แต่ในเนื้อหาสาระก็ยังไม่มีหลักการของหลัก No Loss-No Profit (ไม่มี
กาไร ไม่ มีขาดทุ น) บั ญ ญั ติไว้ ในกฎหมายในเรื่ อ งของการกาหนดอัต ราเบี้ ยประกัน ภัยรถยนต์
ภาคบังคับไว้ แต่อย่างใด
5.1.3 ปั ญ หากับ องค์ก รก ากับ ดู แ ลในเรื่ อ ง การก าหนดอัต ราเบี้ ยประกัน ภัย
รถยนต์ ภาคบังคับ
ผู้เขียนพบว่า กฎหมายได้ กาหนดองค์กรเป็ นคณะบุคคลขึ้น มาคณะหนึ่ง ตามความใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเรียกว่าคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ มีอานาจและหน้ าที่ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คือ ให้ คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
7 และมาตรา 20 และประกาศตามมาตรา 10 ซึ่ ง มาตรา 10 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ได้ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องรั บประกันความเสียหายตามมาตรา 7
หรื อ มาตรา 9 แล้ วแต่ ก รณี ทั้ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ ประกาศดังกล่าวจะกาหนดให้ ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
อัต ราเบี้ ยประกัน ภั ย แตกต่ า งกั น ตามชนิ ด ประเภท หรื อ ขนาดของรถ หรื อ ลั ก ษณะของผู้ เ อา
ประกันภัยก็ได้
แต่ในความเป็ นจริง นายทะเบียนได้ อาศัยอานาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทาคาสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของการกาหนด
อัต ราเบี้ ยประกัน ภั ยภาคบั งคับตามพระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองผู้ ประสบภั ยจากรถ พ.ศ. 2535
มาโดยตลอด เพราะมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับ
ให้ เจ้ าของรถทุกคันที่ใช้ หรื อมีไว้ เพื่ อใช้ ต้องจัดให้ มีการประกันความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัย
โดยการประกันภัยกับบริษัทและด้ วยนิยามศัพท์ของบริ ษัทประกันภัย หมายความว่ า บริ ษัทตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกันวิ น าศภั ยที่ได้ รั บอนุ ญาตให้ ประกอบกิจ การประเภทประกัน ภัยรถ
(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) จึงส่งผลให้ บริษัท
ประกันภั ยตามพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองผู้ ประสบภั ยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้ องอยู่ ภายใต้ นิยาม
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ความหมายและภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ดังนั้ นแบบและ
ข้ อความกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนอัตราเบี้ ยประกันภัยของรถตามพระราชบัญญัติค้ ุมครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทาให้ การประกาศกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับที่ใช้ อยู่
ในปัจจุบันถูกกาหนดโดยนายทะเบียน ในรูปของคาสั่งนายทะเบียนในการกาหนดและให้ ใช้ อัตรา
เบี้ ยประกัน ภั ย โดยนายทะเบี ยนได้ อ าศั ยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาอย่างต่อเนื่อง
5.1.4 ปั ญหาขององค์กรและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิดอัตราเบี้ ยประกันภัยเพือ่
กาหนดอัตราเบี้ ยประกันภัยไม่ได้บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้
ผู้เขียนพบว่ า ไม่ มีองค์กรหรื อบุ คคลใดๆ ระบุไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ทาให้ บริษัทประกันภัยดาเนินการด้ านการตลาดและสร้ าง
เครื อ ข่ า ยนายหน้ า ทาให้ มีค่านายหน้ าและค่ า ใช้ จ่า ยในการบริ หารจั ดการ รวมถึงการคิดก าไร
ค่อนข้ างสูง ซึ่งจะคิดรวมไปกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ประชาชนผู้ใช้ รถจ่ายเบี้ยประกันภัยมาในตอน
ทาประกันภัย ทาให้ การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อเป็ น สวัสดิสงเคราะห์แก่ประชาชน
5.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนขอเสนอแนะว่ าให้ จัดทากฎหมายใหม่ โดยปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หาร
จั ด การการคุ้ มครองผู้ ป ระสบภั ยจากรถยนต์ ภ าคบั งคั บ ภาครั ฐ เป็ นผู้ ด าเนิ น การ ก าหนดให้
กรมการขนส่ ง ทางบกท าหน้ า ที่รั บ เบี้ ยประกั น ภั ย พร้ อ มกั บ การรั บ ค่ า จดทะเบี ยน หรื อ ค่ า ต่ อ
ทะเบี ย นรถและให้ กรมบั ญ ชี ก ลางซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการตรวจสอบและการเบิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล บริหารจัดการการจ่ ายค่าเสียหายและมีองค์กรตามกฎหมายต่างหากในการจัดทา
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับและจัดทากฎหมายโดยบัญญัติเรื่ องอัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับไว้ เป็ นอัตรา เบี้ยประกันภัยจะกาหนดไว้ ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะพึงทาได้ โดย
จะค านวณเท่ า ที่ค้ ุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการบริ หารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และที่บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
กฎหมาย เช่นนี้กเ็ พื่อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูรับประกันภัยแสวงหาประโยชน์และกาไรอย่างเป็ นล่าเป็ นสัน
จากการรั บ ประกั น ภั ย โดยยึ ด ถื อ หลั ก No-Loss No-Profit ไม่ มี ก าไรและไม่ ข าดทุ น และ
หากองค์กรนี้จัดทาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับเสร็จแล้ ว ต้ องยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอีกชั้นหนึ่งและต้ องประกาศให้ สาธารณชนทราบในราชกิจจานุ เบกษา
หรือหนังสือพิมพ์รายวันถึงจะประกาศใช้ อัตราเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับได้ และเห็นควรยกเลิก
กฎหมายพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยรถ พ.ศ. 2535 โดยยกเลิกระบบประกันภัยรถภาค
บั งคับ ของบริ ษั ทประกันวิ น าศภัยและยกเลิ ก มาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญญั ติป ระกันวิ น าศภั ย
พ.ศ. 2535 ที่ให้ อานาจนายทะเบียนไว้ และจัดทาร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ
ภาคบังคับ พ.ศ. .... แทน
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บทบาทสือ่ โทรทัศน์ยคุ ดิจิทลั ในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
ของ สถานีโทรทัศน์พพี ีทีวี
สุวิมล จิ นะมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิ รโสภณ**

บทคัดย่อ
การเกิด แผ่ น ดิน ไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 ที่มี
ผู้เสียชีวิตทันทีถึง 1,500 คน บาดเจ็บสูญหายอีกจานวนมาก ถือเป็ นอีกหนึ่งภัยพิบัติท่สี ร้ างความเสียหาย
ขึ้นอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ และสร้ างความสนใจต่อสังคมโลกรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงในโลก
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เป็ นหนึ่งในสื่ อมวลชนที่สนใจต่อเสนอเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น จึงทาหน้ าที่
รายงานข่าวทั้งการรายงานเป็ นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ จัดทารายการพิเศษด้ วยการยกเลิกผังรายการ
ปกติของสถานี การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีท้งั เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดส่ง
ทีม ข่ า วลงพื้ นที่ป ระเทศเนปาล เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละรายงานความเคลื่ อ นไหวอย่ า งใกล้ ชิ ด
ประกอบการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางดิจิทลั ทาให้ เกิดกระบวนการทางานของสื่อที่รวดเร็ว กว้ างไกล ลด
ข้ อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ทาวิจัยต้ องการศึกษาถึงบทบาทการรายงานข่าว ศึกษากระบวนการรายงาน
ข่าว และศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี ใน
ฐานะสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล เพื่ อให้ เกิดองค์ความรู้ และแนวทางการทางาน และบทบาทที่เหมาะสม ของ
สื่อมวลชนยุคดิจิทัลในการรายงานข่าวภัยพิ บัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ด้ วยการการสารวจเอกสาร การศึกษาจากหัวข้ อข่าวที่เกี่ยวข้ องกับ
เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวในประเทศเนปาล ทุ ก ช่ ว งรายการข่ า วของสถานี โ ทรทัศ น์ พี พี ทีวี รวมทั้ง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทีมข่าว และกองบรรณาธิการ รวมถึงผู้บริหารองค์กร
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ีในฐานะสื่อมวลชนยุค
ดิจิ ทัล ไปตามรู ป แบบขั้ นตอนการรายงานข่ า ว แต่ มีการปรั บ เปลี่ ยนวิ ธีก ารและลดขั้ น ตอนการทางาน
บางอย่างลงด้ วยการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลมาเป็ นตัวช่วย ส่วนกระบวนการผลิตเนื้อหา ทั้งการ
เป็ นนายประตูข่าวสาร การกาหนดวาระข่าวสาร และการให้ คุณค่าข่าว เป็ นไปตามทฤษฏี นายประตูข่าวสาร
(Gatekeeper) อีกทั้ง สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เข้ ามาเป็ นส่วนสาคัญในกระบวนการรายงานข่าว
มากขึ้น และคุณค่าข่าวที่เน้ นเรื่องความใกล้ ชิดกับผู้รับสาร ความเป็ นที่สนใจของผู้ชม อย่างเห็นได้ ชัด
ขณะที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี
ในฐานะสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน ที่มีท้งั นโยบายขององค์กรและผู้ บริ หาร ปั จจั ย

**

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ด้ า นบุ ค คลากรงานข่ า ว และปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการท าข่ า ว ส่ ว นปั จ จั ย ภายนอก
อสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และปัจจัยทางด้ านธุรกิจ
ด้ านบทบาทหน้ าที่ส่อื มวลชนยุคดิจิทลั ของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ีในการรายงานข่าวแผ่นดินไหว
ในประเทศเนปาล สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี ได้ แสดงถึงบทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้ าน กล่าวคือ 1.การทา
หน้ าที่ให้ ข้อมูล 2.การให้ ความรู้ 3.การประสานสังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึง
บทบาทหน้ าที่แต่ละด้ านจะมีความเด่นชัดตามช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งยังพบว่า แม้ ทมี ข่าว
ในพื้นที่อาจจะนาเสนอประเด็นต่างๆที่สะท้ อนการทาหน้ าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะ
สามารถทาหน้ าที่เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป ทาให้ การนาเสนอเนื้อหารอบด้ านมากยิ่งขึ้น
ในส่วนบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี พบว่า มี
ความสัมพั นธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่ าว ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อการรายงานข่าว และการเป็ น
สื่อ มวลชนยุ คดิ จิ ทัล ที่มีผลให้ ก ารทาหน้ า ที่ร ายงานข่ า วแผ่ น ดิ น ไหวเป็ นไปอย่ า งรอบด้ า น โดยเฉพาะ
นโยบายขององค์กร และเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันบทบาทที่แสดงออกนั้น ยังเป็ นไป
ตามหน้ าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลั อย่างที่ควรจะเป็ น กล่าวคือ มีการรายงานข่าวทั้งในมิติความลึกและมิติ
ความเร็ว สะท้อนออกมาเป็ นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้ าน

1. บทนา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กาลังเปลี่ยนแปลงสื่อและการ
ทาข่าวอย่างเห็นได้ ชัด ส่งผลให้ กระบวนการทางานของสื่อ มีความรวดเร็ว กว้ างไกล ลดข้ อจากัดเรื่องเวลา
และสถานที่ และกาลังจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เมื่อโลกการสื่อสารเข้ าสู่ “ยุคดิจิทัล” ที่ช่องทางการสื่อสาร
ผ่านโลกออนไลน์ ทั้งจากเว็บไซต์(Website) ทวิตเตอร์(Twitter) บล๊อก(Blog) เฟซบุ๊ค( Facebook ) ถูก
เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายสังคม(Social network) การใช้ อีเมล์(E-mail) ส่งข้ อมูล และการส่งข้ อความสั้น
(SMS : Short Message) หรือแม้ กระทั่งการส่งต่อข้ อมูลผ่าน ห้ องแชต(Chat Room) ในแอพลิเคชั่นไลน์
(Line) อย่ างที่คนทั่วไป ทุ กเพศ ทุ กวัย นิ ยมใช้ กันนั้ น ล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อการสื่อสาร และการส่งต่ อ
ข้ อมูลไปในวงกว้ างอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ในยุคของสื่อดิจิทลั นี้เอง ที่ส่อื สังคมออนไลน์ (Social Media)ได้ เกิดขึ้น และกลายเป็ นช่องทาง
การสื่อสารที่มีบทบาทสาคัญ ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Andreas Kaplan และMichael
Haenlein ให้ นิยามสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็ นแอพลิเคชั่นในอินเทอร์เน็ตที่ถูกสร้ างขึ้นด้ วยรากความคิดของ
เทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งอนุ ญาตให้ ผ้ ูใช้ สามารถสร้ างและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันเองได้ ด้ วยคุณสมบัติน้ ีทา
ให้ ส่ือในยุคดิจิทัลมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารและสังคมในวงกว้ าง ดังนั้นการนาเสนอข้ อมูล ข่าวสาร
ต่างๆต้ องเป็ นไปด้ วยความระมัดระวัง และต้ องนาเสนอเนื้อหาสาระ อย่างมีหลักการ ไม่ใช่เพียงคานึงถึง
คุณค่าข่าว ความสดใหม่ ความน่ าสนใจ ความก้ าวหน้ า ความขัดแย้ ง ความแปลกประหลาด และการมี
ผลกระทบต่ อประชาชนเท่า นั้ น แต่ ต้องเป็ นการน าเสนอโดยคานึ ง ถึงความรั บ ผิ ดชอบต่ อสังคมในแง่
กฎหมาย และจริยธรรม กฎกติกา รวมถึงจรรยาบรรณ นี่ท่ตี ้ องตระหนักอยู่เสมอในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลสูง
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ซึ่งมีผลต่อความอ่อนไหวของผู้รับสารเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งใน
เชิงประชากรศาสตร์ และในเชิงความนึกคิดของปัจเจก
กรณีแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่มีผ้ ูเสียชีวิต
ทันทีถึง 1,500 คน บาดเจ็บสูญหายอีกจานวนมาก ถือเป็ นอีกหนึ่งภัยพิบัติท่สี ร้ างความเสียหายขึ้นอย่าง
ใหญ่หลวงต่อประเทศเนปาล และส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก นอกจากนี้ยังทาให้ โบราณสถานหลายแห่งซึ่ ง
บางส่วนได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกถูกทาลายเสียหาย เช่น ธาราฮารา หอคอยเก่าแก่ท่สี ูงที่สุดใน
เนปาล สถู ป โพธานารถ เทวสถานส าคั ญ ทางพุ ท ธศาสนาในเนปาล สถู ป เจดี ย์ เ ก่ า แก่ ภายในจั ตุ รั ส
กาฐมาณฑุดูร์บาร์ และสถานที่สาคัญอื่นๆ
ภัยพิบัติครั้งนี้เป็ นภัยพิบัติท่ี สร้ างผลกระทบในวงกว้ าง จึงเป็ นอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ไี ด้ รับความ
สนใจจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก สื่อจากแทบทุกสานักจากนานาชาติ ติดตามรายงานความเสียหาย ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ ชิด
สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี คือหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ที่สนใจนาเสนอเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการตัดสินใจรายงานข่าวนี้โดยเป็ นข่าวด่วนแทรกรายการปกติ และจัดารายการพิเศษด้ วยการยกเลิกผัง
รายการปกติของสถานี การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีท้งั เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ รวมทั้ง
การจัดส่งทีมข่าวลงพื้นที่ประเทศเนปาล เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ ชิด
และทาหน้ าที่ประสานงานเพื่อช่วยเหลือส่งคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทย ตลอดจนประสาน
ขอความช่ วยเหลือในการติดตามนักศึกษาไทย 6 คนที่ขาดการติดต่ อกับผู้ ปกครองในช่ วงที่เกิดเหตุ
แผ่นดินไหว
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาถึงบทบาทของสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทลั ต่อการรายงาน
ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยศึกษาจากกระบวนการทางานของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพื่อให้ เกิด
องค์ความรู้และแนวทางการทางาน และบทบาทที่เหมาะสม ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลั ในการรายงานข่าวภัย
พิบัติ หรือภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. คาถามการวิจยั
1 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี มีบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อ
โทรทัศน์ยุคดิจิทลั อย่างไร
2 สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี มีกระบวนการในการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประทศเนปาลอย่างไร
3.ปัจจัยใดบ้ างที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี

3. วัตถุประสงค์การวิจยั
3.1 เพื่อศึกษาบทบาทการรายงานข่าว แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในฐานะสื่อโทรทัศน์ยุค
ดิจิทลั ของ สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี
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3.2 เพื่อศึกษากระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานีโทรทัศน์พีพี
ทีวี
3.3 เพื่ อศึ กษาปั จ จั ยที่มีผลต่ อ การรายงานข่ าวแผ่ น ดินไหวในประเทศเนปาลของ สถานี
สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี

4. นิยามศัพท์
สื่อ โทรทัศ น์ยุค ดิ จิทัล หมายถึ ง สถานี โ ทรทัศ น์ พี พี ทีวี ท่ีท าหน้ า ที่ใ นการรายงานข่ า ว และ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นให้ สาธารณะชนรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก คือ ช่อง 36 และสื่อสังคมออนไลน์
อย่างเป็ นทางการ ในที่น้ ีหมายถึงเฟสบุค๊ และทวิตเตอร์
ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล หมายถึงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
ที่สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี นาเสนอ ระหว่างวันที่ วันที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558
กระบวนการรายงานข่าว หมายถึง ในที่น้ ีหมายถึง กระบวนทางานเพื่อรายงานข่าวแผ่นดินไหว
ในประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี ทั้งการหาข้ อมูล การประเมินคุณค่าข่าว ตลอดจนการเผยแพร่
ข่าวผ่านระบบการออกอากาศหลักทางทีวีดิจิทลั ช่อง 36 ในช่วงรายการ เป็ นเรื่องเป็ นข่าว
กระบวนการคัดเลือกข่าวสาร หมายถึง การที่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเป็ นผู้ทาหน้ าที่คัดเลือก
ประเด็นเนื้อหาข่าวสาร จากแหล่งข้ อมูลใด และนาเสนอประเด็นไหน โดยพิจารณาจากคุณค่าข่าวใดบ้ าง
คุณค่ าข่าว หมายถึ ง องค์ประกอบพื้ นฐานของความเป็ นข่ าวที่ส่ ือมวลชนใช้ พิจารณาในการ
นาเสนอข่าวนั้นๆ ประกอบด้ วย 10 องค์ประกอบในการพิจารณา คือ 1. ความสด 2.ความใกล้ ชิด 3.
ความต่อเนื่อง-มีผลกระทบ 4. เรื่องที่คนสนใจ 5.ความก้ าวหน้ า 6.ความเด่น 7.ความแปลก 8.ความ
ขัดแย้ ง 9.ความมีเงื่อนงา 10.องค์ประกอบทางเพศ โดยในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษา เฉพาะ 5 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1.ความสด 2.ความใกล้ ชิด 3.ความต่อเนื่อง-มีผลกระทบ 4.เรื่องที่คนสนใจ 5.ความแปลก
การกาหนดวาระข่าวสาร หมายถึง การทาหน้ าที่ในการกาหนดประเด็นข่าวสารที่จะนาเสนอ
โดยการเน้ น หรื อ ให้ น้า หนั ก ความสาคั ญ ให้ ความถี่ ในการน าเสนอ หั ว ข้ อ ประเด็น เนื้ อหาเกี่ ยวกั บ
แผ่นดินไหวในเนปาล การศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจากหัวข้ อข่าวที่ปรากฏในตารางออกอากาศ และ แฟน
เพจเฟสบุ๊ ค จองสถานี โ ทรทั ศ น์ พี พี ที วี ว่ า ในการรายงานข่ า วแผ่ น ดิ น ไหวในประเทศเนปาลนั้ น
สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี รายงานข่าวโดยเน้ นให้ ความสาคัญกับประเด็นข่าวใดและอย่างไรบ้ าง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการรายงานข่าว หมายถึง ปั จจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศ
เนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี ทั้งปัจจัยภายใน (ปัจจัยด้ านการจัดการ ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี ปัจจัยด้ าน
บุคคลากร)ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยด้ านสังคม และการเมือง ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้ านผู้รับสาร )
บทบาทสือ่ มวลชน หมายถึงบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลั ที่มีต่อสังคมในการรายงาน
ข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ในลักษณะเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ข่าว บทบาทรวบรวมผลิตสื่อ
นาเสนอข้ อมูลข่าวสารและบทบาทในการทาหน้ าที่ต่อสังคมหรือต่อผู้รับสารในด้ าน การให้ ข่าวสาร การให้
ความรู้ การตีความหรืออธิบายความหมาย และการรณรงค์ช่วยเหลือ
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5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.ผลการวิจัยจะเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรายงานข่าว ปั จจัยที่มีผลต่อการรายงาน
ข่ า ว และบทบาทหน้ า ที่ท่ีเ หมาะสม ของสื่อ มวลชนยุ คดิ จิ ทัลโดยเฉพาะในภาวะวิ กฤตที่เกิดขึ้ นจากภั ย
ธรรมชาติ
2.ผลการวิจัยจะเป็ นการประมวลประสบการณ์เพื่อเป็ นบทเรียนของสถานีโทรทัศน์ยุคดิจิ ทัล
อื่นๆในการทาข่าวลักษณะเช่นนี้ในอนาคต
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิดกระบวนการผลิตและรายงานข่าว ทฤษฎีผ้ ูเฝ้ าประตูข่าวสาร (Gate Keeper)
ทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) แนวคิดคุณค่าข่าว แนวคิดการสื่อสารยุค
สื่อดิจิทลั แนวคิดการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต แนวคิดปั จจัยที่มีผลต่อการนาเสนอข่าว ทฤษฎีบทบาท
หน้ าที่ส่ ือมวลชน ทฤษฎีโครงสร้ างและหน้ าที่ของสื่อสารมวลชน ทฤษฎีหน้ าที่นิยม (Functionalism)
บทบาทหน้ าที่ของสื่อยุคดิจิทลั

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ในการศึกษาโดยใช้ การสารวจเอกสาร
การศึ กษาจากหัวข้ อข่ าวที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์แผ่ นดินไหวในประเทศเนปาล ทุกช่ วงรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ประกอบด้ วย รายการ”ยกทัพข่าวเช้ า” รายการ”เที่ยงทันข่าว” รายการ”เข้ มข่าว
ค่ า ” รายการ”เป็ นเรื่ องเป็ นข่ า ว” และรายการ”นาทีข่า ว” โดยศึ ก ษาตั้ งแต่ เ กิดเหตุ ก ารณ์ ในวั น ที่ 25
เมษายน 2558 จนถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 หรือ 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น
รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากทีมข่าว และกองบรรณาธิการ รวมถึง
ผู้บริหารองค์กร

7. ผลการศึกษา
กระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพที ีวี
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ีในฐานะสื่อมวลชนยุค
ดิจิทัล หากพิจารณาเฉพาะส่วนรกระบวนการหลักๆในการายงานข่าว เป็ นไปตามรูปแบบขั้นตอนการ
รายงานข่าวโดยทั่วไป กล่าวคือ เริ่มต้ นจากกระบวนการหาข้ อมูล ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ลงพื้นที่ หาข้ อมูล
เพิ่มเติม รายงานข่าว และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายนอกเหนือจากการนาเสนอ
บนจอโทรทัศน์ แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ และลดขั้นตอนการทางานบางอย่างลง ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
การสื่อสารยุคดิจิ ทัล มาช่ วยเป็ นตัวช่ วย ทาให้ ให้ การรายงานข่าวเป็ นไปอย่า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
ทุกขั้นตอน
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สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ีใช้ ช่องทางในการหาข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อที่จะนาข้ อมูลมานาเสนอและ
รายงานเป็ นข่าว ทั้งข้ อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง โดยกระบวนการ
ได้ มาของข้ อมูลเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ทมี งานจะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุการณ์ด้วยการใช้ วิธีติดต่อสื่อสารและ
ส่งข้ อมูลกันข้ ามประเทศแบบเป็ นปัจจุบัน(Real Time) เพื่ อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจ
ของ”กองบรรณาธิการ” สาหรับส่งทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงยังเป็ นวิธีเดียวกัน กับที่ใช้ ในการ
ค้ นหาข้ อมูลเพื่อใช้ ในการนามาเรียบเรียงสาหรับรายงานให้ สาธารณะชนรับทราบ
กระบวนการผลิตเนื้อหา
ส่วนกระบวนการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี ในมิติของ
ประเด็นการผลิตเนื้อหา ทั้งการเป็ นนายประตูข่าวสาร การกาหนดวาระข่าวสาร และการให้ คุณค่าข่าว จาก
การศึกษาพบว่า การคัดเลือกข้ อมูลข่าวสารตามทฤษฏี นายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) เป็ นไปตามที่คา
จากัดความของนักวิชาการที่ให้ ความหมายเอาไว้ ว่า “สื่อมวลชน จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่คัดกรอง ข่าวสารก่อนจะ
ถูกเรียบเรียงและนาเสนอให้ กับกลุ่มเป้ าหมาย หรือ ผู้รับชมข่าวสารนั้น ไม่ได้ เป็ นการคัดเลือกแบบปกติ
โดยทั่ว ไปที่คั ด เลื อ ก พิ จ ารณาน าเสนอจากประเด็น แวดล้ อ มที่อ ยู่ ร อบตั ว ในสถานที่เ กิ ด เหตุ เ ท่ า นั้ น
ตลอดจนข้ อมูลที่ถูกรายงานผ่านสื่อไปนั้น บางครั้ งยังไม่ได้ มาจากทีมข่ าวเพียงเท่านั้น แต่ยังมาจากการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้รับสาร จนทาให้ เกิดการส่งต่อข้ อมูล หรือความช่วยเหลือด้ านต่างๆอีกด้ วย”
โดยสรุปแล้ วพบว่า การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะ
สื่อมวลชนยุคดิจิทลั เฉพาะส่วนการผลิตเนื้อหาที่ปรากฏในตารางออกอากาศรายการ “เป็ นเรื่องเป็ นข่าว”
มีความน่าสนใจทั้งในแง่มุมการทาหน้ าที่ นายประตูข่าวสาร การกาหนดวาระข่าวสาร ที่ส่ อื สังคมออนไลน์
เข้ ามาเป็ นส่วนสาคัญในกระบวนการรายงานข่าวมากขึ้น และคุณค่าข่าว ที่เน้ นเรื่ องความใกล้ ชิดกับผู้รับ
สาร ความเป็ นที่สนใจของผู้ชม อย่างเห็นได้ ชัด
ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีใน
ฐานะสือ่ มวลชนยุคดิจิทลั
จากการศึ ก ษาพบว่ า ทั้ง ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก ต่ า งก็มี ผ ลต่ อ การรายงานข่ า ว
แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรายงานข่าวครั้งนี้
มีท้งั นโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ปัจจัยด้ านบุคคลากรงานข่าว และปัจจัยด้ านเทคโนโลยี เครื่องมือ ที่
ใช้ ในการทาข่าว ส่วนปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการรายงานข่าว คือสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยทางด้ านธุรกิจ
ปัจจัยภายใน ประกอบด้ วย
นโยบายองค์กร/ผูบ้ ริ หาร เป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการรายงานข่าวแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล โดยเฉพาะการตัดสินใจที่รวดเร็วและการประสานงานระหว่างองค์กรด้ วยความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจเอื้อให้ การรายงานข่าวแผ่นดินไหวเนปาลเป็ นไปได้ โดยสะดวก รวมถึงส่งผลให้ สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี
เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้นจากการที่รายงานข่าวจากพื้นที่เนปาลเป็ นกลุ่มแรก ก่อนสื่ออื่นๆของไทยถึง 3 วัน

682

7
บุ ค ลากร บุ ค คลากรข่ า วของสถานี โ ทรทัศ น์ พี พี ทีวี ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่มี ค วามส าคั ญ
โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารหลากหลายช่องทาง และทั กษะทางวิชาชีพที่มีมาตรฐาน สาหรับทีมที่ลงพื้นที่
เพรา หากบุคคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีความชานาญ และศักยภาพในการลงพื้ นที่รายงานข่าว จะมี
ผลให้ งานข่าวที่ถูกผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ ตามไปด้ วย
เทคโนโลยีทีใ่ ช้ในการทาข่าว ส่วนสาคัญตั้งแต่ต้นจนจบสาหรับกระบวนการสื่ อข่าว โดยเฉพาะ
การเป็ นช่องทางในการหาข้ อมูล การตรวจสอบข้ อเท็จจริงก่อนลงพื้นที่ เป็ นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
ทีมข่าวในพื้นที่กบั กองบรรณาธิการ ตลอดจนใช้ ส่งภาพข่าว และเป็ นอีกช่องทางสาคัญในการเผยแพร่
ปัจจัยภายนอก
สถานการณ์ท่เี กิดขึ้นถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการรายงานข่าวแผ่นดินไหว
ของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี เพราะแผ่นดินไหวในเนปาลเป็ นเหตุการณ์ท่คี ่อนข้ างรุนแรงและมีผลกระทบมี
ความเสียหายค่อนข้ างมาก รวมถึงเป็ นเหตุการณ์ท่ใี กล้ ชิดกับคนไทยทั้งในมิติระยะทางและความใกล้ ชิด
ทางวั ฒ นธรรม ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี จึ ง ถื อ เป็ นอี ก ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การรายงานข่ า ว
แผ่นดินไหวในเนปาล เพราะเป็ นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นทาให้ ระบบไฟฟ้ า และระบบ
สาธารณูปโภคที่ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้ วมีปัญหามากขึ้น โดยในบางช่วงเวลาและในบางสถานที่ซ่ึงห่างไกลจาก
ตัวเมือง ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับ ส่งภาพ ส่งผลให้ การรายงานข่าวล่ าช้ า และการทางานจึงต้ อง
ปรับเปลี่ยนจากกาหนดเดิมที่วางแผนไว้
ปั จจั ยด้ านธุรกิจ ทั้งคู่ แข่ งทางธุรกิจ และกลุ่ มลู กค้ า ผู้ซ้ ื อโฆษณา แม้ จะไม่ ใช่ ปั จจั ยที่ส่งผล
โดยตรงต่อการทางาน เนื่องจากการทาข่าวของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี ไม่ได้ นาเงื่อนไขเกี่ยวกับคู่แข่งทาง
ธุรกิจ หรือสื่อมวลชนอื่นๆมาเป็ นส่วนประกอบในการพิจารณาการรายงานข่าว เพราะยึดหลักการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของคุณค่าข่าว แต่การรายงานข่าวแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลกลับส่งผลต่อธุรกิจทางอ้ อม ใน
แง่การส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ดี ีให้ กบั สถานีโทรทัศน์พีพีทวี ี และทาให้ เป็ นที่ร้ ูจักในวงกว้ างมากขึ้น
บทบาทหน้า ที่ สื่ อ มวลชนยุ ค ดิ จิ ท ัล ของสถานี โ ทรทัศ น์พี พี ที วี ใ นการรายงานข่ า ว
แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
จากการศึกษาพบว่ าการรายงานข่าวแผ่นดินไหวของของสถานีโ ทรทัศน์พีพีทีวี ได้ แสดงถึง
บทบาทสื่อมวลชนครอบทั้ง 4 ด้ าน กล่าวคือ 1.การทาหน้ าที่ให้ ข้อมูล 2.การให้ ความรู้ 3.การประสาน
สังคม และ4.การรณรงค์ช่วยเหลือ โดยการแสดงออกถึงบทบาทหน้ าที่แต่ละด้ านจะมีความเด่นชัดตาม
ช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ โดยพบว่าแม้ ทมี ข่าวในพื้นที่อาจจะนาเสนอประเด็นต่างๆที่สะท้ อนการทา
หน้ าที่มาไม่ครบทั้งหมด แต่ “กองบรรณาธิการ” จะสามารถทาหน้ าที่เพิ่ มเติมในส่วนที่ขาดหายไป ทาให้
การนาเสนอเนื้อหารอบด้ านมากยิ่งขึ้น ในส่วนของบทบาทการรายงานข่าวแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของ
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีน้ัน มีความสัมพั นธ์โดยตรงกับส่วนกระบวนการรายงานข่าว ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
รายงานข่าว และการเป็ นสื่อมวลชนยุคดิจิทัล ที่มีผลให้ การทาหน้ าที่รายงานข่าวแผ่นดินไหวเป็ นไปอย่าง
รอบด้ าน โดยเฉพาะนโยบายขององค์ก ร และเทคโนโลยีการสื่อ สารยุ คดิจิทัล ขณะเดียวกัน บทบาทที่
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แสดงออกนั้น ยังเป็ นไปตามหน้ าที่ของสื่อมวลชนยุคดิจิทลั อย่างที่ควรจะเป็ น กล่าวคือ มีการรายงานข่าว
ทั้งในมิติความลึกและมิตคิ วามเร็ว สะท้อนออกมาเป็ นบทบาทสื่อมวลชนทุกด้ าน

8. ข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาวิจัยในหัวข้ อเรื่อง”บทบาทหน้ าที่ส่ อื มวลชนยุคดิจิทลั ”ครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควร
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นองค์กรสื่อมวลชนลักษณะอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้ เห็นภาพของ การทาหน้ าที่ของ
สื่อมวลชนยุคดิจิทลั ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มจานวนเอกสาร ตารางการออกอากาศของรายการข่ าว
ให้ มากขึ้น และอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในทุกช่วงข่าว เพื่อให้ เห็นการแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในยุค
ดิจิทลั ของสถานีโทรทัศน์พีพีทวี ีท่ชี ัดเจนมากขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบิน
ราคาประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น
นภาพร ศุภการนิมิต1
ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สนิ ศิริกุล2

บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้ สายการบินราคาประหยัด เส้ นทาง
กรุ งเทพฯ – ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาคุณลักษณะและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น และศึ ก ษาทัศนคติ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ราคาประหยั ด
เส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น โดยออกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด วิเคราะห์โดยการใช้ สถิติ
เชิงพรรณนา และวิธกี ารวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจาลอง Binary logit วิเคราะห์ค่า Marginal effect
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น เต็ม
รูปแบบและสายการบินราคาประหยัด โดยใช้ แบบจาลองโลจิต และพิจารณาค่า Marginal Effect
พบว่ า มีตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร คือ 1.อาชีพข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบ
กับพนั กงานบริ ษัทเอกชน 2. อาชี พนักธุรกิจ /ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรี ยบเทียบกับพนั กงาน
บริ ษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พั กผ่อนเปรี ยบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/ทางาน/สัมมนา 4.กลับบ้ าน/
เยี่ ย มญาติ / เพื่ อ น เปรี ย บเที ย บกั บ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ /ท างาน/สั ม มนา 5. โอนเงิ น ผ่ า นธนาคาร
เปรียบเทียบกับบัตรเครดิต 6. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง 7. ป้ ายประกาศบนท้ องถนน 8. Social
Media
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมการตลาดกับ ทัศนคติของผู้โดยสาร
ที่เ ดิ น ทางด้ ว ยสายการบิ น ราคาประหยั ด กรุ งเทพ - ขอนแก่ น โดยใช้ มาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) ของไลเคอร์ ท (Likert Scale) พบว่ าผู้ โดยสารที่ใ ช้ บริ การสายการบิ นราคา
ประหยัดส่วนใหญ่ มีทัศนคติให้ ความสาคั ญในประเด็นเรื่ องการประชาสัมพั นธ์ทาง LINE และ
Social Media มีผลต่อการเลือกใช้ บริการมากที่สุดมาเป็ นอันดับ 1 ส่วนอันดับที่ 2 คือ เรื่องราคา
ตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทางบิน อันดับที่ 3 คือ เรื่องพนักงานต้ อนรับมีการดูแลเอาใจ
ใส่ ท่ี ดี อั น ดั บ ที่ 4 คื อ เรื่ อ งราคาตั๋ ว โดยสารพิ เ ศษ (ราคาโปรโมชั่ น ) ในช่ ว งเทศกาลมี ค วาม
เหมาะสม และอันดับที่ 5 คือ เรื่องเครื่องบินมีความตรงต่อตามเวลา

1
2

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
สายการบิ น ในประเทศที่ใ ห้ บริ ก ารขนส่ งผู้ โ ดยสารทางอากาศยานภายในประเทศ มี 2
ประเภท คื อ สายการบิ น ที่ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ม รู ป แบบ และสายการบิ น ราคาประหยั ด ซึ่ ง ในช่ ว ง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (2555 – 2557) สายการบินที่ให้ บริการเต็มรูปแบบค่อยๆสูญเสียส่วน
แบ่ งการตลาดให้ สายการบินราคาประหยัด เนื่ องจากไม่ สามารถแข่ งขันด้ านราคาได้ โดยในปี
2557 สายการบินราคาประหยัดมีส่วนแบ่ งการตลาดภายในประเทศที่ร้อยละ 64.9 ซึ่งถือเป็ น
ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สดุ นับตั้งแต่มีสายการบินราคาประหยัดเข้ ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ภาพที่ 1 สัดส่วนการตลาดของผูโ้ ดยสารในประเทศแต่ละประเภทสายการบิน

เพราะฉะนั้ น สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ม รู ป แบบ และสายการบิ น ราคาประหยั ด จึ ง
พยายามรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินเส้ นทางการบินสายหลัก
ภายในประเทศดังนี้
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ตารางที่ 1 เส้นทางการบินภายในประเทศสายหลัก

จากตารางที่ 1 จะเห็น ได้ ว่า จั งหวั ดขอนแก่น จานวนเที่ยวบิ น ไปกลั บต่ อ 1 สัปดาห์ ไ ม่
แตกต่างกันมากนัก มีการให้ บริการเที่ยวบินของสายการบินเต็มรูปแบบ 35 เที่ยวบิน ส่วนสายการ
บินราคาประหยัดมีให้ บริ การเที่ยวบิน 49เที่ยวบินโดยปี 2557 ด้ านภาคธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
และการค้ าการลงทุน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP อยู่ท่ี 145,272 ล้ านบาท เป็ นลาดับ
ที่ 16 ของประเทศ และเป็ นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวก็
ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็ นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน รอง
จาก จังหวัดนครราชสีมา ดังรูปภาพ
ที่มา ระบบฐานข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว
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จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการสายการบินเส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
กาหนดกลยุทธ์ในด้ านจานวนเที่ยวบิน ด้ านทัศนคติต่อการให้ บริการ เป็ นต้ น เพื่อสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ โดยสารสาหรั บผู้ ประกอบการสายการบิ นภายในประเทศรายใหม่ ท่จี ะเข้ าสู่
ตลาดธุรกิจสายการบิน รวมถึงอาจจะมีประโยชน์ในด้ านการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายการ
บินภายในประเทศรายเก่า

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและปั จ จั ยที่มีผ ลต่ อ การตั ดสิน ใจเลื อกใช้ บ ริ การสายการบิ น
เส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการให้ บริการของสายการบินราคาประหยัด
เส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ า นประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางจากเส้ น ทาง
กรุงเทพฯ - ขอนแก่น โดยเป็ นผู้ โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่ใช้ บริ การสายการบิ นภายในประเทศ
และจะแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุ ด ซึ่งทาการศึ กษาจากผู้โดยสารณ สนามบินขอนแก่น
เป็ นระยะเวลา 15 วันในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

ระเบียบวิธีวิจยั
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้โดยสาร ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ รวมถึง
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริ การสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร เช่น วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง ช่องทางในการเลือกซื้อบัตรโดยสาร เป็ นต้ น โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ได้ ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบจาลองโลจิต (Logit Model) และค่า Marginal Effect โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ Stata เพื่อ
ทาให้ ท ราบคุ ณ ลั ก ษณะและปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น เส้ น ทาง
กรุงเทพฯ – ขอนแก่นตามวัตถุประสงค์ในข้ อที่ 1 และนาไปสู่กลยุทธ์สาหรับสายการบินรายเก่า
และรายใหม่
ส่ ว นที่ 3 ทัศ นคติ ข องผู้ โ ดยสารที่เ ดิ น ทางโดยสายการบิ น ราคาประหยั ด กรุ งเทพ ขอนแก่นโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท (Likert Scale) เพื่อทาให้
ทราบทัศนคติต่อการให้ บริการของสายการบินราคาประหยัดเส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่นตาม
วัตถุประสงค์ในข้ อที่ 2
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการLogit
Variable

Coeffivent

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติ

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

โทรทัศน์

0.04494375

0.0872723

ป้ายประกาศ

0.686385**

0.1332831

Social
Media

0.6269545**

0.1217428

ประเภทบริการ
การประชาสัมพันธ์ทาง LINE
และ Social Media
มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ราคาตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสม
กับระยะทางบิน
พนักงานต้อนรับมีการดูแลเอาใจใส่ทดี่ ี
ราคาตัว๋ โดยสารพิเ ศษ (ราคาโปรโมชัน่ )
ในช่วงเทศกาลมีความเหมาะสม
เครือ่ งบินมีความตรงต่อตามเวลา

ค่าเฉลี่ ย

การแปลผล

เห็นด้วยอย่ างยิ่ง
4.50
4.34

เห็นด้วย

4.23

เห็นด้วย

4.21

เห็นด้วย

4.19

เห็นด้วย

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะและปั จ จั ยที่มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริการสายการบินเส้ นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น พบว่า มีตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร
คือ 1.อาชีพข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิจเปรี ยบเทียบกับพนักงานบริ ษัทเอกชน 2. อาชีพนักธุรกิจ /
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรี ยบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พั กผ่อนเปรี ยบเทียบ
กับติดต่อธุรกิจ/ทางาน/สัมมนา 4.กลั บบ้ าน/เยี่ยมญาติ/เพื่ อน เปรี ยบเทียบกับติดต่ อธุรกิจ/
ทางาน/สัมมนา 5. โอนเงินผ่านธนาคารเปรียบเทียบกับบัตรเครดิต 6. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
7. ป้ ายประกาศบนท้ องถนน 8. Social Media โดยในที่น้ ีจะขอยกตัวอย่างตัวแปรที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่นี ่าสนใจบางตัวแปร เช่น
1.ราคาตั๋ ว โดยสาร รวมถึ ง ราคาโปรโมชั่ น ที่มี ทัศ นคติ เ ห็น ด้ ว ย นั่ น หมายถึ ง ตั ว แปร
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางที่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยความน่ าจะเป็ นของค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
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เพิ่ มขึ้น จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้ บริการสายการบิน เต็มรูปแบบมากกว่าสายการบินราคาประหยัด
เพราะถ้ าค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของทั้งสองสายการบินเพิ่ มขึ้น ผู้โดยสารส่วนใหญ่ กจ็ ะคานึงถึง
ความสะดวกสบายที่มากกว่า รวมถึงการบริการในด้ านอาหาร ซึ่งก็สอดคล้ องกับตัวแปรรายได้ แม้
จะไม่มีนัยสาคัญ แต่ค่า Coefficient ที่ออกมาเป็ นลบก็สามารถอธิบายได้ ว่า ผู้โดยสายที่มีรายได้
น้ อย มีแนวโน้ มที่จะเลือกใช้ สายการบินราคาประหยัด
2.ป้ ายประกาศบนท้ อ งถนน โดยความน่ า จะเป็ นของป้ ายประกาศบนท้ อ งถนน หาก
เพิ่มขึ้น 1 ป้ าย จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้ บริการสายการบินราคาประหยัด ร้ อยละ 13.32 เนื่องจาก
ป้ ายประกาศบนท้ องถนนของสายการบินราคาประหยัดจะนาเสนอโปรโมชั่นในเรื่องราคาเป็ นปั จจัย
หลักพร้ อมระบุในเรื่องของช่ วงเวลาการจองและการเดินทางของแต่ละสายการบิน ในขณะที่ป้าย
ประกาศบนท้ องถนนของสายการบินเต็มรูปแบบจะนาเสนอในด้ านความสวยงามของการเดินทาง
กับสายการบินต่างๆ โดยไม่ได้ ระบุรายละเอียดในด้ านราคาแบบสายการบินราคาประหยัด
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ทัศนคติข องผู้ โ ดยสารที่เ ดิน ทางโดยสายการบิ นราคา
ประหยัด กรุงเทพ – ขอนแก่นพบว่ า ผู้โดยสารที่ใช้ บริการสายการบินราคาประหยัดส่วนใหญ่ มี
ทัศนคติให้ ความสาคัญในประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social Media มีผลต่อ
การเลื อกใช้ บ ริ ก ารมากที่สุดมาเป็ นอันดั บ 1 โดยมีทัศนคติอ ยู่ ท่ีระดับ เห็น ด้ ว ยอย่ างยิ่ง และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 อันดับที่ 2 คือ เรื่องราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทางบิน โดยมี
ทัศนคติอยู่ท่รี ะดับเห็นด้ วย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.34 อันดับที่ 3 คือ เรื่องพนักงานต้ อนรับมีการ
ดูแลเอาใจใส่ท่ดี ี โดยมีทศั นคติอยู่ท่รี ะดับเห็นด้ วย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 อันดับที่ 4 คือเรื่อง
ราคาตั๋วโดยสารพิ เศษ (ราคาโปรโมชั่ น) ในช่ ว งเทศกาลมี ความเหมาะสม โดยมี ทัศนคติอยู่ ท่ี
ระดับเห็นด้ วยเช่นกัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.21 และอันดับที่ 5 คือ เรื่องเครื่องบินมีความตรงต่อ
ตามเวลาโดยมีทศั นคติอยู่ท่รี ะดับเห็นด้ วย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.19

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
เส้ นทางกรุงเทพ - ขอนแก่นโดย ใช้ แบบจาลองโลจิต และ Marginal Effect จึงจะมีบางตัวแปร
สอดคล้ องกับ ผลการวิ เ คราะห์ ทัศนคติต่อ การให้ บริ ก ารของสายการบิ นราคาประหยัดเส้ นทาง
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจให้ บริ การ
(Marketing Mix หรือ 7P's) ของผู้โดยสารสายการบินราคาประหยัด คือ การประชาสัมพันธ์ทาง
Line และ Social media ที่มีทัศนคติเห็นด้ วยอย่างยิ่ง และมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งอธิบายได้ ว่า
การประชาสัมพันธ์ทาง Line และ Social media ของสายการบินราคาประหยัดจะเน้ นเรื่องราคาตั๋ว
โดยสายและโปรโมชั่นเป็ นหลัก เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ลูกค้ า
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กลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบรายเก่า
การรั กษาฐานลูกค้ ารายเก่าของสายการบินราคาประหยัดทั้ง 2 สายการบินยังคงต้ องให้
ความสาคัญในด้ านความตรงต่อตามเวลาของเครื่ องบินในเสถียรมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบของ
ธุรกิจการบริ การที่เหมือนกันในสายการบินราคาประหยัด ในด้ านราคาจึงไม่ได้ มีความแตกต่าง
มากนัก เพราะฉะนั้นปั จจัยด้ านการตรงต่อเวลาถือได้ ว่าเป็ นปัจจัยสาคัญที่ผ้ ูโดยสารเลือกใช้ บริการ
รวมถึงด้ านราคาตัว๋ พิเศษ (ราคาโปรโมชั่น) ในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงสงกรานต์ ช่วงวันปี ใหม่ เป็ น
ต้ น ซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลเหล่านี้มักจะมีการเดินทางกลับบ้ านหรือท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
หากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการวางแผนในด้ านราคาตัว๋ พิเศษ (ราคาโปรโมชั่น) ในการ
จองล่วงหน้ าที่เหมาะสม
ส่วนในด้ านหาลูกค้ ารายใหม่เพื่อขยายการตลาด ควรจัดโปรโมชั่นด้ านราคาหรือด้ านการ
ฟรีนา้ หนักสัมภาระ แบบเจาะจง ในสายอาชีพ พนักงานเอกชน และนักเรียน / นักศึกษา โดย
อาจจะมีการทา Contact กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ มหาวิทยาลัยชั้นนา เนื่องจาก
กลุ่ มลู กค้ าทั้ง 2 สายอาชี พนี้ น่ าจะมีศักยภาพ โดยดู จากรายได้ หรื ออัตราผลตอบแทนของสาย
อาชีพนี้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการเลือกใช้ สายการบิน

กลยุทธ์สาหรับผูป้ ระกอบรายใหม่
ในระยะแรก ผู้ประกอบรายใหม่ควรให้ ความสาคัญในด้ านประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ
Social Media เช่น facebook Twitter เป็ นต้ น เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social
Media ใช้ เงินไม่มากก็สามารถลงโฆษณาได้ และสามารถสร้ างความแตกต่างในการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์จากสายการบินราคาประหยัดเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากด้ านราคาของตัว๋ โดยสารนั้นไม่ได้
มีความแตกต่างกันมากนัก แต่กค็ วรหาช่วงเวลาจัดโปรโมชั่น เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ ผ้ ูโดยสารราย
ใหม่ เพราะฉะนั้นควรเน้ นด้ านบริ การ เช่ น พนักงานที่มีอัธยาศัยดี การตรงต่อเวลา เป็ นต้ น เพื่ อ
สร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้โดยสารรายใหม่ท่ใี ช้ บริการในครั้งแรก และนาไปสู่การสร้ างฐานลูกค้ า
ของตัวเอง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้ งต่อไปควรเพิ่ มตัวแปรที่สาคัญอื่นๆ เช่ น ความสัมพั นธ์ของราคาตั๋ว
โดยสารกับจานวนเที่ยวบิน โดยหากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋ว
โดยสารหรือเที่ยวบิน น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้ บริการในสายการบินราคาประหยัดของผู้โดยสายที่
เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกัน
2. การออกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้ งนี้ ยังมีความคลุมเครื อ ในบางคาถาม ดังนั้ นใน
การศึกษาครั้งต่อไป ในส่วนของเนื้อหาของแบบสอบถามควรจะต้ องมีความชัดเจนอ่านแล้ วเข้ าใจ
ง่าย
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การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสติ พณิชยการ 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
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
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 จานวน 1 ห้อง
จานวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ จานวน 7 หน่วยการเรียนรู้จานวน 14 ชั่ วโมง 2)
แบบทดสอบคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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1 )นักเรียนมีความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
46.66
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน มีคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ46.66
3) นั ก เรี ย นมี ค วามคงทนในการฟั ง และการเขี ย นพิ น อิ น ภาษาจี น จากการทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ครั้งที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66
4 )ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ภาพรวมระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.61
คาสาคัญ : พัฒนาความสามารถในการฟังและการเขียน,ระบบพินอินภาษาจีน,แนวคิดของกาเย่
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 นี้ การเรียนรู้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจจะไม่
เพียงพอต่อการทางานในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมอาเซียน จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษา
ที่ 3 เพื่ออนาคตของตนเอง
ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาที่มีคนพูดกันมากที่สุดในโลก และยังเป็นภาษาราชการ
ของประเทศจี น ประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ ใหญ่ อั น ดั บ ต้ น ๆของโลก เป็ น ที่ ค าดการณ์ ว่ า จะก้ า วขึ้ น
เป็นผู้นาของโลกยุคใหม่ คงจะเป็นเรื่องดีที่เราจะหัดเรียนรู้ภาษานี้เอาไว้ สุขสันต์ วิเวกเมธากร "ภาษาจีน
ถือเป็นภาษาที่น่าเรียน เพราะเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดของโลก ดังนั้นในเมื่อเราจาเป็นต้องรู้จักเขา
ต้องติดต่อกับเขา ถ้าเราอ่านเขียนภาษาจีนได้ ถามว่าเราได้เปรียบไหม เราได้
ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารภาษาหนึ่งมากพอกับภาษาอังกฤษไม่ว่า
จะเป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ การประกอบอาชีพ การตกลงเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน หรือ
การใช้ในชีวิตประจาวัน ภาษาจีนล้วนเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิ การจึง
ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาจีน โดยกาหนดให้เป็นกลุ่มวีชาภาษาต่างประเทศที่นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความพอใจ
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ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทสาคัญมากในด้านการค้าและเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับความสัมพั น ธ์ทางการทูตที่ดีของทั้งสอง
ประเทศ จึงเกิดความร่วมมือกันในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา (ศูนย์ข้อมูล เพื่อ ธุรกิจ
ไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
ผู้เรี ย นสามารถเลือกเรี ย นรู้ไ ด้ ตามหลั ก สู ตรแกนกลาง การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ซึ่ ง
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ
ได้ แ ละผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสนใจก็ ส ามารถที่ จ ะเลื อ กเรี ย นในหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ได้ ต ามความสนใจ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการ
เปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง แต่สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับการศึกษาของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น ปัญหาการขาดครูที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาจีน หรือ
สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงปัญหาจากการเรียนการสอนภาษาจีนที่ยังไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียน
ในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ
เอกสารตาราเรียนที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีความหลากหลาย อันส่งผลให้เกิดรูปแบบวิธีการสอนและ
เนื้อหาที่หลากหลายด้วย มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างคนต่างทา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และทักษะทางภาษาของนักเรียนที่เรียนภาษาจีน (ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ , 2548) นอกจากนี้
งานวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยังแสดงว่ามีประวัติการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ยาวนาน แต่ยังพบปัญหาต่างๆ หลายประการซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาที่พบคือ ประสิทธิผลการเรียนต่า
ผู้เรียนจานวนมากไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบบเรียนที่ใช้ใน
ประเทศไทยขาดความเหมาะสมแบบเรียนที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอก
ระบบ มีการใช้แบบเรียนที่ผลิตจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนวิธีการสอนไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนตั้งใจและสนใจ
เรียนภาษาจีน (สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ พบว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้
นั ก เรี ย นเรี ย นภาษาจี น ไม่ ไ ด้ ผ ลดี เ ท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากครู ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนไม่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนทักษะการฟังที่ยึดรูป
แบบเดิม โดยครูเสนอเนื้อหา ใบงาน อธิบายแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
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ประกอบกิ จ กรรมน้ อ ย นั ก เรี ย นเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการเรียนภาษาจีน จึงส่งผลทักษะทางภาษาจีนของนัก เรียนไม่ประสบความส าเร็จ
การศึกษาจากสภาพและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว หากไม่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความสาคัญ
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นต่อๆไป
ดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้พินอินและนาแนวคิดของกาเย่มาใช้สาหรับการเรียนการ
สอนน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนภาษาจีนให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะทักษะการฟังและ
การเขียนพินอินภาษาจีน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียน
ระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
1. ศึกษาการพัฒนาความสามารถการฟัง และการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1โดยใช้แนวคิดของกาเย่
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน
3. ศึกษาความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิด
กาเย่
4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของ
กาเย่เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ มีผลสัมฤทริ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70
3. นักเรียนมีความคงทนความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจี นหลังจาก
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้
แนวคิดของกาเย่ระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 7 ห้อง จานวนทั้งหมด 278 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย
การ กรุงเทพฯ 1 ห้องจานวน 30 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling )
2. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิดของกาเย่
ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียน
2) ความคงทน ความสามารถการฟั ง และการเขีย นระบบพิ นอินภาษาจี น
หลังจากที่เรียนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่
3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน
4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การฟังและการเขียนระบบพินอินโดยใช้แนวคิด
ของกาเย่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ จานวน 7 หน่วย การเรียนรู้จานวน 14 ชั่วโมง
2. แบบฝึกและแบบทดสอบคาศัพท์ภาษาจีน จานวน 7 ชุด ชุดละ 15 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 1 ชุด ชุดละ 20 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
โดยใช้แนวคิดของกาเย่ จานวน 1 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ตามลาดับ จากนั้นได้
ชี้แจงเรื่อง การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาจีน โดยใช้แนวคิดของกาเย่
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2. เมื่อเริ่มต้นการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีคาศัพท์หน่วยละ 20
คาศัพท์และได้ดาเนินการทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการฟังและการเขียนพินอินคาศัพท์ภาษาจีนหลังจากนั้นทาการทดสอบหลังเรียน (Pro-test) ด้วย
แบบทดสอบคาศัพท์ภาษาจีน หน่วยการเรียนรู้แต่ละการเรียนรู้ หน่วยละ 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. หลังจากที่ดาเนินการทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แนวคิดของกาเย่ ครบทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้แล้วผ่านไป 1 สัปดาห์ ทาการทดสอบนักเรียน โดยทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ครั้งที่ 1 จานวน 20 ข้อ จากนั้นทิ้งระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ครั้งที่ 2 จานวน 20 ข้อ ซึ่งป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เพียงแต่ทาการสลับข้อในแบบทดสอบ
4. เมี่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรีย นที่มี ต่อการเรียนรู้ภาษาจีน โดยใช้แนวคิดของกาเย่ เพื่อพัฒนาการเรีย นรู้คาศัพ ท์พิ นอิน
ภาษาจีน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ คาศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน เรียนทั้ง 7 หน่วย
การเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 ครั้ง คือ ผลการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1
และผลการทดสอบหลังเรียนครั้ง 2 มาแล้วนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบสมมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบคาศัพท์ภาษาจีนหลังเรียนทั้ง 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 ครั้งและแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนาและอภิปรายผล
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนของนักเรียนจานวน
30 คนจากการทดสอบหลังเรียนจานวน 7 ชุด นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66
2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนระบบพินอิน
ภาษาจีน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ53.33 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66
3. นักเรียนมีความคงทนในการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจานวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70 มีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบครั้งที่ 1 จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 เมื่อ
ทดสอบครั้งที่ 2 นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 การทดสอบครั้ง
ที่ 2 มีนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ มากกว่าครั้งที่ 1 จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ64.28 ของนักเรียนที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้น
4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 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. ผลการศึกษาความสามารถในการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีนของนักเรียนจานวน 30
คน จากการทดสอบหลังเรียนจานวน 7 ชุด นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.66 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน และบางคนไม่สนใจเรียน และ
โดยเฉพาะการฟัง ครูผู้สอนต้องเปิดให้นักเรียนฟัง 3-5 ครั้งในแต่ละคาแต่นักเรียนบางคนก็ไม่รู้ว่าคานั้น
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จะเขียนพินอินได้อย่างไร ส่วนนี้เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนได้จัดการโดยให้นาซีดีที่บันทึกไว้ ไปฟังที่บ้าน
หรือ เมื่อมีเวลาว่าง แต่ อย่างไรก็ดีถ้านักเรียนไม่มีความพยายาม ความสาเร็จย่อมไม่เกิด ซึ่ง Bloom
(1976) กล่าวถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือพฤติกรรมด้านปัญญา (Cognitive Entry
Behavior) เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง การเรียนรู้ที่จาเป็นต้องการเรียน
เรื่องนั้นและมีมาก่อนเรียน ได้แก่ ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ใหม่และกาเย่ (Gagne, 1985: 70-90) มีความเชื่อและแนวคิดว่า การเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบาย
ความเจริญทางสติปัญญาและพัฒนาการของความสามารถใหม่ ๆ ที่มีผลมาจากการเรียนรู้ การเรียนรู้
กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อนเกิดขึ้นเพราะเด็กได้มีกฎง่าย ๆ ที่จาเป็นมา
ก่อน ในระยะเริ่มแรกเด็ก จะได้รับนิสัยง่าย ๆ ที่ช่วยทาหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่งกลไก
พื้นฐาน และการตอบสนองทางคาพูด ต่อมาก็จะเป็นการจาแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และใน
ที่สุดก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน และฮับบาร์ด (Hubbard, 1983, pp. 263-265) กล่าวว่า การทดสอบการฟัง มี 2
แบบคือ 1.การทดสอบการฟังที่แท้จริง (pure listening test) เป็นการทดลองการฟังและจาแนกเสียงของ
คาที่ไ ด้ยิน เช่น 1) การจาแนกเสีย งโดยใช้คู่เทีย บเสีย งทั้งที่เป็นคาและประโยค 2) การทดสอบการ
จาแนกเสียงโดยการจัดการฟังเสียงเน้นหนักในคา (word stress) และในใบประโยค (sentence stress ) 2.
การทดสอบความเข้าใจในการฟัง ( listening comprehension test ) เป็นการทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่
ฟัง เช่นฟังแล้วตอบคาถามหรือลากเส้นแสดงทิศทางตามคาสั่งที่ได้ยินเป็นต้น ซึ่งสรุปการทดสอบความ
เข้าใจในการฟังและสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริขวัญ จันทร์พลอย (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การ
พั ฒนาทัก ษะการเรีย นรู้ ตัวอัก ษรภาษาญี่ปุ่ น ส าหรับนั ก ศึก ษาระดั บปวช.ปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษามีระดับการพัฒนาทักษะปานกลาง
ในการพัฒนาการทางภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ
2. นักเรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟังและการเขียนพินอินภาษาจีน
นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 มีนักเรียนจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ53.33 และมี
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร สุขกรง
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้เกมและนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทดลองซึ่งเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม และอีกกลุ่มหนึ่งคือ
กลุ่มควบคุมซึ่งเรียนรู้คาศัพท์โดยได้รับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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คาศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
คงทนทางการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสุพรรณี เสนภักดี (2553) ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความ
คงทนในการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นวั ด ตะกล่ า
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทนใน
การเรียนรู้คา ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตะกล่า กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดตะกล่า
กรุงเทพมหานคร จานวน 33 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ด้านคาศัพท์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0 1 และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
3. นัก เรีย นมีความคงทนในการฟั งและการเขีย นพิ นอินภาษาจีน คะแนนทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 มีจานวนนักเรียน30 คน นักเรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
70 มีนักเรียนจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ83.33 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.66 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อทิ้งระยะห่าง 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนมี
เวลากลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนไปแล้วทั้งหมด ปรากฏว่ามีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นจานวน
9 คนคิดเป็นร้อยละ 64.28 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต โพธิ์ขี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ผลการใช้เกมมัล ติมีเดีย เพื่ อพั ฒนาการจาและความคงทนในการจาศัพ ท์ภาษาอังกฤษของนัก เรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการจาและความคงทนในการจาหลังการเรียนทิ้งระยะห่าง 1 สัปดาห์ด้วยเกมมัลติมีเดีย
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยา
เวศน์) ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรีย นรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย
พบว่า คะแนนหลังการเรีย นรู้ผ่ านเกมมัล ติมีเดีย ของนัก เรีย นมีค่ าสูงกว่าคะแนนก่ อนเรีย นอย่ างมี
นัย ส าคัญที่ .05 และผลการศึกษาความคงทนในการจาของนัก เรีย นพบว่า คะแนนหลังเรีย นและ
คะแนนหลังเรียนทิ้งระยะ 1 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
4. ผลของความพึงพอใจต่อการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกา
เย่ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 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 เรื่องระบบเลขฐาน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น ผลของการวิจัย พบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 และพชรพรรณ ชรารัตน์ (2557) การพัฒนาเกมการสอน
เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่ ม ทดลองความคิ ด เห็ น ของ ผู้ เ รี ย นต่ อ การจั ด การการเรี ย น เรื่ อ ง การแปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนโดยใช้เกมการสอน
ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.49, S.D.=0.07)
ข้อค้นพบของงานวิจัยครั้งนี้
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 มีความสามารถการฟังและการเขียนระบบพิน
อินภาษาจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการทาแบบทดสอบครั้งที่ 1 แล เมื่อทาแบบทดสอบครั้งที่ 2 มีนักเรียน
ที่มีคะแนนสอบผ่านเพิ่มขึ้น จานวน 9 คน จากเดิมไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน แสดงว่าการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีความคงทนในการจาคาศัพท์ที่เขียนโดยระบบพินอินจากแบบทดสอบคาศัพท์ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น งานวิจัยนี้อาจนาไปใช้กับนักเรียนที่เรียนการฟังการเขียนขั้นพื้นฐานได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. สาหรับผู้สอนจะทาสื่อภาษาจีนต้องศึกษา เรื่องการใช้ระบบการถ่ายเสียงเป็นภาษาไทย
การออกเสียงจะต้องใช้ให้ตรงกับภาษาไทย โดยเฉพาะ เสียงวรรณยุกต์ เช่น 椅(yǐ)子(zi) อี่-จึ =
เก้าอี้ ；洗(xǐ)手(shǒu)间(jiān) สี่-โส่ว-เจียน = ห้องน้า
2. นักเรียนทาแบบทดสอบการฟังและการเขียน ถึงแม้ว่าผู้สอนจะกาหนดการออกเสียงไว้ 2
ครั้ง แต่เมื่อทดสอบจริง ผู้สอนต้องออกเสียง 3-5ครั้ง นักเรียนจึงทาแบบทดสอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม
นักเรียนก็มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เกิดครึ่งหนึ่งของห้อง ตังนั้นผู้สอนจึงต้องแนะนาให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนจากสื่อที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อเป็นการทบทวน
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3. การกาหนดระยะเวลาการเรียนภาษาจีนอาจต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับระดับพื้นฐาน
การเรียนภาษาจีน และเนื่องจากบางครั้งเวลาที่กาหนดไว้ไม่เพียงพอ ต้องมาหาเวลาสอนเพิ่มเติม เพื่อให้
ครบกับกิจกรรมที่สร้างไว้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาวิจัยความบกพร่องการเขียนอักษรจีนและระบบพินอินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
บรรณานุกรม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2546). สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์.
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2549). คู่มือการสอนภาษาอังกฤษมหาสารคาม. กรุงเทพฯ : มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุญชม ศรีสะอาดและคณะ. (2550). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3 ประสานการพิมพ์:
กาฬสินธุ์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ . (2548). ระบบภาษาจีนกลาง. วารสารภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร. 2,
215-330.
วรรณี โสมประยูร. (2537). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
วรรณี โสมประยูร. (2544). การสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . (2551). สถาบันเอเชียศึกษาเป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกาเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 ค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จาก
http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/Background.php
สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). การสินธ์: ประสานการพิมพ์. ไสว ฟัก
ขาว . (2544). หลักการสอนสาหรับการเป็นครูมืออาชีพ.กรุงเทพฯ: เอมพันธ์.

704

12
สมบัติ ท้ายเรือคา.(2546).ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .กาฬสินธุ์: ประสาน
การพิมพ์.
สมปัต ตัญตรัยรัตน์. (2549). เรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นกระบวนการคิด : สอนให้คิด คิดแล้วเขียน เขียน
จากความคิด. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
เสนีย์ วิลาวรรณ. (2544). สาระการเรียนรู้พื้นฐาน พฒันาภาษาไทย กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.
Blood donors. B. Armstrong. (2008). Version of Record online: Volume 3, Issue 2, pages 110–122,
June 2008.
Cohen.(1944).Thought and language. Cambridge, MA:MIT Press.
Charles E. Osgood (1975).Using Information Teachnology. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill.
Eko & Tina,online, (2000).Communications and Networking in Education: Learning in a Networked
Society. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Gagne.R. (1985). The Conditions of Learning (4th.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
Hubbard.(1983). Teaching Secondary English, London: Longman.
Rovinelli & Hambleton.(1977). On the use of content specialists in the assessment of criterionreferenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, p.49-60.
Wilbur L. Schramm (1989).Visual Listeracy.Washington D.C.: National Education Association.

705

การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์ตามแนวคิดของGesell เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย
The Development of Creative Activities Based on Gessell’s Theory for the Development of Pre-primary
School Children’s Fine Motor Skills
กฤษณา รักนุช 1
0

อัญชลี ทองเอม 2
1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นวิจยั ทดลอง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell 2)
เพือ่ พัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย ประชากรเป้ าหมาย คือ นักเรี ยน
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอนุ บาล 2 จํานวน17 คน โรงเรี ยนบวรวิทยา ๒ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ 1)
แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell จํานวน 10 แผน กิจกรรม 10 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 การ
เคลื่อนไหว ได้แก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปั ด (3)การปั้ น (4)การฉี ก-ตัดปะ 1.2 ภาษา ได้แก่ (1)เพลง
ตาดู หูฟัง (2)เพลงรําระบําชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข 1.3 การปรับตัว ได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตัก
นํ้ากรอกใส่ ขวด 1.4 นิ สัยส่ วนตัวและส่ วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุ นถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ ขวด
(3)การแสดงความเคารพผูใ้ หญ่ 2)แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก 3)แบบบันทึก
หลังจากการจัดกิจกรรม ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคาระห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า 1)ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell มีประสิ ทธิภาพ คือ
มีค่า IOC = 0.66 - 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) นักเรี ยนทุกคนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กโดย
ใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
คําสํ าคัญ: ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ , แนวคิดของGesell , ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
นักเรี ยนระดับปฐมวัย
1

นักศึกษาหลักสู ตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2

ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักสู ตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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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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ความสํ าคัญและที่มาของปัญหา
การจัด การศึก ษาในระดับปฐมวัยมี จุด มุ่ ง หมายที่สํา คัญ เพื่ออบรมเลี้ ยงดู และเตรี ยมความพร้อ มทั้ง
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการที่เน้นเด็กเป็ น
ศูนย์กลางและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบบูรณาการให้เด็กได้เรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้มี
โอกาสริ เริ่ มตามความต้องการและความสนใจของตนเองซึ่ งสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยประสบการณ์ต่างๆ ที่จดั ให้เป็ นประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (กรม
วิชาการ, 2540 : 10-16) สอดคล้องกับ สุวมิ ล ตั้งสัจพจน์ (2540 : 27) กล่าวว่า การเรี ยนระดับปฐมวัยเป็ นการเรี ยน
เพือ่ ส่งเสริ มความสามารถของเด็ก โดยเฉพาะความสามารถด้านกล้ามเนื้ อมือซึ่งควรให้ความสําคัญยิง่ เพราะเป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่บ่งชี้ ให้เห็ นถึ งความพร้อมทางการเรี ยนและเด็กในวัยนี้ ตอ้ งการการพัฒนาอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะทักษะการใช้มือ ซึ่งสามารถฝึ กฝนได้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก เต็มสิ ริ
เนาวรังสี (2544 ) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ง่ายและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 115-116) ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกายของเด็กก่ อน
ปฐมวัยจะไม่ รวดเร็ วเหมือนวัยทารก แต่จะเป็ นอัตราที่คงที่ ส่ วนที่พฒั นามาก ได้แก่ วุฒิภาวะระบบประสาท
ปรากฏมาในภาพของกล้ามเนื้ อ มัด ต่า งๆ จะแข็งแรง และทํางานประสานกันทําให้ร่ างกายเคลื่ อ นไหวได้
คล่องแคล่ว สามารถทรงตัวได้ดีข้ ึน อาจแบ่งแยกเป็ น 2 ส่วน คือ กล้ามเนื้อใหญ่ เด็กปฐมวัยจะมีอตั ราการพัฒนา
เป็ นไปตามวัย เช่น อายุ 4 ปี จะสามารถเดินลงบันไดแบบสลับเท้าได้ดีกว่าเด็กอายุ 3 ปี หรื อการกระโดด เด็กอายุ
3 ปี จะกระโดดเท้าพร้อมกัน อายุ 4 ปี จะสามารถกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวและเมื่ออายุ 5 ปี จะกระโดดสลับเท้า
ได้ เป็ นต้นไป การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กในกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือจะพัฒนาอย่างมากเช่นกัน ใน
การวาดภาพตามแบบ เด็กจะวาดรู ปวงกลมได้ที่อ ายุ 3 ขวบ วาดรู ปสี่ เหลี่ ยมได้ที่อ ายุ 4 ขวบ และวาดรู ป
สามเหลี่ยมได้ที่อายุ 5 ขวบ การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กในด้านกล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์กนั ระหว่าง
มือกับตา เช่นการร้อย การตัดกระดาษ และการวาดภาพอย่างอิสระ
Gesell (1940) ได้กล่าว ถึ งทฤษฎีพฒั นาการทางร่ างกายว่า การที่เด็กแสดงความสามารถในการจัด
กระทํากับวัตถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็กต้องใช้ความสามารถของการใช้สายตาและกล้ามเนื้ อมือซึ่ ง
เป็ นพฤติ ก รรมที่ต ้อ งอาศัยการเจริ ญ เติ บ โตของระบบประสาทและการเคลื่ อ นไหวประกอบกัน ลัก ษณะ
พัฒนาการที่สาํ คัญของเด็กในระยะนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเคลื่อนไหว การทํางานของระบบประสาท
และกล้ามเนื้ อ การพัฒนาความสามารถในการควบคุมร่ างกาย การบังคับส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย และได้แบ่ง
พัฒนาการเด็กออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
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1. พฤติกรรมด้านการเคลื่ อนไหว (Gross Motor Development) เป็ นความสามารถของร่ างกายที่
ครอบคลุมถึงการบังคับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหวทั้งหมด
2. พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Fine Motor or Adaptive Development) เป็ นความสามารถในการ
ประสานงานระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู ้สึก เช่น การประสานงานระหว่างตากับมือซึ่ งดูได้
จากความสามารถในการใช้มือของเด็ก เช่น ในการตอบสนองต่อสิ่ งที่เป็ นลูกบาศก์ การสั่นกระดิ่ง การแกว่ง
กําไล ฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว
3. พฤติกรรมด้านภาษา (Language Development) ประกอบด้วยวิธีสื่อสารทุกชนิ ด เช่น การแสดงออก
ทางหน้าตาท่าทาง การเคลื่อนไหวท่าทางของร่ างกาย ความสามารถในการเปล่งเสียง และภาษาพูดการเข้าใจการ
สื่อสารกับผูอ้ ื่น
4. พฤติกรรมด้านนิ สัยส่ วนตัวและส่ วนรวม (Personal Social Development) เป็ นความสามารถในการ
ปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่ม ภายใต้ภาวะแวดล้อมและสภาพความเป็ นจริ งนับเป็ น
การปรับตัวที่ตอ้ งอาศัยการเตริ ญเติบโตของสมองและระบบการเคลื่อนไหวประกอบกัน
ความสามารถของกล้ามเนื้ อมื อเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการดํารง
ชีวติ ประจําวัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543 : 82)วิธีการส่ งเสริ มความสามารถกล้ามเนื้ อ
มือ คือทําได้โดยการฝึ กฝนการทํางานโดยการใช้มือ นิ้ วมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยให้
เด็กทํากิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายให้เด็กได้ฝึกฝนจากง่ายไปยากตามความต้องการและความสนใจของเด็กเป็ น
รายบุคคล กิจกรรมที่สาํ คัญ ได้แก่ การหยิบจับสิ่ งของ การพับ ฉี ก ตัด ปะกระดาษ การพิมพ์ภาพ การขยํา การ
ร้อยลูกปั ด การรู ดซิ ป การติดกระดุม ซึ่ ง Mayesky ( 1998 : 103-105 ; อ้างอิงจาก วรรณี อยูค่ ง, 2547) กล่าวว่า
กล้ามเนื้อมือจะมีการพัฒนาที่ดีที่สุดในช่วงอายุ 4-5ขวบ การพัฒนากล้ามเนื้อมือควรทําต่อเนื่องและสมํ่าเสมอจึง
ควรจัดกิจกรรม เช่น การลากเส้น การวาดภาพ การฉี ก ตัด ปะกระดาษให้เป็ นรู ปต่างๆ และการปั้ น ซึ้ งล้วนเป็ น
การส่งเสริ มความสามารถของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ส่ วน กัลยา ตันติผลาชีะ( 2540 : 20)
กล่าวว่าเด็กอายุ 4-5 ขวบ แตกต่างจากเด็กในระดับประถมศึกษา เนื่ องจากวัยเด็กเล็กการหยิบจับสิ่ งใด ยังไม่
คล่องตัว กล้ามเนื้อยังต้องการการสร้างเสริ มความแข็งแรง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Kaufman, H.F. (1949 :
885-888) พบว่าพัฒนาการความสามารถในการใช้นิ้วมือด้วยการวาดภาพระบายสี การฉี ก ตัด ปะ การประดิษฐ์
เศษวัสดุ และการปั้ นนั้นจะนําไปสู่ ความสามารถในด้านการเขียนได้ดียงิ่ ขึ้น และ Dawson, M.A. (1957 : 391392) กล่าวว่าการเขียนที่ดีจะต้องมีการประสานงานกันอย่างดีระหว่างสายตา มือ และการควบคุ มกล้ามเนื้ อ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สาํ หรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การเล่นกับสี การพิมพ์ภาพ การปั้ น
การฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ การร้อยการสาน การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ และการปั้ น ซึ่ ง พรเพ็ญ บัว
ทอง (2555:22 อ้างอิงจาก Hammond, 1967: 275-282) ได้จดั ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ควรจัด ให้กบั เด็ก
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เอาไว้ดงั นี้ 1) การปั้ น 2) การประดิษฐ์ 3) การฉี ก ตัดปะ 4) การระบายสี 5) การวาดภาพด้วยนิ้ วมือ 6) การ
เล่นบล็อก 7) การวาดภาพด้วยทราย 8) การวาดภาพด้วยฟองสบู่ซ่ ึ งเป็ นการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการให้กบั เด็กปฐมวัย และยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านร่ างกาย การฝึ กกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 107) พัฒนาความสามารถในการคิดและการใช้จินตนาการ การสังเกตและ
เพิม่ พูนการรับรู ้ที่มีต่อตนเองและผูอ้ ื่น และพัฒนาความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับตนเองในการเลือกใช้วสั ดุต่างๆ ส่ งเสริ ม
ให้เด็กได้พฒั นากล้ามเนื้ อมื อ ความสัมพันธ์ระหว่างมื อกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับรู ปร่ าง สี และมี
โอกาสพัฒ นาทักษะพื้นฐานด้านการอ่ า น พัฒ นาทักษะทางสังคมจากการแบ่ งปั นอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ แบ่ งหน้า ที่
รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น
จากความสําคัญและสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงทําให้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยใช้แนวคิดของ Gesells เพือ่ ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย ซึ่ งอาจเป็ น
แนวทางหนึ่งสําหรับครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยใช้สาํ หรับส่ งเสริ มเด็กปฐมวัยให้มี
ความสามารถซึ่งเป็ นขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่ข้นั ต่อๆไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell
2. เพือ่ พัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรี ยนมีพฒั นาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
Gesell นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี กําลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับอนุ บาล 2 จํานวน17 คน โรงเรี ยนบวรวิทยา ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
1.4.2 ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรต้น 1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell
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1.1 การเคลื่อนไหว ได้แก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปั ด (3)การปั้ น
(4)การฉีก-ตัดปะ
1.2 ภาษา ได้แก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงรําระบําชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข
1.3 การปรับตัว ได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ขวด
1.4 นิสยั ส่วนตัวและส่ วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ ขวด
(3)การแสดงความเคารพผูใ้ หญ่
ตัวแปรตาม ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความสามารถในการใช้ กล้ ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง การที่เด็กอายุ 4-5 ปี มีความสามารถบังคับกล้ามเนื้ อ
ส่ วนต่างๆ ให้ทาํ งานประสานกันได้ เช่ น ฉี ก ตัด ปะ กระดาษลงในภาพวาด เป็ นต้น โดยมี หลักการทํางาน
ที่สาํ คัญ คือ มีการประสานสัมพันธ์กนั ระหว่าง มือ นิ้วมือ และตา เพือ่ ให้สามารถทํางานได้เป็ นอย่างดี วัดได้โดย
แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ชุ ดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ตามแนวคิดของ Gesell หมายถึ ง ชุ ดกิ จกรรมสร้างสรรค์ที่ควรจัดให้กับเด็ก
ปฐมวัยดังนี้
1.1 การเคลื่อนไหว ได้แก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปั ด (3)การปั้ น (4)การฉีก-ตัดปะ
1.2 ภาษา ได้แก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงรําระบําชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข
1.3 การปรับตัว ได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ขวด
1.4 นิ สัย ส่ ว นตัว และส่ ว นรวมได้แ ก่ (1)การยกนํ้าหรื อ หมุ น ถัง (2)ตัก นํ้า กรอกใส่ ข วด
(3)การแสดงความเคารพผูใ้ หญ่
นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรี ยนชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอนุบาล 2
จํานวน17 คนโรงเรี ยนบวรวิทยา ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
นักเรี ยนระดับอนุ บาล 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell มีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีข้ ึน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell จํานวน 10 แผน กิจกรรม 10
กิจกรรม ดังนี้
1.1 การเคลื่อนไหว ได้แก่ (1)การวาดภาพ (2)การร้อยลูกปั ด (3)การปั้ น (4)การฉีก-ตัดปะ
1.2 ภาษา ได้แก่ (1)เพลงตาดู หูฟัง (2)เพลงรําระบําชาวเกาะ (3)เพลงนับเลข
1.3 การปรับตัว ได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ขวด
1.4 นิสยั ส่วนตัวและส่วนรวมได้แก่ (1)การยกนํ้าหรื อหมุนถัง (2)ตักนํ้ากรอกใส่ขวด (3)การแสดงความ
เคารพผูใ้ หญ่
2. แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความคล่องแคล่ว
2.2 ด้านความยืดหยุน่
2.3 ด้านความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม
2.4 ด้านการประสานกัน
2.5 ด้านการรับรู ้โดยการสัมผัส
3. แบบบันทึกหลังจากการจัดกิจกรรม
การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลองจัดกิ จกรรมกับนักเรี ยนประชากรเป้ าหมายโรงเรี ยนบวรวิทยา ๒โดยได้
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั สาธิตขั้นตอนการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell จํานวน 10 แผน กิจกรรม 10
กิจกรรม ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั ทําการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell จํานวน 10 แผน ใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมแผนละ 30 นาทีในระหว่างการจัดกิจกรรม ผูว้ จิ ยั จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในด้าน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้แบบประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก แบ่งออกเป็ น 4 ระดับคะแนน
3 2 1 และ 0 และรวบรวมคะแนนเพือ่ ที่จะนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแต่ละครั้ง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนตามแบบบันทึกหลัง
กิจกรรม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
วิเคราะห์แบบประเมิ น ความสามารถการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ ม และแบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนประชากรเป้าหมาย โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
สรุปผลการศึกษา
จากการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell เพือ่ พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัด
เล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.1.1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ
มีค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.1.2 ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย พบว่า นักเรี ยนทุก
คนมีการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell
นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGesell พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ คือ
มี ค่า IOC = 0.66-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นผลการประเมิ นคุ ณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการสร้างชุ ดกิจกรรมสร้างสรรค์ คือ Awareness (2003: Online)
กล่ าวถึ ง การส่ งเสริ มความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก โดยการจัดกิ จกรรมให้มือทั้ง 2 มื อประสาน
สัมพันธ์กนั ได้แก่ การปรบมือ เพือ่ กระตุน้ กล้ามเนื้ อมือและแขน โดยสามารถใช้ประกอบเพลง และการเล่นเกม
การจัดกิจกรรมการสัมผัส ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ครี มโกนหนวด นํ้า ทราย เมล็ดข้าวหรื อมักกะโรนี และวาดภาพ
ด้วยนิ้วมือ เช่น การตักทรายขึ้นลง การละเลงสี ดว้ ยนิ้ วมือ การจัดกิจกรรมที่ให้มือได้กาํ และจับ เช่น เอาแหวน
ออกจากเสา ร้อยของเล่นโดยใช้ไม้แทนเข็ม ตักนํ้าจากถ้วยหนึ่ งไปอีกถ้วยหนึ่ ง ร้อยลูกปั ดรวมกัน หมุนถังนํ้า
Fishernand Terry (1997: 284) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อส่ งเสริ มกล้ามเนื้ อมัดเล็กของเด็ก
ก่อนที่จะเรี ยนเขียน ว่าการวาดรู ประบายสี การเขียนอักษร เช่น เส้นตรง วงกลม หรื อเส้นพื้นฐานต่างๆการ
ออกแบบ ระบายสี ดว้ ยนิ้ วมื อ และสุ มนา พานิ ช (2531: 24) กล่าวถึ ง การฝึ กให้เด็กใช้นิ้วมือในการวาดภาพ
ระบายสี ปั้ น ตัดกระดาษ เขียนหนังสือ ทํากิจกรรมอื่นๆ ในเรื่ องการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การติดกระดุม การรู ด
ซิป เป็ นต้น
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5.2.2 ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กของนักเรี ยนระดับปฐมวัย พบว่า นักเรี ยนทุก
คนมีการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell
นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
จากคะแนน/ร้ อ ยละแบบประเมิ น ความสามารถด้านการใช้ก ล้า มเนื้ อ มัด เล็ ก จํา นวน 10 กิ จกรรม
นักเรี ยนจํานวน 17 คน พบว่า นักเรี ยนทุกคนมีการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กโดยใช้ชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell มีคะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ Gesell
(1940) ได้กล่าวว่า การที่เด็กแสดงความสามารถในการจัดกระทํากับวัตถุ เช่น การเล่นลูกบอล การขีดเขียน เด็ก
ต้องใช้ความสามารถของการใช้สายตาและกล้ามเนื้ อมือซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ตอ้ งอาศัยการเจริ ญเติบโตของระบบ
ประสาทและการเคลื่อนไหวประกอบกัน คือ 1)พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor Development) 2)
พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Fine Motor or Adaptive Development) 3) พฤติกรรมด้านภาษา (Language
Development) 4) พฤติกรรมด้านนิ สัยส่ วนตัวและส่ วนรวม (Personal Social Development) สอดคล้องกับศรี
เรื อน แก้วกังวาน (2540) ได้กล่ าวว่าถึ งลักษณะพัฒนาการของมนุ ษย์ว่า เป็ นลักษณะที่มีลาํ ดับขั้นตอน ซึ่ ง
พัฒนาการด้านต่างๆ ของมนุ ษย์เปลี่ ยนแปลงไป ตามลําดับขั้นตอนไม่มีการข้ามขั้น ซึ่ งมีขอ้ พิจารณาเกี่ ยวกับ
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก คือ พัฒนาการส่ วนใหญ่ก่อนส่ วนเล็ก เช่น พัฒนาด้านการขีดเขียนของ
เด็ก ลําดับขั้นตอนพัฒนาการดําเนินไปอย่างเป็ นระบบระเบียบ
สําหรับการทํางานกลุ่ม คะแนน/ร้อยละพฤติกรรมกลุ่ มจํานวน 5 กิ จกรรม นักเรี ยนจํานวน 17 คน
แบ่งเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4- 5 คน พบว่า นักเรี ยนทุกกลุ่มเมื่อทํากิจกรรมร่ วมกัน มีความรับผิดชอบ ให้
ความร่ วมมือ และยอมรับฟังผูอ้ ื่น มีคะแนนร้อยละ 91.66 - 95.00
และคะแนน/ร้อยละพฤติกรรมรายบุคคล จํานวน 5 กิจกรรม นักเรี ยนจํานวน 17 คน พบว่า นักเรี ยนทุก
คนเมื่อทํากิจกรรมแต่ละครั้งสามารถที่จะทํางานครบตามจํานวน เสร็ จตามเวลา คิดสร้างสรรค์ และสวยงาม มี
คะแนนร้อยละ 76.66 – 100
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กกับพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
นักเรี ยนจํานวน 17 คน พบว่าคะแนน/ร้อยละความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและคะแนนพฤติกรรมเป็ น
รายบุคคลไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้วา่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กอยูร่ ะหว่างร้อยละ 81.66 – 98.33
ส่ วนพฤติกรรมเป็ นรายบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 76.66 – 100 ซึ่ งเป็ นความสามารถและพฤติกรรมของเด็ก
นักเรี ยนประชากรเป้ าหมาย สอดคล้องกับ Tansley (1960:167-172) กล่าวว่า งานสร้างสรรค์ในโรงเรี ยนเป็ น
รู ปแบบที่ทาํ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ ในการพัฒนาความเจริ ญงอกงามทุกด้าน เช่น พัฒนาการทาง
อารมณ์ สติปัญญา ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2539 : 63 – 38) กล่าวว่าศิลปะช่วยให้
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เกิ ดการพัฒนาในด้าน พฤติกรรมในการทํางานบุคลิ กภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู ้สึกนึ กคิด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ช่วยให้คิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ นการส่ งเสริ มพฤติกรรมทางสังคม ได้แก่ การ
เอื้อเฟื้ อ การร่ วมมื อ และการเปลี่ ยนความคิด องค์การ อิมทรัมพรรย์ และ คนอื่ น ๆ (2526 : 279 – 282) ได้
กล่าวถึงกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์วา่ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระช่วยให้เด็กเกิดความ
สนุ กสนานเพลิ ดเพลินในการทํางานมี ความเชื่อมั่นในตนเอง มี ความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล รู ้จกั สังเกต มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เป็ นผูก้ ล้าตัดสิ นใจ และฝึ กให้เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
งานวิจยั ที่มาสนับสนุนเหตุผลดังกล่าวสมศรี เมฆไพบูลย์วฒั นา (2551:บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถในการใช้
กล้า มเนื้ อ มัด เล็ ก ของเด็ ก ปฐมวัยที่ ไ ด้รั บ การจัด กิ จกรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ร้ อ ยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่ า
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้สูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกิตติยา แก้วขอมดีและสุ
กัญญา จันทรมาศ (2559) รายงานการวิจยั การจัดกิ จกรรมการปั้ นแป้ ง โดว์เพื่อส่ ง เสริ มพัฒนาการทางด้า น
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอนุ บาลชั้นปี ที่1/2 โรงเรี ยนเกษมพิทยา สรุ ปผลการวิจยั ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรม
การปั้ นเพือ่ พัฒนาความสามารถของกล้ามเนื้อมือหลังการทดลองทํากิจกรรมการปั้ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ประการสุ ด ท้า ยแบบบัน ทึก หลัง จากการจัด กิ จกรรมกิ จกรรมนัก เรี ยนแสดงความสามารถการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กชุดกิจกรรมทั้ง 10 ชุด มีท้ งั กิจกรรมทําเป็ นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มได้ทาํ ให้เห็นพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับปฐมวัยที่เป็ นประชากรเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ข้ อค้นพบของงานวิจัยครั้งนี้
1.กิ จกรรมทั้ง 10 กิ จกรรมช่ วยพัฒนากล้ามเนื้ อมัดเล็กของเด็กๆได้อย่างดี เด็กนักเรี ยนสามารถใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทํากิจกรรม ทั้ง 10 ชุดได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุน่ มีความสามารถในการควบคลุม การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมื อกับตา รวมทั้งการมี สัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่ ได้แก่ พ่อ แม่ ผูป้ กครองและครู ใน
โรงเรี ยน กิจกรรมทั้งหมดจะเป็ นพื้นฐานสําหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กขั้นต่อไปได้ เช่นการพัฒนาการเขียน
ตัวหนังสือ การวาดภาพ เป็ นต้น
2. กิจกรรมบางกิจกรรม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะขณะที่เด็กนักเรี ยนนําเสนอผลงาน
จากการที่เด็กได้เล่าเรื่ องจากทําผลงาน หรื อเล่าเรื่ องหลังจากการทํากิจกรรมแต่ละชุด เป็ นการให้เด็กได้ทบทวน
การทํางานของตนพร้อมทั้งสะท้อนความรู ้สึกของตนให้ผอู ้ ื่นได้ฟัง ครู แสดงความชื่นชม พยักหน้าตั้งใจฟัง และ
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เพือ่ นๆ ให้เสียงปรบมือทําให้เด็กรู ้สึกว่าผลงานที่ตนกําลังนําเสนอมีความสําคัญ เป็ นที่น่าสนใจสําหรับคนอื่น
คําชมเชยเป็ นสิ่งที่เด็กวัยนี้ตอ้ งการมากที่สุด เพราะต้องการให้ผอู ้ ื่นเห็นความสําคัญของตน เพื่อเป็ นการกระตุน้
และส่งเสริ มให้เด็กเกิดการตอบสนองที่ดี ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กให้พฒั นาสูงขึ้น
3.ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของ Gesell ทั้ง 10 ชุดที่พฒั นาขึ้นมานั้นเมื่อนํามาใช้กบั นักเรี ยนระดับปฐมวัย
พบว่านักเรี ยนระดับปฐมวัยได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข สนุ กสนานกับการทํากิจกรรม แต่ละกิจกรรม เด็กมีความ
ตื่นเต้น และกระตือรื อร้นที่จะทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เด็กๆจะมาช่วยครู
จัดเตรี ยมอุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ครู ตอ้ งสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน คอยกระตุน้ และควบคุม
เวลาในการทํากิจกรรมเพราะนักเรี ยนบางกลุ่มทําได้ชา้ ดังนั้นการกําหนดเวลาจึงต้องยืดหยุน่ ออกไปบ้างเพื่อให้
นักเรี ยนที่ชา้ ทําได้ทนั ส่ วนกลุ่ มนักเรี ยนที่เสร็ จก่ อนครู อาจต้องหากิจกรรมเล็กๆมาเสริ ม เพื่อคอยเพื่อนหรื อ
อาจจะให้ช่วยเชียร์เพือ่ นๆ กลุ่มที่ชา้ บ้าง
2.ครู ควรเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ความเหมาะสม ปลอดภัยและมีจาํ นวน
เพียงพอกับนักเรี ยน เช่น ลูกปั ดต้องเป็ นขนาดใหญ่ และถังนํ้าต้องมีขนาดเหมาะกับตัวของเด็ก
3.เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งควรช่วยกันจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และทําความสะอาด
บริ เวณที่ทาํ กิจกรรมทุกครั้ง
4.พื้นที่ที่ใช้ในการทํากิจกรรมไม่ ควรเป็ นที่แคบ ควรเป็ นสนามกว้างๆในบางกิจกรรม เช่ น
กิจกรรมการยกถังนํ้าและกิจกรรมการกรอกนํ้าใส่ขวด เพราะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตัวนักเรี ยนและอุปกรณ์
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาถึ งผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
อื่นๆ ของนักเรี ยนระดับปฐมวัย เช่น พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เป็ นต้น
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การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สือ่ วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี
ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จิ ราภรณ์ เฟื่ องฟุ้ ง1
ไพทยา มีสตั ย์2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาผลการพั ฒนาการคิดวิ เคราะห์ โดยใช้ ส่ ือวิ ดีทัศน์ เรื่ อง
พันธะเคมีของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์เรื่อง
พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 3) เพื่อศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้ ส่ อื
วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรี ย นการสอนโดยใช้ ส่ ื อ วิ ดี ทัศ น์ เ รื่ อ ง พั น ธะเคมี ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 4กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ วิจัยครั้ งนี้เป็ นได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ
“ตันติวิทยาภูมิ” ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คนโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้ วย 1) แผนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์ เรื่ อง พั นธะเคมี ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 แผน
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์เรื่ อง พั นธะเคมี ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 20 ข้ อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์โดยใช้ ส่ อื
วิดีทัศน์เรื่ อง พั นธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 12 ข้ อ 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 ข้ อ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
การสอนโดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์เรื่ อง พั นธะเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 หมวด
ได้ แ ก่ ด้ า นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านสื่อ วิ ดี ทัศ น์ และประโยชน์ ของการจั ด การเรี ยนรู้ รวมเป็ น
จานวน 18 ข้ อ

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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วิเคราะห์ ข้อมู ลและประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็จ รูปเพื่ อคานวณหาค่าสถิติต่างๆ
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ t-test ผล
การศึกษาพบว่า
1) ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
วิชาพันธะเคมี โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียน ( X = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 4.13, S.D = 1.09)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้งั ไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้ อยละ 80 มีจานวน
33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.15
จะเห็นได้ ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจานวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
3) ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้น คืออยู่ในระดับดี
4) ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 38 คน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พันธะเคมี ของ โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านทุกด้ านมีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากจะเห็นว่ า ด้ านกิจกรรมการเรีย นรู้ ( X = 4.05, S.D = 0.83) ด้ านสื่อ
วิดีทศั น์ ( X = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.13, S.D =
0.78)
คาสาคัญ : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ , สื่อวิดีทศั น์ , 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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ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น และอนาคต วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง เนื่ องจาก
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับทุกคนทั้งในชีวิตมนุ ษย์ นับตั้งแต่การดาเนินชีวิตประจาวันและการงาน
อาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็ นผลที่เกิดจาก
ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศาสตร์ อ่ ืนๆ วิ ทยาศาสตร์ ยังช่ วยให้ มนุ ษย์ได้ พัฒนา
ความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล ความคิดสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีทักษะสาคัญใน
การค้ นคว้ าหาความรู้ซ่ึงนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ วิทยาศาสตร์ ถือเป็ นวัฒนธรรม
ของสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ (knowledge-based society) อันช่ วยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ การคิด
วิ เคราะห์ วิ จารณ์ และการแก้ ปัญ หาอย่ างเป็ นระบบ ด้ วยเหตุน้ ี ทุ กคนจึ งจาเป็ นต้ องได้ รับการ
พั ฒ นาให้ ร้ ู วิ ทยาศาสตร์ เพื่ อ ที่จ ะให้ มีความรู้ ความเข้ า ใจในธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี ท่ีมนุ ษ ย์
สร้ างสรรค์ ข้ ึ น สามารถน าความรู้ ไปใช้ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล สร้ างสรรค์ และมี คุ ณ ธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2551 ระบุว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ กาหนดกรอบโครงสร้ างเวลาเรียนขั้นต่าสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
และกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน ซึ่ งสถานศึ กษาสามารถเพิ่ มเติ มได้ ตามความพร้ อมและจุ ดเน้ น โดย
สามารถปรั บให้ เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4–6) การศึ กษาระดับนี้ เน้ นการเพิ่ มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้ าน
สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ยนแต่ละคนทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ
มี ทัก ษะในการใช้ วิ ทยาการและเทคโนโลยี ทัก ษะกระบวนการคิ ดขั้ น สู ง สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพั ฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเป็ นผู้ น า และผู้ ให้ บริ การชุ มชนในด้ านต่ างๆ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
2553)โดยครู หรื อ ผู้ สอนควรทาหน้ า ที่ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เป็ นผู้ ก ระตุ้ น และสร้ า ง
บรรยากาศให้ ผ้ ู เ รี ย นเกิด การเรี ย นรู้ และสามารถหาความรู้ ไ ด้ ด้ว ยตนเองได้ วิ จ ารณ์ พานิ ช
(2553) กล่ า วว่ า ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ นอี ก ทัก ษะหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญมากในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ านสารสนเทศ (Information Literacy) จะต้ องมีทกั ษะ
ที่ต้องการคือ 1) ทักษะในการเข้ าถึง (access) อย่างรวดเร็วและรู้แหล่ง 2) ทักษะในการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ 3) ทักษะในการใช้ อย่างสร้ างสรรค์ และนอกจากนั้นคนในศตวรรษที่ 21 ยังต้ อง
มีความสามารถใช้ เ ครื่ อ งมือสร้ างสื่อและสื่อสารออกไปได้ หลากหลายทาง เช่ น วี ดีโอ (video)
ออดิโอ (audio) พอดคาส์ท (podcast) เว็บไซต์ (website) เป็ นต้ น และวิจารณ์ พานิช ยังกล่ าว
อีกว่า Center for Media Literacy ระบุว่า ทักษะด้ านสื่อประกอบด้ วยความสามารถด้ านการ
เข้ าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้ างสรรค์ (message)ในรูปแบบต่างๆ อันได้ แก่ ในรู ปสิ่งพิ มพ์
กราฟิ ก แอนิเมชัน ออดิโอ วีดีโอ เกม มัลติมีเดีย เว็บไซต์ และอื่นๆ
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ปั จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันมากมายและมีการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นเทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สาร เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทต่างๆโดยเฉพาะสื่อวิดีทศั น์ เป็ นสื่อการเรียนการ
สอนประเภทหนึ่ง ที่มีความพร้ อมในลักษณะของมัลติมีเดีย(Multimedia) ซึ่งได้ รวมเอาความโดด
เด่นของรูปแบบ และแนวทางการนาเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้ วนไว้ ท้งั ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก และเทคนิคพิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้ างประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วย
ลดความยุ่งยากซับซ้ อนของเนื้อหาวิชา และมีความหลากหลายใน ด้ านการสร้ างจินตนาการของสื่อ
การสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้ เป็ นอย่างดี และอีก
สิ่งหนึ่งที่เป็ นคุณสมบัติท่สี าคัญคือ สามารถนามาเปิ ดซา้ ได้ ตามความต้ องการ (เริ งชัย พะวุฒ,
2557) อีกทั้งผู้ชมก็สามารถควบคุมการเรี ยนการสอนได้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่มี ีการเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่าย (วรพจน์ นวลสกุล, 2550)
การนาเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นสื่อการสอนที่มีท้งั ภาพและเสียงยังสามารถช่วยให้ นักเรียน
จดจาได้ ดีข้ นึ รวมถึงสามารถสร้ างความคิดรวบยอดหรือสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ได้ อย่างถูกต้ องและ
รวดเร็ว (จินดา พราหมณ์ชู, 2553)
เป็ นที่ทราบกันดีว่าวิชาเคมี มีเนื้อหาเป็ นนามธรรมสูง และจดจาได้ ยาก เนื่องจากเป็ น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบทั้งในระดับอะตอมและโมเลกุล ด้ วยเหตุน้ ีนักเรียนส่วน
ใหญ่ ร้ ู สึกเบื่ อหน่ าย และมีทัศนคติด้านลบต่ อวิ ชานี้ ผู้ วิจัยจึ งเห็นว่ า การสอนโดยการใช้ ส่ ื อสื่อ
วิดีทศั น์น่าจะเป็ นวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ นักเรียนสนใจเนื้อหาที่เรี ยนได้ มากขึ้น และสามารถปรั บ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม อันจะส่งผลให้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลั งเรี ยนโดยใช้ ส่ ือ
วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ส่ อื วีดิ
ทัศน์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการพฤติ ก รรมกลุ่ ม โดยใช้ ส่ ื อ วิ ดี ทัศ น์ เ รื่ อ ง พั น ธะเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
4. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์เรื่ อง พั นธะ
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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สมมติฐาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังได้ รับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ เรื่องพันธะเคมี สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 80 ขึ้นไป
3. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อวิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี อยู่ในระดับมาก

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สื่อวิดีทศั น์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ ภาพเคลื่อนไหวที่อาศัยเทคนิคที่ได้
จากภาพนิ่ง การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว คือ การเอาภาพนิ่งมาเรี ยงลาดับกัน สมองของมนุ ษย์จะ
สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทาให้ เข้ าใจบทเรี ยนได้ ง่าย
เข้ าใจตรงกัน เนื่ องจากสามารถแสดงให้ เนื้อหาที่ต้องการสื่อผ่ านทางภาพเคลื่ อนไหวซึ่ งแสดง
รายละเอียดสิ่งที่ต้ องการศึ ก ษาภายในบทเรี ยนได้ ชั ดเจนมากกว่ า จะเรี ยนเพี ยงตัวหนั งสือหรื อ
ภาพนิ่ง
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความสามารถของนั ก เรี ย น ซึ่ ง วั ด ได้ จ าก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 1 ชุ ด โดยเป็ นการวัดความเข้ าใจในเนื้อหาวิชา
เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่เกี่ยวข้ องกับ 1) ทักษะการ
จาแนก เป็ นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์เรื่ องราวสิ่งของออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ ให้ เข้ าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้ 2) ทักษะ
การจั ด หมวดหมู่ เป็ นความสามารถในการจั ด ประเภท จั ด ล าดั บ จั ด กลุ่ ม ของสิ่ ง ที่มีลั ก ษณะ
คล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน โดยยึดโครงสร้ างลักษณะหรือคุณสมบัติท่เี ป็ นประเภทเดียวกัน 3) ทักษะ
การเชื่ อมโยง เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพั นธ์ของข้ อมู ลต่ างๆ ว่ าสัมพั นธ์กัน
อย่ างไร 4) ทักษะการสรุ ปความ เป็ นความสามารถในการจั บประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กาหนดให้ 5) การประยุกต์ เป็ นความสามารถในการนาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แนวคิดการ
คิดวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ผ้ ูวิจัยปรับจากกรอบการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (2001)
4. นักเรี ยน หมายถึง นั กเรี ยนที่กาลั งศึ กษาชั้ นชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวิเศษ
ไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คนโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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5. ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน
สื่อวิดีทศั น์ และบรรยากาศของการเรียน ในที่น้ ีความพึงพอใจ จะมีความหมายถึง ความรู้สึกในแง่
บวก หรื อการมีทัศนคติท่ีดี อันส่งผลให้ นักเรี ยนมีความตื่นตัว สนใจ และต้ องการมีส่วนร่ วมใน
การเรียน
6. พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของโครงสร้ างอะตอม สามารถทาให้ เกิด
เป็ นพั น ธะเคมี ได้ แ ก่ พั น ธะไอออนิ ก พั นธะโคเวเลนต์ และพั นธะโลหะ แล้ วยังทาให้ เ กิดเป็ น
ปฏิกริ ิยาเคมีต่างๆ ได้
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ อง โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คนโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรทีใ่ ช้
ตัวแปรต้ น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ส่ อื วิดีทัศน์เรื่อง พั นธะเคมี ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนั กเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
- พั ฒ นาการพฤติ ก รรมกลุ่ ม โดยใช้ ส่ ือ วิ ดี ทัศ น์ เรื่ อ ง พั น ธะเคมี ของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
- ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี
ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้ ส่ ือวิ ดีทัศน์เรื่ อง พั นธะเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 20 ข้ อ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์เรื่ อง พั นธะ
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 12 ข้ อ
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4. แบบสังเกตพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 ข้ อ
5. แบบสอบถามวั ดความพึ งพอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ ส่ ือวิ ดีทัศน์ เรื่ อง
พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 หมวด ได้ แก่ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ าน
สื่อวิดีทศั น์ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ รวมเป็ นจานวน 18 ข้ อ

ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นที่ 1 อธิบายวิธกี าร วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่จี ะได้ รับ จากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ โดยใช้ ส่ ื อ วิ ดี ทัศ น์ เรื่ อ ง พั น ธะเคมี ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
ขั้นที่ 2 ให้ นักเรียนทาแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pre-test)
ขั้นที่ 3 ดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาความคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาเคมีพ้ ืนฐาน (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) โดยใช้ ส่ อื
วิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ
เรียนต่อสัปดาห์
ขั้นที่ 4 ระหว่ างการทดลอง นักวิจัยในฐานะครูผ้ ู สอนให้ คะแนนนักเรี ยนในแบบ
บันทึกพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ในแผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนที่ 3 และแผนการเรียนที่ 4
กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นที่ 5 ขั้นหลังการทดลอง นักวิจัยให้ นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรี ยน หลังการเรี ยนเรื่ องพั นธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ส่ ือวีดิทัศน์ และให้ นักเรียนทา
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการเรี ยน (Post-test) และแบบวัดความพึ งพอใจ
ของนั กเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ ส่ ือวิ ดีทัศน์ เพื่ อรวบรวมข้ อมู ล และนามา
ประมวลผล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. หาค่าสถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ที่ได้ รับจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่ างคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปหาค่า t – test (Dependent Samples)
3. วิเคราะห์หาค่าคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่เรียนโดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย ( X )
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4. วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยใช้ ส่ ือ
วิดีทศั น์เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจยั
1. ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
วิชาพั นธะเคมี โดยใช้ ส่ ือวิดีทัศน์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน( X = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 4.13, S.D =
1.09) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้งั ไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้ อยละ 80 มีจานวน
33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.15
จะเห็นได้ ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจานวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
3. ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้ ส่ อื วีดิทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้น คืออยู่ในระดับดี
4. ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 38 คน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พันธะเคมี ของ โดยใช้ ส่อื วิดีทศั น์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านทุกด้ านมีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากจะเห็นว่า ด้ านกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ( X = 4.05, S.D =
0.83) ด้ านสื่อวิดีทศั น์ ( X = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน
( X = 4.13, S.D = 0.78)

อภิปรายผล
1. ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนโดยจัดการเรียนการสอน โดยใช้
สื่อวิดีทศั น์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้ อยละ 80 มีจานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.84 แต่มีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.15 สาเหตุท่นี ักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็ นนักเรียนเรียนรู้ช้า
กว่ านักเรี ยนคนอื่น จึ งทาให้ นักเรี ยนขาดทักษะการจาแนก การจั ดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การ
สรุปความและตีความ และนาไปประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน่ได้ จะเห็นได้ ว่านักเรียนที่มี
คะแนนผ่ านเกณฑ์มากกว่ าจ านวนนั กเรี ยนที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ซึ่ งนั กเรี ยนที่ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์มากกว่ า
จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่มากนัก คิดเป็ นร้ อยละ 73.69 ผลที่ได้ น้ ีแสดงให้ เห็นว่ าการใช้ ส่ ือ
วิดีทศั น์สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาประเภทเนื้อหาได้ (Subject-matter)
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CPB (2004) และ Mayer (2001) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ไว้ ว่า
การใช้ วิดี ทัศ น์ ที่ถื อ ว่ า เป็ นสื่อ การสอนที่มีภ าพเคลื่ อ นไหว มี สีสัน ดู เ พลิ น ตา สามารถช่ ว ยให้
กระตุ้นนักเรียนให้ เกิดความสนใจ และช่ วยลดความเครี ยดในการเรียนเนื้อหาที่หนักเกินไป เมื่อ
นักเรี ยนสนใจและสนุ กต่อการเรียน และพร้ อมจะเปิ ดรั บเนื้อหา นักเรี ยนก็จะสามารถจดจาและ
เข้ าใจเนื้อหาได้ ดี Macintyre (1995) ได้ แสนอแนะว่า นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน รู้สึกเครียด
หรือเบื่อหน่ายก็จะไม่สามารถจดจา และเข้ าใจบทเรียนได้ โดย Macintyre (1995ได้ เสนอคาว่า
“ Mental Block” หรือภาวะที่เกิดจากความเครียด หรือความเบื่อในการเรียน อันเป็ นอุปสรรค
สาคัญในการเรี ยน การจดจา และความเข้ าใจเนื้อหา Mayer (2001) และ Marshall (2002)
เสนอว่ า การจะลดภาวะ Mental Block ได้ สื่อ การเรี ยนการสอนควรน่ า สนใจ และเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ การใช้ ส่อื วิดีทศั น์ยังช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางมากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง ดังที่ Silverman (2006) และ Marshall (2002) กล่าวว่า การจะสร้ างความจดจา และ
ความเข้ าใจในบทเรียนให้ ได้ ดี นักเรียนควรเรียนรู้ด้วยการใช้ ช่องทางมากกว่าหนึ่ง และควรมีภาพ
และเสียงไปพร้ อมๆ กัน ศุภพักตร์ จารุเศรณี (2552) กล่าวไว้ ว่า การรับรู้เป็ นพื้นฐานการเรียนรู้
ที่สาคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้ อม
ของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้ น ๆ
ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กบั ปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัยการรับรู้ประกอบด้ วย
ประสาทสัมผัส และปั จจัยทางจิตคือความรู้เดิม ความต้ องการ และเจตคติ เป็ นต้ น การรับรู้จะ
ประกอบด้ วยกระบวนการสามด้ านคือ การรับ สัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์การรับรู้
จากการวิจัยมีการค้ นพบว่าการรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการได้ ยิน 13% การสัมผัส
6% กลิ่น 3% และรส 3%
ด้ วยเหตุน้ ีนักเรี ยนในงานวิจัยเรื่ องนี้ จึงมีผลคะแนนสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังการใช้ ส่อื วิดีทศั น์อยู่ในระดับสูง และสอบผ่านเกือบทุกคน
ความสาเร็จในการใช้ ส่ ือดีวีทัศน์ช่วยให้ นักเรี ยนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์ในงานวิ จัยเรื่ องนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ธานิ นทร์ จันทอง (2547) กล่ าวคือ
ธานิ น ทร์ ได้ ใ ช้ ส่ ื อ วิ ดี ทัศ น์ ในการเรี ยนการสอนวิ ช า วิ ทยาศาสตร์ เรื่ อ ง มลพิ ษ ทางน้า สาหรั บ
นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผลการวิ จั ยของเขาพบว่ า นั กเรี ยนกลุ่ มดั งกล่ าวสามารถทา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้ อยละ 80 มากกว่าร้ อย
ละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียน พบว่า
คะแนนการความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 ผลที่ได้ น้ ี
ช่วยยืนยันประโยชน์ของการใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ การใช้ มีภาพและ
เสียง เรื่องราว ของสื่อวิดีทศั น์ช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนสนใจที่จะมีส่วนร่ วมในการเรียน โดยเฉพาะ
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การ ดูและคิดตาม ดังที่ Marshall,2002 เสนอแนะว่า การใช้ ส่อื การสอนชนิดนี้ถือเป็ นการสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Active learning และการคิดเนื้อหาตามนี้เอง
ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ถึงแม้ ว่าในงานวิจัยเรื่ องนี้ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังเรียนจะต่างกันสองเท่า คือ คะแนนก่อนเรียน X = 4.13 และหลังเรี ยน = 8.76 และมี
คะแนนสู ง ขึ้ นสู ง ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.05 ซึ่ ง ผลความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา
ความสามารถในการวิเคราะห์โดยการใช้ ส่ อื วีทศั น์น้ ีสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ พิไลวรรณ ซาว
บุญตัน (2551) บรรจบ โนนพิลา (2556) และถาดทอง ปานศุภวัชร และคณะ (2556)
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้ ส่ อื
วิดีทัศน์ เพี ยงอย่ างเดียวอาจจะไม่ เพี ยงพอเท่าที่ควร หากไม่ มีการใช้ วิธีการสอนอื่นๆ ร่ วมด้ วย
กล่าวคือจากการที่ผ้ ูวิจัยได้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าในการเรียนแผนที่ 1 นักเรียนยัง
ขาดการกระตือรื อร้ นในการตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ โดยมีระดับคะแนนจากแบบบั นทึก
พฤติกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 1 ในด้ านความกระตือรือร้ นในการตั้งคาถาม อยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อ
ผู้วิจัยใช้ การตั้งคาถามประกอบร่ วมกับสื่อวิดีทัศน์ พบว่ านักเรี ยนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์
เรื่องพันธะเคมี โดยแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มครั้งที่ 3 มีคะแนนอยู่ระดับดี
กล่าวได้ ว่าการที่งานวิจัยเรื่องนี้มีผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ ได้ แก่ การ
ตั้งคาถามปลายเปิ ด ดังที่ Emerson (2007) ได้ เสนอแนะว่า การตั้งคาถามปลายเปิ ดสามารถช่ว ย
ให้ นักเรียนเกิดการทักษะทางการคิดในระดับสูงอันได้ แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้ างสรรค์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาถาม
อยู่ในขอบข่าย “5 WS 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้ จริงคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้ องกับความ
สงสัยใคร่ ร้ ู ข องผู้ ถ าม เมื่ อ เห็น สิ่งหนึ่ งสิ่งใดแล้ ว อยากรู้ เ กี่ยวกั บ สิ่งนั้ น มากขึ้ นในแง่ มุมต่ า งๆ
เพื่ อให้ ได้ ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้ าใจใหม่ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการ
แก้ ปัญหาขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น คาถามปลายเปิ ดที่
ผู้วิจัยใช้ ได้ ใช้ กรอบคาถามตามกรอบความคิดของมาร์ ซาโน (Marzano. 2001: อ้ างอิงจากประ
พันธศิริ สุเสารัจ.58) ได้ แก่
1) ทักษะการจาแนก เป็ นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่ อยต่ างๆ ทั้ง
เหตุก ารณ์เ รื่ องราวสิ่งของออกเป็ นส่ว นย่ อยๆ ให้ เข้ า ใจง่ ายอย่ างมีหลั กเกณฑ์ สามารถบอก
รายละเอียดของสิ่งต่างๆได้
2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็ นความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่ม
ของสิ่งที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน โดยยึดโครงสร้ างลักษณะหรือคุณสมบัติท่เี ป็ นประเภท
เดียวกัน
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3) ทักษะการเชื่อมโยง เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ของข้ อมูล
ต่างๆว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร
4) ทักษะการสรุปความ เป็ นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กาหนดให้
5) การประยุกต์ เป็ นความสามารถในการนาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
3. ผลการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ ในเรื่อง พันธะเคมี ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 จานวน 38 คน พบว่ าการนักเรี ยนมีคะแนนพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้น
หรือถือว่ าพัฒนาจากครั้งแรก คืออยู่ในระดับดี การเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนทางานกลุ่ มร่ วมไปกับ
การใช้ ส่อื วิดีทศั น์และการตั้งคาถามช่วยให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ น มีปฏิสัมพันธ์ท่ดี ีกับเพื่อน
ร่ ว มชั้ น อัน น าไปสู่แ ลกเปลี่ ยนความคิ ด มี ความพยายามที่จ ะบรรลุ เ ป้ าหมายร่ ว มกัน ด้ ว ยการ
พยายามคิดแสวงหาคาตอบ ไม่ว่าจะเป็ นการจาแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การเชื่ อมโยง การ
สรุปตีความ และการนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ดีข้ ึน ดังที่ Johnson and Johnson (1998 : 53) ได้
เสนอแนะว่าเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนทางานกลุ่ม หรือมีลักษณะการเรียนแบบร่ วมมือ (Cooperative
Learning) สามารถกระตุ้นให้ สมาชิกในกลุ่มทุกคนพยายามช่วยเหลือกันและกัน อันนาไปสู่การ
พัฒนาความสามารถทางการเรียน การทากิจกรรม ทักษะการคิด และผลการเรียน
4. ผลความพึ งพอใจที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเรื่ อง พันธะเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ จานวน 38 คน ผลที่ได้ นักเรียนระดับความพึ ง
พอใจภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D = 0.70) ที่จะให้ มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ ส่ ือวิ ดีทัศน์ เพราะมี ประโยชน์ ในการจั ดการเรี ยนการสอน การที่บรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจัยนี้อยู่
ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานของธานินทร์ จันทอง (2547) ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6
โรงเรียนวัดอ้ อมน้ อย มีความพึงพอใจการเรียนการสอนที่ใช้ ส่ อื วิดีทศั น์วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ
มาก โดยผลงานวิจัยของธานินทร์ยังเสนอแนะว่า ที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเพราะ
การใช้ ส่ ือวิดีทัศน์ ช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าใจเนื้ อหาได้ ง่าย จดจาได้ ดี และไม่ น่าเบื่ อ นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กาญจนา ตุ่นคาแดง (2554) ที่ใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ในเรื่องการสร้ างงานสาม
มิติ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่โดยรวมยู่ในระดับ
มากเช่นกัน
CPB (2004) และ Mayer (2001) ยังได้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ซ่ึง
เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ใช้ เ สียง และภาพเคลื่ อนไหวที่มี มี สีสัน สนุ กสนาน และน่ าติดตาม
สามารถกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ยนเกิ ด ความสนใจและลดความเครี ยดในวิ ช าที่เ น้ น เนื้ อหา ( subject
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matter) และยังช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดระดับการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้ างสรรค์ได้ ด้ วย
เหตุน้ ีท้งั ครูและนักเรียนต่างมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ส่อื วิดีทศั น์
นอกจากนี้ Silverman (2006) ได้ เสนอแนะว่า การเรียนการสอนใดๆ ที่สามารถช่วย
ให้ นักเรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนได้ ง่าย และจดจาได้ นานขึ้น จะช่ วยให้ นักเรี ยนทาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังเรียนได้ สงู และสอบผ่านได้ ง่าย ดังนั้นการที่การจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่
ใช้ ส่อื วิดีทศั น์ ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยสร้ างความเข้ าใจและความจดจาของนักเรียน
ได้ ดี จึ งสามารถเป็ นสื่อการสอนที่ทาให้ นักเรี ยนเกิดความพึ งพอใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้
อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ จากการที่งานวิ จั ยเรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ยในฐานะผู้ สอนใช้ คาถามแบบปลายเปิ ด
ประกอบการใช้ ส่ อื วิดีทศั น์สามารถกระตุ้นให้ นักเรียนสนใจที่มีส่วนร่ วมในการติดตาม มีการสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบัติ นักเรี ยนฝึ ก การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง
การสรุ ป ตี ความ และการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ การเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้ ฝึ กกระบวนการคิด
วิเคราะห์น้ ีเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ นักเรียนเล็งเห็นประโยชน์ท่ตี นเองจะได้ รับได้ โดยตรง เห็นจาก
คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนหมวดประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนได้ คะแนน X =
4.34 ถือว่าอยู่ในระดับมาก ดังที่ Kami et al (2008) ได้ กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนตั้ง
คาถามและแสวงหาคาตอบผ่านงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ช่วยกระตุ้นให้ นักเรี ยนสร้ างกระบวนการ
คิด และการมีโอกาสสร้ า งกระบวนการคิด คือการทาให้ นั ก เรี ยนมีส่ว นร่ ว มกับการเรี ยนอย่ า ง
แท้ จริงอันก็เป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยลดความรู้สกึ เบื่อหน่ายเนื้อหาวิชา

ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้
ข้ อค้ นพบที่น่าสนใจจากการทาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
การจั ดการเรี ยนการสอนด้ วยสื่อวิ ดีทัศน์ ควรมีการใช้ วิธีการตั้งคาถาม โดยจากการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนระหว่ างการเรี ยนการสอน ผู้วิจัยพบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เป็ นขั้นตอนได้ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดจากกิจกรรมการตั้งคาถามหลังการใช้
สื่อวิดีทศั น์ กล่ าวได้ ว่า ครูควรมีบทบาทเป็ นนักกระตุ้นให้ นักเรี ยนฝึ กตั้งคาถาม แสวงหาคาตอบ
อันนาไปสู่การเชื่อมโยงความคิดไปยังหัวข้ อต่างๆ ได้ กล่าวได้ ว่าการจะพั ฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อาจจาเป็ นต้ องใช้ กจิ กรรมการตั้งคาถาม ประกอบร่วมกับการใช้ ส่อื วีดิทศั น์ด้วย

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. การพิ จ ารณาการจั ด กลุ่ ม ครู ค วรก าหนดให้ นั ก เรี ย นมี ร ะดั บ ความสามารถ
แตกต่างกัน คือ เก่ง 1 ปานกลาง 2 และอ่อน 1 เพื่อให้ นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคน
เก่งจะอยู่ในฐานะพี่เลี้ยง และฝึ กทักษะการเป็ นผู้นา
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2. การจัดห้ องเรี ยนที่ใช้ ส่ อื วิดีทศั น์ควรจัดโต๊ะให้ นักเรี ยนนั่งให้ เห็นสื่อวิดีทศั น์ ได้
ชัดเจนขึ้น
3. หลังการใช้ ส่อื วิดีทศั น์ครูควรช่วยสรุปเนื้อหา โดยอาจผ่านการตั้งคาถาม เพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้ าใจเนื้อหาวิชา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมี ง านวิ จั ย ที่ มุ่ ง การออกแบบ สร้ าง และการพั ฒ นาสื่ อ วิ ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้
สอดคล้ องกับบทเรียนและสาระวิชาต่างๆ
2. ควรมีงานวิจัยการพัฒนาด้ านเทคนิค และการผลิตสื่อวิดีทัศน์ให้ ทันสมัย แต่
สะดวกในการใช้
3. ควรมี การวิ จัยเพื่ อ เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยนด้ วยรายการ
วิดีทศั น์ด้วยเทคนิคต่างๆเช่น เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้ วย รายการวิดีทศั น์
ด้ วยสื่อการ์ตูน และ รายการวิดีทศั น์ด้วยเทคนิคการถ่ายทาแบบ Stop motion เป็ นต้ น
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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) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง
สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เลือกมา 1 ห้องเรียน
จานวน 40 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive ) เครื่องมือในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องประเภทและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้จานวน 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) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66
(2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ จานวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50
(3) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลาดับ 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
การเรียนรู้ (X = 4.31, S.D. = 0.23)
คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้, การใช้ปัญหาเป็นฐาน, วิชาวิทยาศาสตร์

ความสาคัญและที่มาของปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจาเป็นและเพิ่มความสาคัญเป็นลาดับมากขึ้นต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอื้ออานวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่
ที่สะดวกสบายและอายุยืนนานขึ้น หากการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยมิได้พิจารณาอย่าง
สุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์
เมื่อมองไปข้างหน้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะเผชิญกับ
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต และปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อที่พึงตระหนัก คือ
การดารงชีวิตของมนุษย์มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ หรือการทาตนอยู่เหนือธรรมชาติ
หากแต่มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติที่จะดารงชีวิตอย่างสันติร่วมกับผู้อื่น กับสังคมวัฒนธรรม และกับ
ธรรมชาติ ดังนั้นในชีวิตประจาวันของมนุษย์ทุกคน จะต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลา เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการทางด้านความรู้ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้บุคคลในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีระบบ
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาซึ่งวิธีการคิดนั้นเป็นวิธีเดีย วกันกับที่ใช้อยู่ในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สิปปนนท์ เกตุทัต ม.ป.ป.)
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจั ด การศึ ก ษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (4) จั ด การเรี ย นการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งได้ สั ด ส่ ว นสมดุ ล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรีย นเกิ ดการเรี ย นรู้แ ละมีค วามรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ก ารวิจัย เป็นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
เรีย นรู้ ทั้งนี้ ผู้ส อนและผู้เรีย นอาจเรีย นรู้ไปพร้อมกั นจากสื่อการเรีย นการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
สหรัฐอเมริกายังได้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแนวโน้ม และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 150 คน จากหลากหลาย อาชีพ เช่น นักธุรกิจ
ระดับชาติผู้นาทางการศึกษา และตัวแทนจากรัฐบาล เครื่องมือวิจัยสาหรับโครงการนี้ คือการใช้เทคนิค
Delphi ในการศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย 3 ปี ในรายงานส่วนหนึ่งของวิลสัน (Wilson, 1991) สรุปไว้
ว่า การเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความจาเป็นที่ จะต้อง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ และมีทักษะในการตัดสินใจ นักเรียนต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถปรับแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้โดยนักเรียนต้องมีลักษณะกล้าเสี่ยง
เป็นนักสารวจ และเป็นนักคิดที่รู้จักให้ความร่วมมือกับผู้อื่น แนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 มากที่สุด Borme, Lyle. (1971). ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า การเรียนรู้จะ เกิดขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมา จากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่ รับเข้ามา ใหม่ จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีเรียน 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
กระทาด้วยตนเอง (Learning by doing) จากแนวคิดนี้ ได้นาไปสู่แนวคิดของการสอนในรูปแบบต่า ง ๆ
ดังที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ เช่นเดียวกัน PBL มีการ
พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ มหาวิทยาลัย
McMaster ที่ประเทศแคนาดา ได้ถูกนามาใช้ในกระบวนการติว (tutorial process) ให้กับ นักศึกษา
แพทย์ ฝึก หั ด วิธี ก ารดังกล่ าว ต่อมาได้ก ลายเป็นรู ปแบบการเรีย นรู้ (Learning model) ที่ ทาให้
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานาไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ Guilford, J.P. (1967). โดยเริ่ม
จากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้นามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดตั้ง
ห้องทดลอง พหุวิทยาการ (Multi-disciplinary Laboratory) เพื่อทาเป็นห้องปฏิบัติการสาหรับทดลอง
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 จะทาให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ (ไพศาล สุวรรณน้อย, ม.ป.ป. )
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง ควบคู่ไป
กั บ ทางานร่ว มกั น เป็ นที ม เพื่ อ กลั่น กรองความรู้ ข้อ เท็จ จริ ง และน ามาซึ่ ง ข้อ ตกลงร่ วมกั นในการ
แก้ปัญหาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงและบริบทการเรียนรู้ Hoolowell,
Kothleem Am. (1977).
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การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษา
ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์ นักเรียนสามารถ
นาไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้จริง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและสังคม วันเพ็ญ พิเสฎฐศลาศัย และคณะ (2557) เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้จริง ทั้งในชุมชนและสังคม และให้ผู้เรียนรู้จักสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based
Learning) สามารถให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
ทั้งนี้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยจะต้องจัดการเรียน
การสอนให้รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออกทางความคิด และรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
นาเอาทักษะการคิดแก้ปัญหาติดตัวไปใช้ต่อไป ไม่ใช่ติดตัวเฉพาะความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น ลักษณะ
ของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหานั้นควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอด รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหากับ
ชี วิ ต จริ ง เพราะเมื่ อ ผู้ เ รี ย นประสบกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต จริ ง ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ประสาท เนือง
เฉลิม (2558)
จากสภาพปั ญหาการจัด การเรีย นการสอนวิช าวิ ทยาศาสตร์ ใ นปัจ จุบั นผู้ เรี ย นไม่ ค่อ ยมี
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการคิด โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยและเป็น
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา เพราะเมื่อผู้เรียนพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ ทาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงทาให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ
การเรีย นรู้วิ ชาวิท ยาศาสตร์ และท าให้ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
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. นักเรียนมีความสามารถเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการแก้ปัญหาสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนามา 1
ห้องเรียน จานวน 40 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive )
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องประเภทและสมบัติของวัสดุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง
2. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 1 ชุด
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 1 ชุด
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จานวน 1 ชุด

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ทดลองโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การพั ฒ นา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นนา
1.1 ผู้สอนให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน การ
แบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้จนสิ้นสุดการเรียนรู้ จากนั้นผู้ส อนแนะนาวิธีการทางานกลุ่มและบทบาทของ
สมาชิก ในกลุ่ม แต่แนะนาให้นัก เรีย นทุก คนในกลุ่มสลับหน้าที่ใ นกลุ่มได้ใ นแต่ล ะครั้งที่มีก ารท า
กิจกรรม
1.2 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องที่เรียนแต่ละเรื่อง ซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่ง
ต้องใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.3 ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดยพูดคุย ซักถามนักเรียน เปิดวิดีทัศน์และสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน เพื่อให้เร้าความสนใจของผู้เรียน หลังจากนั้น เข้าสู่บทเรียน
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2. ขั้นสอน
2.1 ผู้ ส อนแนะน านั ก เรี ย นทราบถึ ง การตั้ ง โจทย์ ปั ญ หาที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ต้ อ งไม่ ซ้ ากั น
หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดตั้งโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องเรียนตามกระบวนการของ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องดาเนินการตามกระบวนการดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2)
ทาความเข้าใจกับปัญหา 3) ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของ
คาตอบ 6) นาเสนอและประเมินผลงาน
ถ้ากลุ่มไหนมีปัญหาผู้สอนจะให้คาแนะนาก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
2.2 ผู้สอนให้นักเรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้า ในการหาคาตอบและจึงมาระดมความคิด
และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
2.3 ผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคิดพิจารณาต่อไปว่า ความรู้ที่ได้มามีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนตามประเด็นของโจทย์
ปัญหาที่ต้ องการศึ ก ษาแล้ว หรือยั ง ถ้าข้อมูล ยั งไม่เพี ย งพอก็ ต้ องช่วยกั นศึก ษาหาข้อมูล เพิ่ มเติมให้
สมบูรณ์มากที่สุด
2.4 ผู้สอนให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้สอนช่วยตรวจสอบ และแนะนาเพิ่มเติม ซึ่งให้ครอบคลุม
เนื้อหา ของวิธีการที่แต่ละกลุ่มใช้แก้โจทย์ปัญหา
2.5 ผู้สอนให้นักเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทย์ปัญหาที่ได้ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.6 ผู้สอนสังเกตการณ์แก้ปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนาไปประเมินนักเรียน
ต่อไป
3. ขั้นสรุป ผู้สอนนาแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบประเมินพฤติกรรม
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มาประมวลผล และวิเคราะห์
ต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดับความรู้หลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของวัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ และวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1) ผลการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและ
สัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องวัสดุในชีวิตประจาวัน พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 1 กลุ่ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.66 และพบว่ า นั ก เรีย นมี ค ะแนนพฤติ ก รรมในการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.66
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งความหลากหลายของพื ช และสั ต ว์ กั บ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งวั ส ดุ ใ น
ชีวิตประจาวัน พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50
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3) ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องวัสดุใน
ชีวิตประจาวัน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
(X = 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลาดับ 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
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วย
การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งวั ส ดุ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค ะแนนความสามารถในการเรี ย นรู้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
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 พบว่าผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.33
มีไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 16.6 จะเห็นได้ว่าคะแนนแบบสังเกตพฤติ กรรมในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ 5 นักเรียนเลขที่ 11, 21, 22, 26, 33, 34 คิดเป็นร้อยละ 74.29 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นขาดความรั บ ผิ ด ชอบในบางส่ ว น ขาดการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับนางสาวสุภามาส เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านนักเรียนมีความสามารถในการระบุปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับ 1 ความสามารถการนาเสนอโครงงาน
อยู่ในระดับสูงเป็นลาดับสุดท้าย สอดคล้องกับ Baker, T. (1960) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ประสาท เนืองเฉลิม (2558) กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เ รีย นเกิ ดความอยากรู้อยากเห็นและค้นคว้าหาคาตอบ โดยการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รวบรวมความรู้และนามาสรุปเป็น
ความรู้ใหม่ เป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย มีวิธีการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็น กระบวนการที่มีความหมายสาคัญ ช่วยให้
ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ พลกฤต โกฏิกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผล
การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานสู ง กว่ า ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนแบบปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (2)
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับดอกอ้อ รังโคตร (2553) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบนี้ “ปัญหา” จัดเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้การกาหนดประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้จึงเริ่มต้นที่
ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักหากเป็นเรื่องใกล้ตัวน่าสนใจมีคุณค่าและความหมายแล้วก็จะนาไปสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งความรู้ทักษะกระบวนการการคิดขั้นสูงและ
การทางานร่วมกันเป็นทีมได้ทั้งนี้ผู้เรียนต้องคานึงถึงหลักสูตรสถานศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลขอบข่าย
ของปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการตั้งปัญหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ การกาหนด
บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ตามแนวทางการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่นเดียวกับการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายของพืช โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งการสอนทัก ษะการคิด
แก้ ปั ญ หาจะต้ อ งก าหนดสถานการณ์ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ ฝึ ก ฝนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ๆ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์เนื้อเรื่องที่เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา และส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วยตนเองและแนวคิดของกาเย่
(Gagne. 1970: 63) ได้กล่าวถึง การแก้ปัญหาว่า ความสามารถในด้านการคิดแก้คิดปัญหารูปแบบของ
การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความคิดรวบยอดเป็นพื้นฐานการเรียน เป็นการกระทาที่มีจุดมุ่งหมาย
เป็นการเลือกเอาวิธีการ หรือกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องนั้น โดยอาศัยความรู้
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แจ้ง หรือความหยั่งเห็น (Insight) ในปัญหาอย่างถ่องแท้เสียก่อนจึงจะเป็นปัญหา ดังนั้นการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายของพืช โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ทาให้นัก เรียนได้ฝึก แก้ ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง มีเหตุผล มีขั้นตอนที่เหมาะสมต้องใช้ความคิดอย่างซับซ้อน รวมทั้งสติปัญญา สมรรถภาพทาง
สมองประสบการณ์และความถนัดเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาตามสาเหตุและสามารถวิเคราะห์เหตุผล
ที่จะเกิดจากการใช้วิธีการแก้ปัญหานั้นได้ดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องวัสดุในชีวิตประจาวัน
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 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 แสดงออกถึงการใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆ มีทักษะในการจา จึ งทาให้สอบ
ได้คะแนนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสุฑามาศ นิยมพานิช (2556) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวข้อเนื้อหา และ
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างหัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ (2554) ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจานวน 46 คน มีคะแนนเฉลี่ย (X) เท่ากับ 29.22 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 73.05 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
84.78
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายของพืช และสัตว์ กับหน่วย
การเรียนรู้เรื่องวัสดุในชีวิตประจาวัน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.52,
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจเรียงตามลาดับ 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) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ดุล ยภาพของสิ่งมีชีวิต หลังผ่านการ
จัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทครูผู้สอน บทบาทของผู้เรียนเอง กิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก และภาณุวัฒน์ เปรมปรี (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน
อยู่ในระดับมาก (4.83)

ข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์
ปัญหาที่นักเรียนสนใจด้วยตนเองและหาเพื่อนร่วมกลุ่มทางาน โดยเริ่มจากการพิจารณาการตั้งปัญหา
ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล วางแผนการดาเนิ นงาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะ
แก้ปัญหาให้ประสบความสาเร็จเป็นความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้จากการทางาน มี
การแบ่งงานกันทา มีความรับผิดชอบ เพื่อการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ เมื่อทาหลายๆ ครั้ง
นักเรียนจะเกิดความชานาญ ครูผู้สอนมีส่วนร่วม คือ เป็นเพียงที่ปรึกษา
2. กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทา รู้จักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งใน
และนอกห้องเรียน จึงทาให้นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และทาให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น นักเรียนน่าจะนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้ และกับการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ได้
อีกด้วย
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3. พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้ทาการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม ของนั ก เรีย นชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 5 ที่เ รีย นรู้ โดยใช้ปั ญหาเป็น ฐาน โดยภาพรวมอยู่ ใ นเกณฑ์
ระดับสูง จากแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนร่วมมือกันทา
กิจกรรม มีก ารแบ่งหน้าที่และก าหนดเป้าหมายของงานชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีก าร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขณะมีการเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ และนักเรียนทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนดไป
ด้วยกัน มีการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เจอ มีวิธีคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูควรตรวจสอบแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว้
เป็นปัญหา สาหรับการหาคาตอบ เช่น จัดมุมศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน หรือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด หรือในห้องอินเทอร์เน็ต โดยครูผู้สอนต้องประสานงานกับครูที่รับผิดชอบห้องแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
2. เวลาในการนาเสนอแต่ละเรื่องนั้นนักเรียนยังใช้เวลามากกว่าที่กาหนดไว้ ซึ่งครูต้อง
กากับดูแลเรื่องเวลาให้เหมาะสม ครูต้องกาหนดเวลาให้กระชับ
3. หลังจากนาเสนอในห้องแล้ว ควรให้ นัก เรีย นนาเสนอเป็นป้ ายนิเทศ เพื่ อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะเวลาต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชา
วิทยาศาสตร์
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การจัดการเรียนรู้วชิ าคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ ส่งเสริมความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกลุ่มดอกแก้ว ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จานวน 2 โรงเรียน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ วย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส มองเป็ น ฐาน วิ ช าคณิ ตศาสตร์ เ รื่ อ ง ทิ ศ แผนที่
แผนผัง และเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้งโดยใช้เวลาในการทดลอง 28
ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าสถิติที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ
มาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
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.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้ามากมายหลาย
ด้าน ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับทิศทางในการพัฒนาทุกๆด้านเช่นกัน โดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษาซึ่งมีบทบาทสาคัญมากในการพัฒนามนุษย์ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องกาหนดหลักสูตรขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่สาคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เพื่อสร้างให้ผู้เรียนความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นการคิดที่นาไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไข
ปั ญ หาอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ
สมเหตุสมผล มีความน่าเชื่อถือ จนสามารถนาไปแก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นพื้นฐานในการคิดทั้งปวง (ชลลดา ลิขสิทธิ์ , 2548 : 2 )
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คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดและความสามารถทางสมองของ
มนุษ ย์ ท างหนึ่ง ท าให้ม นุษ ย์ มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ คิ ดอย่ า งมี เหตุผ ล เป็ นระบบ มี แบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปั ญหาหรื อสถานการณ์ ไ ด้อย่ า งถี่ ถ้ วนรอบคอบ ช่ วยให้ค าดการณ์ วางแผน
ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา และน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม นอกจากนี้
คณิ ตศาสตร์ ยั ง เป็ นเครื่ องมื อในการศึ ก ษาทางด้า นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อื่น ๆ
ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 56)
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) วิชาคณิตศาสตร์ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดย สาระที่ 2 เรื่องการวัด
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.02 และสาระที่ 3 เรื่องเรขาคณิต มีค่าเฉลี่ย 47.53 จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 สาระ
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ง อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ระบบการศึกษาโดยรวม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน.2558) อีกทั้ง
คะแนนการประเมินผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ง ผู้ วิจัย เป็นผู้ สอนในระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สาระที่ 2 เรื่องการวัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00 และสาระที่ 3 เรื่องเรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 (ฝ่าย
วิชาการและวิจัย, 2558:3) ซึ่ง ทั้ง 2 สาระคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา ในเรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน ที่กาหนดไว้ร้อยละ 65.00 จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งที่ควร
จะได้รับการแก้ไข
จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวทางในการแก้ไ ขปัญหาของการจัดการเรีย นรู้วิช า
คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็น
การสอนแบบเน้ นผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ โดยใช้ ก ารพั ฒ นากระบวนการคิ ด การลงมื อท าจริ ง ตาม
หลักการของสมองกับการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการกระตุ้นให้
ทางานและเกิดการพัฒนาการทาให้เกิดปัญญาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น สามารถเก็บ
ความรู้ได้ในความจาระยะยาวที่พร้อมจะนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งการเรียนรู้ต้องใช้ทุ ก
ส่วน ทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุ ด
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ . 2549 : 8-12 ) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
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กั บ การท างานของสมองจะท าให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก ว่ า ถู ก ท้ า ทายไม่ น่ า เบื่ อ สามารถเรี ยนด้ ว ยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากกระบวนการทางานของสมองเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตามความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะทาให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลก
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถนาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปได้

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 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อยู่ในระดับมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรีย น
ดอกแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 99 คน จาก ทั้งหมด 7 โรงเรียน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2559 จ านวน 30 คน จาก 2 โรงเรี ย น ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย
(Sample Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ คือ เรื่อง ทิศ แผนที่ แผนผัง และ
เรื่องรูปสี่เหลี่ยม รหัสวิชา ค16101 ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลา 7 สัปดาห์ รวม 32 ชั่วโมง โดยทาการ
ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 28 ชั่วโมง และ ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3. ผู้วิจัยจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส มองเป็นฐาน (BBL) เรื่ อง ทิ ศ แผนที่ แผนผัง และ เรื่ องรู้สี่ เหลี่ย ม ประกอบด้วย 7
แผนการจัดการเรียนรู้โดยในแต่ละแผนใช้เวลา 4 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 28 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อม 2)
เพิ่มเติมความรู้ 3) เข้าสู่ประสบการณ์ และ 4) พัฒนาความคิดรวบยอด
5. นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
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6. ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item –
Objective Congruence : IOC ) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้วยผู้เชี่ ยวชาญด้า นหลั กสู ตรและการสอน ผู้ เชี่ ย วชาญด้านการสอนวิช าคณิ ตศาสตร์
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00
สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่กาหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้
7. นาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก การสร้ า งแบบทดสอบแบบปรนั ย ชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก จากเอกสาร
ทางวิชาการ หนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องทิศ แผนที่ แผนผัง และเรื่องรูปสี่เหลี่ยม เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของเนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ความจา ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 40 ข้อ
4. นาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน เสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนา
5.น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น
ประกอบด้ ว ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 2 ท่ า น และ ด้ า นการวั ด
และประเมิ น ผล 1 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบทดสอบแล้ ว น า
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective
Congruence : IOC ) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 จานวน 39 ข้อ ซึ่งสูง
กว่ า ระดั บ ความสอดคล้ อ งที่ ก าหนดว่ า ยอมรั บ ได้ ทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละผู้ วิ จั ย ได้ น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
6. นาแบบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 39 ข้อไปทดลองใช้ ( Try – out ) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอ่างทอง จานวน 32 คน
7. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์รายข้อหาค่าความยาก (p) และค่า
อานาจจ าแนก (r) โดยก าหนดค่ า ความยากง่ า ย (p) ระหว่ า ง .20-.80 และค่ า อ านาจจ าแนก (r)
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ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จานวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัด ทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.79
8. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด แบ่ง
ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ความจา จานวน 7 ข้อ ความเข้าใจ จานวน 8 ข้อ การ
ประยุกต์ใช้ จานวน 6 ข้อ และการวิเคราะห์ จานวน 9 ข้อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยใช้
ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุด
เดียวกัน
3. การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก อรพิณ
พัฒนผล (2551) เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
3. นาแบบวั ดความสามารถในการคิ ดอย่ า งมี วิจ ารณญาณเสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามคาแนะนา
4. นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน -3
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนาผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence : IOC ) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 จานวน 40 ข้อ ซึ่งสูง
กว่ า ระดั บ ความสอดคล้ อ งที่ ก าหนดว่ า ยอมรั บ ได้ ทุ ก แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละผู้ วิ จั ย ได้ น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 40
ข้อ ไปทดลองใช้ (Try – out ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง จานวน 32 คน
6. นาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบพิจารณาข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 ค่าอานาจจาแนก (r) .20
ขึ้นไป พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จานวน 32 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ทั้งฉบับโดยใช้
สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85
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7. ได้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยวัด 4 ด้านคือ การนิยามของปัญหา จานวน 8 ข้อ การตัดสินข้อมูล จานวน 9 ข้อ
การระบุสมมติฐาน จานวน 7 ข้อ และการสรุปอ้างอิง จานวน 8 ข้อ ซึ่งนาไปใช้วัด ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างโดยทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ เป็นคาถามปลายเปิดโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคาแนะนา
4. นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
วัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC ) พบว่ามีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่กาหนดว่ายอมรับได้ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง จานวน 32 คน หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2549 : 247) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87
6. นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ไปใช้กั บนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว จานวน 2 โรงเรียน
รวม 30 คน ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
อธิบายวิธีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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2. ผู้วิจัยทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. ผู้วิจัยดาเนิน การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเรื่อง ทิศ แผนที่
แผนผัง และ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ให้กับกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวม 32 ชั่วโมง
โดยใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง เวลาในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ 7 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง
4. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (post – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
5. ผู้วิจัยเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ไ ด้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่ม ตัวอย่า งเพื่ อนาไป
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
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
คะแนน
N
S.D.
∑D ∑D2
df
t
p
x
30
12.17
3.28
110
568
29
8.43*
.00
ก่อนเรียน
30
15.83
3.58
หลังเรียน
*p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
คะแนน
N
S.D.
∑D ∑D2
df
t
p
x
30
14.43
3.41
139
895
29
8.63*
.00
ก่อนเรียน
30
19.07
3.35
หลังเรียน
*p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ
ระดับ
คะแนน
S.D.
t
p
x
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ความเห็น
เกณฑ์
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
3.66 0.77
มาก
3.50
1.13* .00
กิจกรรมการเรียนรู้
3.84 0.37
มาก
3.50
5.05* .00
รวม
*p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง ปรากฏผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนั กเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) อยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น ความสามารถในการคิ ดอย่ า งมี วิจารณญาณ และความพึ งพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานช่วยให้นักเรียนพัฒนาสมองได้
เต็มศักยภาพโดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ ทาให้นักเรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนรู้ของ
ตนเองจนส่งผลให้นักเรีย นมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิดของ อิริค
เจนเซน (Eric Jensen,2000) ที่กล่าวว่าการนาความรู้การทางานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง
มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ จะส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของออดเดน และ กัลเตคิน (Ozden: & Gultekin.2008 : 3) ที่ได้ศึกษาผลของ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู้ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ สมองเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ ได้คิด ได้วิเคราะห์ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันด้วยตนเอง ในการหา
เหตุผ ลประกอบกั บ การตั ดสิ น ใจ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา และสรุ ป ความที่ ตั้ ง สมมติฐ านได้ อย่ า ง
สมเหตุส มผล สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของการคิ ดอย่ า งมี วิ จารณญาณที่ ก ล่ า วว่ า การคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการประเมินผล โดยรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่
น่ า เชื่ อ ถื อ มาสนั บ สนุ น ยื น ยั น ตลอดจนพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งหมดและมี ก าร
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ตรวจสอบสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Watson and Galser.1964 : 24 ) และ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของแมคคริ ง (Mccrink. 1999:3420-A อ้ า งถึ ง ใน ธั น ยากร ช่ ว ยทุ ก ข์
เพื่อน.2556: 155) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีสอนของผู้สอน และรูปแบบการเรียนของผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขตไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนของผู้สอนส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียน ผู้สอนที่สอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะทาให้ผู้เรียนมีการคิดอย่าง
มี วิ จารณญาณมากกว่ า ผู้ ส อนที่ ส อนตามปกติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของจิร ะ ว่ อ งไววิริ ย ะ
(2556:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า
นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ มี ค วามสนใจและพอใจในการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ ส มองเป็ นฐาน
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีการบริหารสมองทาให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิดของ เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1990 ) ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการพยายามลดความกดดัน ความกลัว ของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรี ยนเกิดการตื่นตัวแบบผ่ อนคลาย มีความกระตือรือร้ นที่จะแก้ปัญหาที่ เข้ ามาเผชิ ญหน้า ฝึ ก
ปฏิบัติค้นหา คาตอบ และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียน
มีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ทาให้นักเรียนตื่นเต้น
ตื่นตัว จากการถู กกระตุ้นด้วยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา นัก เรีย นมี องค์ ความรู้ และ
แนวความคิดใหม่ๆที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่สาคัญนักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเกิดประโยชน์ “…ตื่นเต้น
ตลอดเวลาครับ ไม่หลับ…”,“…สนใจการเรียนมากขึ้น เพราะมีตัวอย่างให้ดูเยอะมาก…”,“…เป็น
วิ ธี ก ารเรี ย นที่ แ ปลกใหม่ ไม่ เ คยเรี ย นมาก่ อ นค่ ะ …” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอั ง สนา
ศรีสวนแตง (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
KWDL ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน
โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
สมองเป็ นฐาน(BBL) เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดอย่ า งมี วิจารณญาณ ผู้ส อนสามารถ
เลือกใช้เทคนิคการสอนอื่นๆที่สอดคล้องกับหลักการในแต่ละขั้นตอนได้หลากหลาย ตามเนื้อหา
การเรียนรู้หรือตามความรู้เดิมของนักเรียน
1.2 ผู้สอนควรชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่ม
การจัดการเรียนรู้ บอกบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษาให้มากที่สุด
1.3 การกระตุ้นผู้เรียน ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนรู้นี้ ดังนั้นผู้สอน
ควรหาวิธีที่จะหลากหลายและทาให้ผู้เรียนพร้อมที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ศึกษาให้
ได้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2.2 ควรนาวิธีก ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานไปใช้กับวิช าอื่นๆ เพื่อศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ เช่น กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน
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การศึกษาการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
The study of effects of KWDL for Problem Solving of Physics
or Learning on Electricity and Magnetism.
นริ นช์ณฏั ฐ์ ตระหง่าน1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ วตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ KWDL เพื่อการ
แก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก กลุ่ มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนราชวินิตบางเขนที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน
35 คน ที่ไ ด้รับการเลื อกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้
ประกอบด้วย แผนการเรี ยนรู้ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อภิปรายผล โดยใช้ตารางและ
การพรรณนา
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.27
2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการใช้ KWDL
เพื่ อ การแก้โ จทย์ปั ญ หาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เรื่ อ ง ไฟฟ้ าและแม่ เ หล็ ก ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
( = 4.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ (1) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ( = 4.69) (2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( = 4.59) และความพึงพอใจในระดับมาก ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ ( = 4.10)
คำสำคัญ : การพัฒนาการเรี ยนรู้ , การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์, การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ KWDL
_____________________________
นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
1
2
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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.
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ปั จจุ บนั สั ง คมไทยได้มีก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ วทั้งในเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาคนให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพการณ์ ซึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 ฉบับที่ 10 เน้นการพัฒนาคน
ไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพทางการศึกษาเพิ่มสู งขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ. 2549: 13 -14) การพัฒนาคนให้มีประสิ ทธิ ภาพคือ การพัฒนาการศึกษาโดยนามาเป็ น
พื้นฐานเชื่ อมโยงความรู ้มาใช้ในการดารงชี วิตประจาวันในสังคมและถื อเป็ นรากฐานที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศ
ฟิ สิ กส์ถือเป็ นหัวใจสาคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นวิชาที่ใช้ตรรกศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งนาไปสู่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดา้ นอื่นๆ (Constant, 1967 อ้างถึงใน มนต์ชยั
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สิ ทธิ จนั ทร์ , 2547, น.1) การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยจึงได้บรรจุวิชาฟิ สิ กส์ ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นสาระหนึ่ งใน 8 สาระการเรี ยนรู ้ มุ่ง เน้นให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติ หลักการ กฎ และทฤษฎีพ้นื ฐานของวิชาฟิ สิ กส์ สามารถนาหลักการของฟิ สิ กส์ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาประยุกต์ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ในการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ผเู ้ รี ยนจะต้องอาศัยกระบวนการคิดจึง
จะสามารถแก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบที่ถูกต้องได้ นักการศึกษามีความเชื่ อว่า การคิดเป็ นคุณสมบัติและ
พื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสู ง ซึ่ งวิชาฟิ สิ กส์ เป็ นวิชาหนึ่งที่สอนให้
มนุษย์รู้จกั เกี่ยวกับความคิด โดยให้รู้จกั คิดเป็ นระบบและคิดอย่างมีเหตุผล (สสวท. 2546: 3-4)
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ มีสาเหตุหลายประการ ทั้งปั จจัยที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
และผูส้ อน เช่น ครู ขาดการเตรี ยมการสอน ครู สอนโดยอธิ บายตัวอย่างจากแบบเรี ยนเป็ นหลักแล้วให้
นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด ครู ถ่ายทอดความรู ้โดยปราศจากสื่ อการสอน นักเรี ยนไม่มีโอกาสในการมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยน ครู เร่ งสอนเพื่อให้จบเนื้ อหาตามที่หลักสู ตรกาหนด โดยไม่คานึ งถึ งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นักเรี ยนมีพ้ืนฐานด้านฟิ สิ กส์ ไม่ดี นักเรี ยนขาดการช่วยเหลือแนะนาอย่างใกล้ชิดจึงทา
ให้เกิดการท้อแท้ในการเรี ยน ได้แก่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจกระบวนการและขาดความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่ องในบทเรี ยน ขาดทักษะการคิดคานวณ นักเรี ยนแก้โจทย์ปัญหาฟิ สิ กส์ ไม่เป็ น ทาแบบฝึ กหัด
หรื อการบ้านไม่ได้ เนื่ องจากโจทย์ส่วนใหญ่เป็ นโจทย์ปัญหาและต้องใช้การคิ ดวิเคราะห์ (สมศักดิ์
โสภณพินิจ, 2543, น.41) โดยปั ญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าและ
ไม่ชอบเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ จากปั ญหาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ ได้ว่า วิธีการสอนของครู ไม่เอื้ อต่อการ
เรี ยนการสอนและไม่สอดคล้องต่อปั ญหาของนักเรี ยน สอนโดยไม่คานึ งถึ งระเบียบหรื อขั้นตอนใน
การคิดและส่ วนใหญ่จะเน้นคาตอบที่ถูกต้องมากกว่ากระบวนการหาผลลัพธ์ การสอนเน้นการคานวณ
และฝึ กทาตามตัวอย่างมากกว่าเน้นกระบวนการที่เป็ นขั้นเป็ นตอนอย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ วิทย์
มูลคาและ อรทัย มูลคา (2545: 123) เห็นว่า การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจทฤษฎี ปรากฏการณ์ ต่างๆ และไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบประยุกต์ได้ นอกจากนี้ ในการ
เรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ผเู ้ รี ยนต้องอาศัยกระบวนการคิดที่เป็ นขั้นตอนจึงจะสามารถแก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบที่
ถูกต้องได้ นอกจากนั้น นักฟิ สิ กส์ ศึกษาได้ช้ ี ให้เห็ นว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิ สิ ก ส์ เป็ นหนึ่ งใน
เป้ าหมายหลักของการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรี ยนรู ้ไปสู่ ผลสาเร็ จ (Metallidou,
2009, pp.76-82)
การใช้ KWDL (Shaw & Other. 1997: 482 – 486) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ พัฒนามา
จากแนวคิด KWL ของโอเกิ ล (Ogle) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโดย KWDL จะทาให้นกั เรี ยนได้คิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลาย และการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ KWDL จะช่วยทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั
การคิดเป็ นขั้นเป็ นตอน สามารถเข้าใจบทเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง และนาไปสู่ ความคิดรวบยอดได้ ส่ งผล
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ให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้ นได้ อี กทั้งเทคนิ ค KWDL เป็ นเทคนิ คในการแก้โจทย์
ปัญหาซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถต่างๆ เช่น พัฒนาสติปัญญา พัฒนาทักษะทางสังคม
พัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั เห็นว่า การใช้ KWDL เหมาะที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์
วิชาฟิ สิ กส์ ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ ได้ จากความสาคัญดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิ กส์โดยการใช้ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าฟิ สิ กส์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
2. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ KWDL ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ า
และแม่เหล็ก อยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากร
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 3 ห้องเรี ยน จานวน 95 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัวอย่า ง คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นราชวินิ ตบางเขน ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2558 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น จ านวน 35 คน โดยการเลื อ กมาแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้สอนเพียงห้องเดียว
3. ตัวแปรที่จะศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ KWDL
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3.2 ตัวแปรตาม คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์
เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
4. ขอบเขตเนื้ อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 4 เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรจัดกำรเรี ยนรู้ โดยใช้ KWDL หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและ
แม่เหล็ก โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรี ยนรู้อะไรบ้าง จากโจทย์ ที่อ่าน
ขั้นที่ 2 W (What we want to know) โจทย์ตอ้ งการหาอะไร หรื อสิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการรู ้
เมื่ออ่านโจทย์
ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) นักเรี ยนจะต้องทาอะไร บ้างเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการรู้
ขั้นที่ 4 L (What we learned) นักเรี ยนสรุ ปสิ่ งที่ได้
2. กำรแก้ โจทย์ ปัญหำวิชำฟิ สิ กส์ หมายถึง นักเรี ยนแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและ
แม่เหล็ก โดยใช้ KWDL ตามโจทย์ที่กาหนดให้ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา โดยดูจากคะแนนแบบฝึ กหัด
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำฟิ สิ กส์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิ กส์
โดยใช้ KWDL ซึ่ งเป็ นคะแนนจากแบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1. แผนการการจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิ กส์โดยการเรี ยนรู้แบบ KWDL เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
จานวน 4 แผน 12 คาบเรี ยน
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2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices)
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบฝึ กหัด จานวน 4 ฉบับๆ ละ 2 ข้อ
4 . แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก เป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 10 ข้อ
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ รู ปแบบการดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 แผน
3. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ไฟฟ้ าและ
แม่เหล็ก จานวน 20 ข้อ และตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. ให้นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการใช้ KWDL ในการ
แก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
5. รวบรวมคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติและสรุ ปผล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. แปลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา
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สรุ ปผลกำรวิจัย
1. ผลการศึกษาการใช้ KWDL เพื่อการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็ก

ร้อยละ

ร้อยละ 70

นักเรี ยน(คนที่)

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก ของนักเรี ยนจานวน
35 คน
ผลการใช้ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง
ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 70 จานวน
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.29 ไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.27
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการใช้ KWDL เพื่อการแก้
โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการใช้
KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้ าและแม่เหล็กของนักเรี ยนจานวน 35คน
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการใช้ KWDL ใน
การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
4.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ (1) ด้านการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ ( = 4.69) (2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( = 4.59) และความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ ( = 4.10)
อภิปรำยผล
1. ผลการใช้ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กาหนด
ไว้ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.29 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.27 การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ KWDL สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์
ปั ญหาได้อย่างมีระบบและเป็ นขั้นตอน ซึ่ งจะเห็นได้จากการที่นกั เรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัดทั้ง 4 ครั้ง ถือ
ว่า เป็ นการให้นัก เรี ย นได้ฝึ กท าแบบฝึ กหัดแบบเป็ นขั้นตอนตามตารางที่ ค รู เ ตรี ย มไว้ใ ห้ และใน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก็เป็ นเรื่ องเดียวกับที่นกั เรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัด พบว่า นักเรี ยน
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ที่มีคะแนนแบบฝึ กหัดไม่ผ่านก็จะมี คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไม่ผ่านเช่ นกัน ซึ่ งอาจจะมี
สาเหตุมาจาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นการสอบวัดความรู ้ ทุกเรื่ องที่นักเรี ยนได้
เรี ยนไปแล้ว ไม่ได้สอบทันทีเมื่อเรี ยนจบในแต่ละคาบ และข้อสอบบางข้อมีความยากมาก ข้อสอบนั้น
จึงเป็ นสาเหตุ หนึ่ งที่ ทาให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 25.27
ของนักเรี ยนทั้งหมด ดังนั้น ถ้าเป็ นข้อสอบวิชาฟิ สิ กส์ ตอ้ งคานึงถึ งความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะ
นาไปใช้ ไม่ควรใช้ขอ้ สอบที่ยากจนเกินไป และข้อสอบที่จะใช้ควรมีลกั ษณะคล้ายกับแบบฝึ กหัด ซึ่ ง
อาจช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จได้มากขึ้น
การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ KWDL สามารถท าให้นักเรี ยนเชื่ อมโยงเนื้ อหาในแต่ ละเรื่ องได้
เนื่องจากในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสอบรวมทุกเรื่ อง ซึ่ งแต่ละเรื่ องมีเนื้ อหาที่เชื่ อมโยงกัน
และจากผลการทดสอบทาให้ทราบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
บุณฑริ กา พงษ์ศิริวรรณ (2552) พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอน การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน
เฉลี่ยร้อยละ 27.77 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ ร้อยละ 25.00 และงานวิจยั ของจิราภรณ์ อุปภา (2554)
พบว่าผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง อัตราส่ วน
และร้อยละ ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
เทคนิ ค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่จดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ มะลิ ศรี สารคาม
(2554) พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
เทคนิค K-W-D-L เรื่ อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างกระบวนการและหลัง
กระบวนการมีค่าเท่ากับ 90.61 / 74.14 2) ดัชนีประสิ ทธิผลของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคนิ ค K-W-D-L เรื่ อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.6014 3) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่ อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่ อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการใช้ KWDL
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.46) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ (1) ด้านการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ ( = 4.69) (2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( = 4.59) และความพึงพอใจในระดับมาก ด้าน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู้ ( = 4.10) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิราภรณ์ อุปภา (2554) และ
มะลิ ศรี สารคาม (2554) ที่พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค K-W-D-L
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรี ยนจานวน 35 คน เคยเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์มา มีผชู้ อบเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์ จานวน 19 คนคิดเป็ นร้อยละ 45.72 และไม่ชอบเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 45.72 เรื่ องความยากง่ายของวิชาฟิ สิ กส์ นกั เรี ยนคิดว่ายากปานกลาง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.71 นักเรี ยนคิดว่ายากมาก 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.29 ซึ่ งความพึงพอใจของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดในเรื่ อง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรี ยนรู ้ เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิ สิ กส์ นักเรี ยนมีคะแนนสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ จานวน 26 คน จาก 35 คน ส่ วนเด็กที่ไม่ชอบก็จะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ผา่ น
เกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ข้ อค้ นพบจำกกำรวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ KWDL สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้
อย่างมีระบบและเป็ นขั้นตอน เหมาะสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการ
ให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมซึ่ งเมื่อนักเรี ยนเกิดความเข้าใจแล้วสามารถจะเชื่อมโยงไปหาคาตอบ
เมื่อทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แต่บางกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้ทาต้องใช้เวลาและเวลาที่
มี น้ นั จากัดจึ งทาให้นักเรี ยนอาจเร่ งรี บ หาคาตอบ ดังนั้นการตั้งประเด็นคาถามอาจต้องพิจารณาว่า
เหมาะสมกับเวลาด้วยหรื อไม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เทคนิค KWDL เหมาะกับการนามาใช้ในการสอน
วิชาฟิ สิ กส์และอาจนาไปปรับใช้กบั ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสำหรับกำรนำไปใช้
1. ถ้าเป็ นข้อสอบวิชาฟิ สิ กส์ตอ้ งคานึงถึงความยากง่าย ให้พอเหมาะก่อนจะนาไปใช้ ไม่ควรใช้
ข้อสอบที่ยากจนเกินไป และข้อสอบที่จะใช้ควรมีลกั ษณะคล้ายกับแบบฝึ กหัด ซึ่ งอาจช่วยให้นกั เรี ยน
ประสบความสาเร็ จได้มากขึ้น
2. กาหนดเวลาในแผนการสอน เช่น การแบ่งเนื้ อหา การเลือกโจทย์ปัญหาเพื่อจะนามาเป็ น
ตัวอย่าง ผูส้ อนอาจต้องยืดหยุน่ เวลาให้เหมาะสม
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3. การจัดสภาพห้องเรี ยนอาจต้องแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-6 คน เพื่อการเข้าถึง
นักเรี ยนอย่างใกล้ชิดและสามารถดูแลนักเรี ยนได้เป็ นรายบุคคล
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้วชิ าฟิ สิ กส์ โดยใช้รูปแบบการสอนเป็ นกลุ่ม 4C (Critical
Thinking, Communication, Collaboration, Creativity)
2. ควรทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ KWDL ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคงทน
ในการเรี ยน ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ เป็ นต้น
3. ควรนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ KWDL ร่ วมกับเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
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การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พนฐาน
ื้
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม
The Development of Pre-primary School Pupils’Analytical Thinking
Competence in Basic Mathematics through a set of activities
ประจักษ์ เอนกฤทธิ์มงคล1
อัญชลี ทองเอม2

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้ เป็ นวิ จัยทดลอง มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึ กษาพั ฒนาความสามารถการคิ ด
วิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรม 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3)ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้ าหมายคือ
นักเรียน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จานวน 15 คน กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุ บาลปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่ 1)
แผนการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบหลัง
ใช้ ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ ประมวลผลข้ อมูลและวิเคราะห์โดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ คะแนน
เฉลี่ย 2) ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 3) อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1) การพั ฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ื นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับ
ปฐมวัย ภาพรวมจากการใช้ ชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน
12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80และมีนักเรียนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ มีนักเรี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
3) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 83.20/100
คาสาคัญ: แบบชุดฝึ กกิจกรรม,การคิดวิเคราะห์,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, ระดับปฐมวัย
1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
การจั ดการเรี ยนรู้ของทุกระดับในสถาบันการศึกษาต้ องได้ รับการพั ฒนาอย่ างเร่ งด่วน
เพื่ อให้ สอดรั บกับ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคแห่ งเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย การศึกษานับว่ามีความสาคัญ
ต่อการพั ฒนาคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เมื่อประชากรมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ เกิดการ
พั ฒ นาประเทศตามลาดั บ จากผลการวิ จัย ของกรมอนามั ย และองค์ การอนามั ย โลกซึ้ งได้ ส ารวจ
พัฒนาการของ เด็กไทยในช่วงอายุ 4 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี จาก 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด จานวน 3,096
คนในปี พ.ศ. 2547 ที่พบว่ า เด็กไทยมี แ นวโน้ น ในการพั ฒนาการช้ า และสติปั ญ ญาต่ า ลง และ
ผลการวิจัยโครงการระยะ ยาวของกระทรวงสาธารณสุขที่ศึกษาพั ฒนาการเด็กไทยพบว่ าเด็กไทยมี
ความฉลาดทางปัญญาหรือ ไอคิวของเด็กไทยต่ากว่าปกติ โดยเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี มีไอ
คิว 71.69 ส่วนเด็กในวัย เรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี มีไอคิวโดยเฉลีย 88 ซึงต่ากว่าเกณฑ์ท่ี 99100 และหากสถานการณ์ยัง เป็ นเช่ น นี้ต่อไป จะเป็ นสัญ ญาณที่ไม่ ดีต่อคุ ณ ภาพของเด็กไทยที่จะ
เติบโตเป็ นอนาคตของชาติ ท่ดี ีได้ (นภาพร พรมจันทร์ . 2550) ส่วนสาคัญในการพัฒนาสติปัญญา
รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก คือ การมีความสามารถในการคิด เนื่องจาก มนุ ษย์มีความสามารถ
ในการคิดสิ่งต่าง ๆ การคิดเกิดขึ้นและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ ว่าบุคคลจะตระหนักใน
กระบวนการคิดของตนหรือไม่กต็ าม ความสามารถในการคิดของมนุ ษย์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล การคิดเป็ นเรื่องยากเมื่อเกิดขึ้นในบริ บทซึ่งไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะ
ทางานได้ ดีท่สี ุดถ้ าสิ่งที่มนุษย์คิดนั้นมีความหมายต่อตนเอง และเป็ นส่วน หนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวัน มนุ ษย์ใช้ การคิดในการสร้ างองค์ความรู้ ข้ อมูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก
ตัดสินใจ รวมถึงขยายผลสิ่งที่ตนรับรู้ได้ การคิดจึงเป็ นกิจกรรม ด้ านสติปัญญา ซึ่งช่วยมนุษย์ในการ
แก้ ปัญหา ตัดสินใจ และเข้ าใจความหมายของสิ่งต่างๆ(สานัก เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 89) ซึ่งสอดคล้ องกับ อัญชลี ไสยวรรณ. (2556 : ออนไลน์) ที่ กล่าวว่า เด็กปฐมวัยควรได้ รับการ
กระตุ้นสมองให้ เกิดเครือข่ายเส้ นใยสมองและจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้ เด็กเกิดการเรียนรู้และ
เข้ าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
กระบวนการทางานของสมองเกิดขึ้นมากเท่าไรจะทาให้ เด็กยิงฉลาดมากขึ้นเท่านั้น การฝึ ก
ให้ สมองทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็ น เรื่องของการคิด การคิดเป็ นกระบวนการทางานของ
สมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถพัฒนาและฝึ กฝนได้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การ
จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติให้ ทาได้ ทาเป็ น คิดเป็ น เป็ นต้ น
พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กาหนดแนวทางในการจั ด
การศึกษาไว้ ว่าการจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ฉะนั้นครูผ้ ูสอนและผู้จัดการศึกษาจะต้ องเปลี่ยนแปลงบทบาท
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จากการเป็ นผู้ช้ ีนาผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็ นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องแก่ผ้ ูเรียน เพื่อนาข้ อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้ างสรรค์ความรู้ของตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2545 ก :34) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติมีหน้ าที่ในการจัดการศึกษา สาหรับเด็ก 3-6 ปี ให้ การศึกษาแก่เด็กทุกด้ าน คือ
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541:8) โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็ นการศึกษา
ระดับรากฐานของชีวิต การเตรียมเด็กให้ มีความพร้ อม และพัฒนาการตามวัย และศักยภาพ จึงเป็ น
สิ่งสาคัญยิ่ง ที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องจะต้ องรั บทราบและดาเนิ นการเพื่ อให้ เด็กได้ มีสภาพเป็ นบุ คคลแห่ งการ
เรียนรู้และสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ อย่างมีความสุขตามความต้ องการและความสนใจ อัน
จะทาให้ เกิดความเข้ มแข็งของประชากรในการพัฒนา และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไปใน
อนาคต(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2545 ก:1) ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของรั ฐบาลและ
องค์กรพัฒนาเด็กระหว่างประเทศที่ทุกคนเห็นว่าทุกฝ่ ายได้ ตระหนักถึงความสาคัญของประชากรเด็ก
ปฐมวัย ได้ ให้ ความสาคัญกับศักยภาพในช่วงแรกของชีวิตมนุษย์ การพัฒนาเด็กให้ เจริญเติบโตถึงขีด
สุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างเป็ นองค์รวม มีการปรับกระบวนทรรศน์ ในการ
พัฒนาเด็ก ปฏิบัติงานจริงและมีปฏิสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน เด็กปฐมวัยสมองมิได้ ทาหน้ าที่ร้ ูคิดและเรียนรู้
ได้ สมบูรณ์มาพร้ อมกาเนิด แต่ต้องได้ รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็ นระบบในช่วงปฐมวัยของชีวิต
ประสิ ท ธิ ภ าพสมองจึ ง ขึ้ นอยู่ กั บ คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การกระตุ้ น
ประสบการณ์การเรียนรู้(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2545ข: 12)
การสอนคณิตศาสตร์ให้ แก่เด็กเล็กนั้น ควรให้ เด็กได้ มีโอกาสทากิจกรรมด้ วยตนเอง ได้
สัมผัสได้ จัดกระทากับวัตถุของจริง มีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็ นรูปธรรม เด็กจะเรียนด้ วยการปฏิบัติ
ต่อวัตถุเท่านั้น และการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนในห้ องเรียน ส่งผลต่อการสร้ างความรู้ทางด้ าน
ตรรกศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาพูดที่กระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจใฝ่
เรียนรู้เช่นการซักถามด้ วยความเอาใจใส่ของครู ส่วนการสร้ างความรู้และข้ อมูลย้ อนกลับนั้นเป็ นสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเอง เด็กไม่ต้องการการสอนโดยตรง แต่จากการที่ได้ เผชิญปัญหา จะส่งผลให้ เด็ก
ได้ พัฒนาความคิดในระดับสูงขึ้น (หรรษา นิลวิเชียร 2535:118-154) ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดที่
กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็ นศาสตร์แห่งการคิดและเป็ นเครื่องมือสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง
จุ ดเน้ นของการจัดประสบการณ์จึงจาเป็ นต้ องปรั บเปลี่ยนจากการเน้ นให้ จดจาข้ อมูลทักษะพื้นฐาน
เป็ นการพั ฒนาให้ ผ้ ูเรียนได้ มีความเข้ าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะ
พื้นฐานที่เพียงพอในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆผู้เรียนจะต้ องได้ รับประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ท่ีหลากหลาย ที่จะช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆด้ วยตนเอง (วรณัน
ขุนศรี 2546:74)
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การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ นรากฐานส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ และการด าเนิ น ชี วิ ต บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้ านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งทางด้ าน
สติปัญญาและการดาเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นการคิดพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็ นทักษะที่
ทุกคนสามารถพัฒนาได้ จากประสบการณ์อนั หลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของ ผู้เรียน
กิจกรรมที่จัดจะอยู่ในรูปแบบการตั้งคาถาม การสังเกต การสืบค้ น การทานาย การที่เด็กจะมี การคิด
วิเคราะห์ได้ ดีจึงต้ องมีค วามรู้เป็ นพื้ นฐานสาคัญ (ประพั นธ์ศิริ สุเสารั จ. 2551 : 53-54) การคิด
วิเคราะห์เป็ นกระบวนการเรียนรู้ในการจาแนกแยกแยะสิ่งที่เห็น สิ่งที่พบ สิ่งที่ได้ ยิน สิ่งที่สัมผัส สิ่ง ที่
ชิมรส หรื อสิ่งที่ดมกลิ่นแล้ วแยกออกด้ วยความคิดถึงที่มา ของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ เรี ยนรู้ ว่าคืออะไร มี
องค์ประกอบอะไร เชื่อมโยงและสัมพั นธ์กันอย่างไร กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการคิด
วิเคราะห์จะนาไปสู่การค้ นหาความเป็ นจริง การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ ผู้เรียน
ต้ องมีความสามารถและมีทกั ษะในการตังสมมติฐาน การสังเกต การสืบค้ นและการหา ความสัมพันธ์ท่ี
เชื่อมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มาที่ไปของสิ่งนั้ น ๆ อย่างมีเหตุมีผล (สานักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษา. 2550 : 12) สาหรับในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาเป็ นที่จะต้ องให้
เด็กได้ รับ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การสอนให้ คิดเป็ นถือว่าเป็ นวัตถุประสงค์ท่สี าคัญ
และถือ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของบทเรียนทุกอย่าง โดยครูเป็ นผู้ท่มี ีบทบาทสาคัญในการสอนคิด ต้ องเป็ น
ต้ น แบบของนั กคิดและต้ องปลูกฝังทัศ นคติท่ีดีต่อการคิดในตัวเด็ก และต้ องมีวิธีการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีนักการศึกษาได้ ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพั ฒนาการคิดวิเคราะห์ เช่น กฤษณา
ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถใน การคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังได้ รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร เด็ก ปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สู งกว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร โดย หลังการจัด
กิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ร้ อยละ 53.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด จะเห็นได้ ว่า
การสอนให้ เด็กคิดวิเคราะห์มีความสาคัญและจาเป็ นที่ครูผ้ ูสอนจะต้ องหาแนวทางใน การพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมเป็ นวิธกี ารจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยการ
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) เป็ นแนวคิดของ John Dewey ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ทฤทษฏีของเพี ยเจต์ (Piaget) ที่เชื่ อว่ า พั ฒนาการทางสติปั ญ ญาเป็ นผลจากการ
ปฏิสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบุ ค คลปรั บ ตั ว ให้ อ ยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล ด้ ว ยการใช้
กระบวนการดูดซับประสบการณ์และกระบวนการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ การ
เรียนรู้โดยการใช้ ประสาทสัมผัส ลงมือปฏิบัติจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซึ่งเป็ นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและตามลาดับ กิจกรรมที่เด็กได้ เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ซึ่งอาจจะเป็ นพื้นฐานของการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
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ความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ ชุดกิจกรรม เพื่อเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบั ติจริ ง ด้ วยตนเอง โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทั้ง ห้ า การซึ มซั บ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงของเด็กและจะเป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ ูท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องและผู้ท่ี
สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้ นาผลการศึกษาครั้ งนี้ไปเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาสาหรั บเด็ก
ปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ ชุดกิจกรรม
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

สมมติฐานของการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. เด็กปฐมวัยที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
3. ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนปฐมวัยอายุระหว่าง 5 – 6 ปี จานวน 15
คน ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ภาคเรียนที่2ปี การศึกษา 2559โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรอิสระ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์
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ตัวแปรตาม
1. ความสามารถคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนการเรียนรู้
2. ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3. แบบทดสอบหลังใช้ ชุดกิจกรรม

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้ ชุดกิจกรรมการ
คิดวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 15 คน มี
วิธดี าเนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นเตรียม
ในคาบแรก สร้ างความคุ้ นเคยกับกลุ่มเป้ าหมาย ชี้แจงวัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียน เรื่องการเรียนรู้การคิด
2. ขั้นดาเนินการทดลอง
2.1 การวิจัยในครั้งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดย
ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ จานวน 15 คาบ ดังนี้
แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การบอกตาแหน่ง
จานวน 3 คาบ
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การจาแนก
จานวน 3 คาบ
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การนับปากเปล่า 1-30
จานวน 3 คาบ
แผนการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การรู้ค่ารู้จานวน 1-20
จานวน 3 คาบ
แผนการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง การเพิ่ม – ลด จานวน 1-10 จานวน 3 คาบ
ในแต่ละแผนการเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรม แต่ละชุดประกอบการเรียนรู้ของเด็กและ
หลังจากเรียนแต่ละชุดแล้ วจะมีแบบทดสอบหลังเรียน ชุดละ 10 ข้ อ
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2.2 เมื่อใช้ ชุดกิจกรรมครบแล้ ว
2.3 ใช้ แ บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทักษะพื้ นฐานคณิตศาสตร์ จานวน
5 ชุด
3. ขั้นสรุป
รวบรวมข้ อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบทดสอบหลังใช้ ชุดกิจกรรมฯ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ทั้ง หมดมาวิ เคราะห์ โดยใช้ ส ถิติพ้ ื นฐาน ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ
คะแนนเฉลี่ย และค่าประสิทธิภาพ
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา

ผลการวิจยั
จากการใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1.ผลการพั ฒนาความสามารถการคิดวิ เคราะห์พ้ ื นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับ
ปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรมพบว่ าภาพรวมจากการใช้ แบบฝึ กชุ ดกิจกรรมทั้ง 5 ชุ ด มีนักเรี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 20
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์
พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท้งั 5 ชุด มี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐาน
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ก ปฐมวั ย พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมมี ป ระสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 คื อ
83.20/100

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ สรุปผลและสามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้
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1.ผลการพั ฒนาความสามารถการคิดวิ เคราะห์พ้ ื นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับ
ปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรม พบว่าภาพรวมจากการใช้ แบบฝึ กชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรี ยนที่ผ่าน
เกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ ผ่านเกณฑ์ จานวน 3
คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 จะเห็นได้ ว่า กิจกรรมที่ผ้ ูวิจัยจัดทาขึ้นทั้ง 5 ชุดนั้น สามารถวัดความสามารถใน
การคิดวิคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนปฐมวัยได้ ดีเพราะคะแนนแต่ละชุดกิจกรรม
นักเรียนจะได้ คะแนนต่าสุดคิดเป็ นร้ อยละ 70-100 ทุกๆชุด และมีชุดหนึ่งที่นักเรี ยนสามารถทา
คะแนนได้ ร้อยละ 80-100 ซึ่งทั้งนี้การจัดทาชุดกิจกรรมทั้งหมด จัดเรียงลาดับความยากง่าย จากเล็ก
ไปใหญ่ จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมหรือส่วนรวมไปหาส่วนย่อยและจากรูปธรรมเป็ นนามธรรม ซึ่งบุญ
เยี่ ย ม จิ ต รดอน (2526: 250–251) และนิ ต ยา ประพฤติ กิ จ (2537: 25-26) กล่ า วถึ ง
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ท่เี ด็กควรมี ได้ แก่ การเปรียบเทียบ การเรียงลาดับ การวัด การนับการจับคู่
การจัดประเภท รูปทรงการทาตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ์ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาและ
การคิดของเพียเจท์ Piaget .1972 : 1-10) เชื่อว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะ
เดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน อันเป็ นผลมาจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้ อม เริ่มจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็ นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดที่เป็ นนามธรรม
ขั้น คิ ดอย่ า งเป็ นรู ปธรรม มีก ารพั ฒนาสมองมากขึ้น สามารถเรี ยนรู้ แ ละจ าแนกสิ่งต่ า ง ๆ ที่เป็ น
รูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกับเรื่องราวที่เป็ นนามธรรมได้ และมาซาโน (ปรียานุช สถาวร
มณี 2548 : 24-25 อ้ างอิงจาก Marzano.2001 : 60) กระบวนการจัดกระทากับข้ อมูล 6 ระดับ คือ
1)ขั้นรวบรวม เป็ นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้ อมู ลใหม่ 2) ขั้นเข้ าใจ เข้ าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การ
เรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้ สัญลักษณ์ 3) ขั้นวิเคราะห์ ความเหมือนและความต่างอย่างมีหลักการ
การจัดหมวดหมู่ท่สี ัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผล 4) ขั้นใช้ ความรู้ให้ เป็ นประโยชน์
ตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหา 5) ขั้น บู ร ณาการความรู้ จัดระบบความคิด 6)ขั้น จัดระบบแห่ งตน ความ
ตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ท่ตี นมี
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์
พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท้งั 5 ชุด มี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 จะเห็นได้ ว่าจากการที่
นักเรียนได้ ทาแบบชุดฝึ กกิจกรรมและแบบทดสอบความสามารถ จานวน 5 ชุด ผ่านมาแล้ ว จึงทาให้
นักเรียนมีประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพิ่ มขึ้น และทาให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น ตามด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลิ ดา จันทร์ ตรี (2547: บทคัดย่อ) ได้
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินระดับปฐมวัยด้ วย
ชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม และแยกเป็ นรายด้ านหลัง
การใช้ ชุดการสอนคณิตศาสตร์ สูงขึ้น อย่ า งมีนั ยสาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 กิโรวา และบาร์ กาวา
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(Kirova; & Bhargava. 2002: บทคัดย่อ)ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้ าใจทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กอนุบาลที่ใช้ วิธกี ารเรียนแบบมีครูเป็ นผู้ช้ ีแนะกับความก้ าวหน้ าในวิชาชีพครูพบว่าความสาคัญของ
พื้นฐานการเล่นของเด็กอนุบาลกับการพัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับความคิดอย่างลึกซึ้งทางคณิตศาสตร์
จากสังคมสิ่งแวดล้ อมและการเรียนรู้สามารถเป็ นไปได้ มากถ้ าผู้ใหญ่หรือคนที่มีความสามารถมากกว่า
เป็ นสื่อหรือชี้แนะให้ เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้ นความสาคัญของพัฒนาการหลักสูตรและ
สิ่งแวดล้ อมภายในมุมของเล่นมีครูคอยทาหน้ าที่แนะนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ กับเด็กในขณะที่เล่น
กับวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นทุกๆวันจากความก้ าวหน้ าในวิชาชีพครู ได้ ค้นพบขั้นตอนการสอนเพื่อให้ เกิด
การเรียนรู้ด้านมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็ น 3 ขั้น ดังนี้ คือขั้นที่ 1 ใช้ วิธีการสาธิตจากของจริงเพื่อให้
เด็กสามารถจาแนกสิ่งต่างๆได้ ข้ันที่ 2 ยกตัวอย่ างและชี้แนะจากการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวันที่มี
ความหมายทางคณิตศาสตร์ให้ เด็กเข้ าใจและขั้นที่ 3 มีการประเมินเด็กอย่างเป็ นระบบสาหรั บมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่พี ัฒนาให้ กบั เด็กอนุบาลนั้นมี 3 ด้ านคือความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งการจัด
หมวดหมู่และการเรียงลาดับ
ส่วนการคิดวิเคราะห์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กฤษณา ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษา พบว่ า หลังได้ รับการจัดกิจกรรม ประกอบอาหาร เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงู กว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรม ประกอบอาหาร โดยหลังการจัดกิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม ร้ อยละ 53.60 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์กาหนด
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐาน
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ก ปฐมวั ย พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 คื อ
83.20/100 จะเห็น ได้ ว่ า คะแนนของแบบชุ ด ฝึ กทั้ง 5 ชุ ด นั้ น มี ค่ า เท่า กับ 83.20 และคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ท้งั 5 ชุด มีค่าเท่ากับ 100 เนื่องจากแบบฝึ กชุดกิจกรรมมีการออกแบบเริ่ม
จากง่ายไปยากเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนทา
แบบทดสอบจึงทาให้ สามารถทาแบบทดสอบได้ คะแนน สูงขึ้นและอีกประการหนึ่งแบบฝึ กชุดกิจกรรม
และแบบทดสอบ ทั้ง 5 ชุดนี้ได้ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ค่า IOC เท่ากับ 0.671.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1.แบบฝึ กชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัยนี้ สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนได้ จริง เนื่องจากนักเรียนสามารถ
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เชื่อมโยงความรู้จากแบบฝึ กชุดกิจกรรมมาสู่แบบทดสอบ จึงทาให้ ผลการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนมีคะแนนเกิน ร้ อยละ 80 ทุ กคน อีกทั้งเมื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึ กชุ ด
กิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ท่มี ีประสิทธิภาพ คือ 83.20/100
2.แบบฝึ กชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ ในงานวิจัยนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ที่สาคัญคือนักเรียนอาจนาความรู้จากการเรียนรู้ครั้ง
นี้ไปต่อยอดการคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1.การเลือกภาพที่นามาใช้ ต้องพิถีพิถันในรายละเอียดที่ต้องสอดคล้ องกับเนื้อหาในแบบ
ฝึ กชุดกิจกรรมและแบบทดสอบให้ มากที่สุด ภาพที่ใช้ ควรเป็ นภาพที่ชัดเจนไม่คลุมเครือเพื่อความ
เข้ าใจของนักเรียนในการเรียนรู้
2.แบบฝึ กชุดกิจกรรมและแบบทดสอบบางเรื่อง ควรพิจารณาระดับความยากที่อาจต้ อง
ซับซ้ อน ให้ เหมาะสมตามวัยและเวลา
3.ระหว่างที่นักเรียนทากิจกรรมต้ องดูแลอย่างใกล้ ชิดและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักเรียนบางคนอาจต้ องการความช่วยเหลือหรือคาแนะนา ในกรณีท่มี ีนักเรียนจานวนมาก
อาจต้ องมีครูผ้ ูช่วยอีกคนเพิ่อช่วยดูแลนักเรียน
4.ในบางกรณีท่ี การใช้ แบบฝึ กชุดกิจกรรมและแบบทดสอบที่ไม่มีสีเป็ นสีขาวดา อาจต้ อง
ใช้ โสตทัศนูปกรณ์ เข้ ามาช่วยเพื่อเพิ่มความเข้ าใจและความชัดเจน โดยเฉพาะภาพที่มีสีสันซึ่งเป็ นแรง
กระตุ้นให้ นักเรียน อยากทาแบบฝึ กชุดกิจกรรมและแบบทดสอบยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ในขณะใช้ ชุดกิจกรรม ผู้ วิจัยได้ สังเกตและบันทึกหลังจากการใช้ ชุดกิจกรรมแต่ละชุด
เพื่อเป็ นข้ อเสนอแนะ ดังนี้
ผลการบันทึกชุดกิจกรรมจานวน 5 ชุดกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 การวิเคราะห์เรื่องการบอกตาแหน่ง แบบเรียงลาดับ แบบจัดหมวดหมู่ และ
แบบเปรียบเทียบเมื่อนักเรียนได้ รับแบบฝึ กชุดกิจกรรมแล้ ว มีนักเรียนบางคนเกิดความสงสัยและ
ซักถามเกี่ยวกับภาพในชุดกิจกรรมที่มีรูปภาพขนาดไม่เท่ากัน ครูจึงต้ องชี้แจง หลังจากนั้นนักเรียน
เข้ าใจและทาแบบฝึ กนั้นได้
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ข้อสังเกต ชุดกิจกรรมนี้อาจต้ องหาภาพของสัตว์และต้ องกาหนดขนาดของภาพให้ เห็น
อย่างชัดเจน

ชุดที่ 2 การวิเคราะห์เรื่ องการนับปากเปล่ า แบบเรี ยงลาดับ แบบจัดหมวดหมู่และ
แบบจาแนก นักเรียนบางคนยังไม่สามารถแยกแยะจานวนคู่และจานวนคี่ได้ เนื่องจากมีทกั ษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ไม่ เพี ยงพอ ครู จึงอธิบ ายเพิ่ มเติมและทดลองให้ ทาในกระดาษเปล่ า อีกแผ่น หนึ่ ง
หลังจากนั้น นักเรียนทาชุดกิจกรรมนั้นเอง จากคะแนนที่ปรากฎแสดงถึงความรู้ความเข้ าใจ
ข้อสังเกต ในแบบชุดฝึ กที่มีเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไป นักเรียนบางคนเกิดความสงสัยเลข
สองหลักว่าจะนับหลักไหนเป็ นเลขจานวนคู่และเลขจานวนคี่ เช่น 11 /12 /13/ 14
ชุดที่ 3 การวิ เคราะห์ เรื่ องจาแนก แบบการจั ด หมวดหมู่ แบบรวบรวม และแบบ
เปรียบเทียบ นักเรียนทั้งหมดเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองและเข้ าใจ สามารถทาแบบฝึ กได้ ดี
ข้อสังเกต นั ก เรี ย นมี ค วามคุ้ นเคยมากที่ สุ ด เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้ องใน
ชีวิตประจาวันคือเรื่องการใช้ เงินตามสภาพจริง ซึ่งทาให้ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดมายังแบบ
ชุดฝึ กได้ อย่างรวดเร็ว ดังนั้นอาจต้ องสร้ างแบบชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ท่ซี ับซ้ อนหรือมีความยากมาก
ขึ้น
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ชุดที่ 4 การวิเคราะห์เรื่องรู้ค่ารู้จานวน แบบการจัดหมวดหมู่ แบบการรวบรวม และ
แบบเปรี ยบเทียบ นักเรี ยนจะสงสัยเรื่ องพิ ซซ่ า ทาไมมีหลายหน้ าในถาดเดียวกัน ซื้อได้ ท่ีร้านไหน
เนื่องจากภาพที่มาใช้ ในแบบชุดฝึ กนี้ เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรียน จึงทาให้ เกิดความสงสัย
หลายๆเรื่ อง แต่ อย่า งไรก็ดีครู ได้ โน้ มน้ า วให้ นักเรี ยน กลั บ มาสนใจเรื่ องที่จะต้ องเรี ยนรู้ คือ การ
เปรียบเทียบ และอธิบายจนนักเรียนเข้ าใจและเริ่มทาแบบชุดฝึ กต่อไปได้
ข้อสังเกต นักเรียนแทนที่จะสนใจเรื่องการเปรียบเทียบ แต่กลับสนใจเรื่องรายละเอียด
ในรูปภาพว่า พิซซ่า ทาไมในรูปเดียวกันมีหลายหน้ า

ชุดที่ 5 การวิเคราะห์เรื่ องการ เพิ่ม -ลด แบบการเรี ยงลาดับ แบบการจัดหมวดหมู่
และ แบบการรวบรวม นักเรียนจะมีความสับสนในรูปภาพที่ไม่ชัดเจน คือภาพของสัตว์ท่อี ยู่ในทั้งสอง
ภาพ กับภาพที่นามาเป็ นคาตอบ ไม่เหมือนกัน นักเรียนจึงไม่ร้ ูว่าจะตอบอย่างไร
ข้อสังเกต โจทย์และคาตอบไม่สอดคล้ องกันต้ องปรับปรุงแก้ ไขในรายละเอียด
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจั ยครั้ งนี้ ใช้ แบบฝึ กชุ ดกิจกรรมและแบบทดสอบ เพี ยง 3 ด้ านจากทั้งหมด 5
ด้ านของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาวิจัย อีก 2ด้ านที่ยังไม่ได้ ทา
เพื่อให้ ครบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

พระครูสังฆรักษ์ ศราวุธ สุทสฺสโน (มักได้)1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมการอ่ านมหานิบาตชาดกเพื่ อพั ฒนาการคิดวิเคราะห์ของนั กเรี ยน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก 3) ศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร และ 4)
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนสามเณร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ปีการศึกษา 2559 จานวน 28 รูป เลือกโดยแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก แบบทดสอบ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสามเณร สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t – test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เท่ากับ 81.43 / 96.25 2) ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อน
เรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การ
อ่านผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้จานวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 71.42 และนักเรียน
สามเณรมีความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57 4) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)

คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการอ่าน มหานิบาตชาดก การคิดวิเคราะห์

1
2

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสาหรับศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญเพราะกระแสการ
เปลี่ยนทางสังคม และวิถีการดาเนินชีวิตของคนสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึง ครูในฐานะผู้สอนจึงต้อง
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะที่จะออกไป
ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมและโลกได้ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้
(Learning Skill) ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ในศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ (2558) กล่าวว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เมื่อผู้เรียนสนใจใคร่รู้และมีทักษะในการหา
ความรู้ผ่านทางเทคโนโลยีได้แล้ว ทักษะที่สาคัญและจาเป็นคือ การวิเ คราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้
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ศึกษามาว่า อะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จ ซึ่งผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องคิดเป็น
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2545) กล่ า วถึ ง การคิ ด เป็ น ว่ า เป็ น การรู้ จั ก ใช้
วิจารณญาณในการตัดสินปัญหา รวมทั้งให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะตอบ
รับสิ่งที่เกิดขึ้น ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเป็นยุทธศาสตร์
ที่สาคัญที่นานาประเทศกาลังจับตามองและให้ความสาคัญสูงสุดในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิ ดหรื อความคิ ดสร้ า งสรรค์ ดัง นั้ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย นจึง ต้องให้ค วามส าคั ญกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านการคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะพื้นฐานทางการเรียนที่สาคัญทุกวิชา
ไม่ใช่อยู่ที่การท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแม้คนที่มีความรู้ความจาอย่างมาก แต่ไม่สามารถนาไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่เรากาลังประสบ
กั น อยู่ เพราะระบบการศึ ก ษาทั้ ง จุ ดประสงค์ การเรี ย นการสอน กิ จกรรม ตลอดจนการวั ดและ
ประเมินผล เน้นการท่องจาเนื้อหาที่สอนให้กับเด็กจนเกินไป ไม่สามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ ตนเอง
ได้รับกังวลกับคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสมมติอย่างหนึ่งเพื่อมาวัดคุณภาพหรือระดับการศึกษาของตน การที่
เราจะให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนนั้น เราสามารถสอนให้เด็กรู้จักคิด และนาสิ่งที่เรียน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณค่า การสอนคิดไม่ใช่เป็นเรื่องยากถ้าครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้
ทาความเข้าใจและเปิดใจกว้างให้รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทาให้การศึกษาในเรื่องของการคิดเกิดขึ้นได้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถ
ในการจาแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง
อาจจะเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ และหาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น สุวิทย์ มูลคา (2547) ให้ความหมาย
ว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
การอ่านเป็นทักษะสาคัญในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอ่ านเป็นกระบวนการที่
ต้องฝึกฝนอย่างมีระบบเพราะการอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ การฝึกมากทาให้มีความสามารถใน
การอ่านเพิ่มมากขึ้นตามระดับของการอ่าน การอ่านออกหรือการได้ เป็นการอ่านตามตัวอักษรและ
ตัวสะกดการันต์เท่านั้น แต่อาจออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือผู้อ่านอาจจะไม่เข้ าใจข้อความที่อ่าน ถึงแม้
จะเข้าใจก็อาจจะเข้าใจไม่ดีพอ หรืออาจจะเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่านเองได้ ส่วนการ
อ่านเป็นคือ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพหรือมความสามารถในการอ่านได้ถูกต้อง การอ่านได้คล่อง
รวดเร็วเข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความสาคัญ ตอบคาถามได้ อ่านแล้วตีความได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
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ได้มีสมาธิ และอ่านแล้วรู้จักจดบันทึกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ฉวีวรรณ คู
หาภินันท์ (2542) ความหมายของการอ่าน การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่นาผู้อ่านไปสู่โลกกว้าง ช่วย
ให้ผู้อ่านมีความรู้ ข้อมูลข่าวสารและงานสร้างสรรค์ จัดพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ มากมาย
นอกจากนี้แล้วข่าวสารสาคัญๆ หลังจากการนาเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่างๆ แล้ว
ส่วนใหญ่มีการจัดพิมพ์เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลังๆ ความสามารถในการอ่านจึง
สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม
ความสาคัญของการอ่าน การอ่านมีความจาเป็นสาหรับคนในยุคข้อมูลข่าวสาร ในการ
แสวงหาความรู้โดยไม่มีที่สิ้นสุด นักการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการอ่าน
ดังนี้ สาลี รักสุทธิ์ (2553) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านว่าการอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจัด
เวลาและสถานที่สามารถนาไปไหนมาไหนได้ ผู้อ่านสามารถฝึกคิดและสร้างจินตนาการได้เองใน
ขณะที่อ่าน การส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าสื่ออื่น ทั้งนี้เพราะขณะอ่านจิตใจต้องมุ่งมั่นอยู่กับ
ข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ ซึ่งผู้อ่านกาหนดการอ่านด้วยตัวเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่าน
ข้ามหรืออ่านทุกตัวอักษรเป็นไปตามใจของผู้อ่าน จากความคิดเห็นของศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้
ว่า การอ่านมีความสาคัญที่สุดต่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มพูนประสบการณ์ และให้ความบันเทิง
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติไทย และถือว่าเป็นมรดกอันล้าค่าของชาวไทย ภาษาไทย
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ การพัฒนาความรู้ การคิดวิเคราะห์ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2551) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้ข้อหนึ่งว่า เพื่อให้
การเรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน
และรักการค้นคว้า และยังได้กาหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย สาระที่ 1 : การ
อ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ไว้ว่าใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ส าหรั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของผู้ เ รี ย นซึ่ ง เป็ น อนาคตของชาติ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมีความรู้ทั้งหลักการและทักษะปฏิบัติที่
มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แต่การ
เรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ได้นาไปสู่การฝึกให้นักเรียนสามเณรรู้จักคิดสังเคราะห์ รู้จักเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หากแต่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้านความรู้และ
เน้นความจา ทาให้นักเรียนสามเณรคิดไม่เป็น ทาไม่เป็น แก้ปัญหาไม่เป็น การอ่านเป็นอีกทักษะหนึ่งที่
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จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามเณรมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ และรู้ จั ก ใช้
วิจารณญาณในการตัดสินปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ตามสมณ
สารูปและหลักธรรมคาสั่งสอน
มหานิบาตชาดกเป็นคาสอนที่รวมอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงนาตัวอย่างบุคคลในอดีตมาเล่าให้พระสาวกฟังในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นข้อ
ชี้ให้เห็นแบบอย่างในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีที่บุคคล ควรบาเพ็ญและควรละและนอกจากจะมีชาดก
ในพระสุตตันตปิฎกแล้ว ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบาเพ็ญบารมีในชาติต่างๆ ซึ่งเป็น
เรื่องเช่นเดียวกับ ชาดก แต่เน้นการบาเพ็ ญพระบารมี ในชาตินั้นๆ เรี ยกว่า จริย าปิ ฎกอีก ด้วย เมื่ อ
นักเรียนสามเณรได้นามาเทศน์หรืออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วย่อมเกิดความซาบซึ้งบันเทิงใจ และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณและไตร่ตรอง สามารถแสวงหาความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง และทักษะปฏิบัติที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมคาสั่งสอน นอกจากนี้ ผู้ฟังยังศรัทธาตัวเอกของ
เรื่องที่กล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์คือ ชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้า จึงมักจะจดจาพฤติกรรมและจริย
วัตรมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต หรือนามาอบรมบุตรหลานของตนอันจะนาพาให้สังคมเกิด
ความสงบสุขจึงได้เกิดการถ่ายทอดหรือแปลจากภาษาบาลีเป็นสานวนท้องถิ่นต่างกันไป การศึกษา
เรื่องมหานิบาตชาดกนอกจากจะทราบเรื่องราวต่างๆ และการบาเพ็ญเพียรบารมีของพระพุทธเจ้าแล้ว
ยังสามารถทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่จะนามาปฏิบัติในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหา
นิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ เพื่ อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก สาหรับนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
อ่านมหานิบาตชาดก ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
3. เพื่อศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. นั ก เรี ย นสามเณรชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นมหานิ บ าตชาดกมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังจากการเรียนรู้กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกของนักเรียนสามเณร อยู่
ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
นิเวศธรรมประวัติ ปีการศึกษา 2559 จานวน 28 รูป เลือกโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น - ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จานวน 5 เรื่อง
ตัวแปรตาม - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
- ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม
3. ขอบเขตเนื้อหา
ชุดกิจกรรมมหานิบาตชาดก จานวน 5 เรื่อง
- เตมีย์ชาดก ( พระเตมีย์ใบ้ )
- ชนกชาดก ( พระมหาชนก )
- สุวรรณสามชาดก ( พระสุวรรณสาม )
- มโหสถชาดก ( พระมโหสถ )
- ภูริทัตชาดก ( พระภูริทัต )
ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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1. ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จานวน 5 ชุด
2. แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 1 ชุด
ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก จานวน 5 ชุด
โดยใช้เวลา 7 ครั้ง รวมเวลา 21 ชั่วโมง
2. ผู้สอนสอนเรื่องหลักการคิดวิเคราะห์ ยกตัวอย่างและใช้แบบทดสอบความสามารถ
การคิดวิเคราะห์การอ่าน ก่อนเรียน (Pre – test) และใช้ข้อสอบชุดเดียวกันนามาใช้ทดสอบหลังเรียน
(Post – test) โดยสลับข้อ เมื่อใช้ชุดกิจกรรมการอ่านครบทั้ง 5 ชุดแล้ว
3. ผู้สอนใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก ครั้งที่ 1 - 5 แต่ละชุดกิจกรรมใช้เวลาชุด
ละ 3 ชั่วโมง ทั้ง 5 ชุดนี้นักเรียนจะเรียนรู้โดยตนเอง แล้วทาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
และเก็บคะแนนทุกๆ ครั้ง
4. หลังจากเรียนครบทั้ง 5 ชุดแล้วทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม
5. นาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อภิปรายโดยการใช้ตาราง และ
การพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก แบบทดสอบท้ า ยชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นมหานิ บ าตชาดกเพื่ อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลัง
เรียน มาหาค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย คือ สถิติ t – test (Dependent Samples)
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาชุด กิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 เท่ากับ 81.43 / 96.25
2. ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจ กรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดกเพื่อ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
นิเวศธรรมประวัติ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ พบว่านักเรียนสามเณรมีความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่าน
ผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เกณฑ์ ตามที่กาหนดไว้จานวน 20 รู ป คิดเป็นร้อยละ 71.42 และ
นักเรียนสามเณรมีความสามารถไม่ผ่านจานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57
4. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียนสามเณร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ พบว่าความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาชุดกิ จกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิ ด วิเคราะห์และ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรม
ประวัติ พบว่าชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
เท่ากับ 81.43 / 96.25 เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิ ดวิเคราะห์ ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ดาเนินตามขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ โดยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น วิชัย วงศ์ใหญ่ (2525) สุวิทย์ มูลคา
และอรทัย มูลคา (2550) ตลอดจนศึกษาเนื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยประกอบกับ
ศึกษาข้อมูลทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ มาสร้างเป็นชุดกิจกรรม ส่งผลให้จุดประสงค์ และ
แบบทดสอบสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ ทาให้เนื้อหามีความเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพของนักเรียนสามเณร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศกลวรรณ นภาพร (2554) ได้ศึกษา
การพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมเสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิเคราะห์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และมีคุ ณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33
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และสุจิรา แก้วจินดา (2555) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม
การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยส าหรั บ นัก เรี ย น เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.47 / 87.18 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
80/80
2. ผลเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการอ่าน
มหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่าน คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรีย นอย่ างมี นัย สาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย ก่อนเรี ยนชุ ดกิ จกรรมการอ่ า น
เท่ากับ 10.71 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนชุดกิจกรรมการอ่าน เท่ากับ 16.50
2) ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 28 รูป ทาแบบทดสอบเรื่องการคิดวิเคราะห์การอ่านก่อน
เรียน และหลังเรียน โดยใช้การสลับข้อพบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
ที่ทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 4 - 6 คะแนน จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14
และคะแนนเพิ่ ม ขึ้ น 7 - 9 คะแนน จานวน 5 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 17.86 สรุ ป ได้ ว่า คะแนน
แบบทดสอบหลั งเรี ย น มี ค ะแนนสู ง กว่า คะแนนก่อนเรีย นตามนัยส าคั ญทางสถิ ติที่ระดับ. 05 ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากนักเรียนสามเณรมีความสามารถในการคิดวิเ คราะห์
พิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ โดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง สรุปเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ โดยการใช้หลักการคิดวิเคราะห์ 3
อย่าง ของอเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) คือ การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ สามารถแยกแยะ
ค้นหาส่วนประกอบหรือเรื่องราวต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล
ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้ง และการวิเคราะห์หลักการ ความสามารถว่าอะไรเป็นหลักการ
สาคัญหรือประเด็นสาคัญบ้างและหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของสุจิรา
แก้วจินดา (2555) ได้ศึกษาการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นางจิตตรา พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ด้ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะประกอบการจัด กิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ ว มมื อ แบบ CIRC ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นหลั งเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่ อนเรียนอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ศกลวรรณ นภาพร (2554).ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 รัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์
เรื่องราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เรื่อง อ่านถี่ถ้วนชวน
คิ ดพิ นิจ วิเคราะห์เรื่ องราว ระดับ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จานวน 6 เล่ ม ก่ อนเรี ย นและหลั ง เรี ย นมี
คะแนนเฉลี่ย 16.06 และ 26.41 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสูงขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียนสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ พบว่า ผลของความสามารถการคิดวิเคราะห์การอ่านของนักเรียน
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
จานวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 71.42 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.57 จะเห็นได้ว่า
นักเรียนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 71.42 :ซึ่งมี
มากกว่านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้นกล่าวได้ว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การอ่าน
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้ชุดกิจกรรม เนื่องจากการใช้ชุดกิจกรรม
การอ่านมหานิบาตชาดก มาเป็นองค์ประกอบในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านและสามารถ
คิดวิเคราะห์เนื้อหาในเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒน์ (2541: 130) ได้กล่าวว่า
วิธี ก ารคิ ด วิเคราะห์เป็ นการพั ฒ นาทั ก ษะคิ ดวิ เคราะห์ ที่ ส อดคล้ องกั บ ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ เ น้นถึ ง
กระบวนการการคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการคิ ด วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ การคิ ด ตี ค วาม การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ การคิ ดแบบย้อนทวนการคิดจาแนกแยกแยะ การคิ ดเชื่อมโยงสัม พันธ์ และการคิดจัด
อันดับ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา แก้วจินดา (2555) ได้ศึก ษาการสร้ างและพัฒนาชุ ด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รัชนิดา
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ญาณโกมุท (2557) การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อ่าน
ถี่ถ้วนชวนคิ ดพินิจวิเคราะห์เรื่ องราว กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้ นมั ธยมศึก ษา ปี ที่ 2
โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
ภาษาไทย เรื่อง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เรื่องราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 6 เล่ม
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.06 และ 26.41 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุ ดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกนักเรียนสามเณร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ พบว่าความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่า เฉลี่ย 4.51 เนื่องมาจากในชุ ดกิจกรรมจะมีทั้งคาถาม แบบทดสอบ และแบบฝึกซึ่ ง
นักเรียนสามเณรสามารถเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และอ่านมหานิบาตชาดกได้ด้วยตนเอง และมีเนื้อหา
ที่กะทัดรัดชัดเจนทาให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาได้ตลอดจนนา
เนื้อหาในเรื่ องที่ อ่า นไปใช้ เป็ น ค าตอบในการท าแบบทดสอบได้ ท าให้นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550 : 301-302) ได้กล่าวว่า
ในการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม เพราะคาถามเป็นเครื่องมือในการได้มา
ซึ่งความรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกการถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างในเรื่องที่ศึกษารวมทั้ง
ได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึกค้นหาคาตอบจากเรื่องที่เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของรัชนิดา ญาณโกมุท (2557) การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่ อ ง อ่ า นถี่ ถ้ ว นชวนคิ ด พิ นิจ วิ เ คราะห์ เรื่ อ งราว กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ภาษาไทย เรื่อง อ่านถี่ถ้วนชวนคิดพินิจวิเคราะห์เรื่องราว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ทั้งหมด 6 เล่ม ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.49) ดาวเรือง แก่นทอง
(2553) ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ
เทคนิคผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับเทคนิคผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) จิตตรา พิกุลทอง (2557) การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ
จากการเรี ยน เรื่ องการอ่ านอย่า งมี วิจารณญาณ ด้วยแบบฝึก ทั กษะประกอบการจัดกิ จกรรมกลุ่ ม
ร่วมมือแบบ CIRC มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด ศกลวรรณ นภาพร (2554).ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด และสุวรรณี หนองหลวง (2555) การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา
2 กาแพงเพชรผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
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 เป็นคะแนนที่มาจากแบบทดสอบชุ ดกิจกรรมทั้ ง 5 ชุดนั้นมี
ข้อสอบบางข้อค่อนข้างยากมาก จึงทาให้นักเรียนสามเณรวิเคราะห์ไม่ได้ ซึ่งอาจต้องปรับข้อสอบบางข้อ
เมื่อเวลาที่จะนาไปใช้ เช่น อาจจะต้องปรับคาถาม หรือคาตอบให้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง
มหานิบาตชาดกที่ผู้วิจัยนามาเรียบเรียงใหม่นั้น ตามปกติมหานิบาตชาดกจะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหายาว ละเอียด
และยากต่อการจดจา ที่สาคัญเมื่อนามาทาเป็นเรื่องการคิดวิเคราะห์การอ่านและมีแบบทดสอบให้เลือก อาจ
ทาให้นักเรียนสามเณรเกิดการลังเลใจหรืออาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคาตอบในแต่ละข้อ
2. จะเห็นได้ว่าจากแบบทดสอบความสามารถการคิ ดวิเคราะห์ก ารอ่ า นของนัก เรี ย น
สามเณรผ่านเกณฑ์จานวน 20 รูป ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 8 รูป แต่เนื่องจากตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ 80 ที่ไม่
ผ่านจานวน 8 รูป มีคะแนนร้อยละ 70 – 75 ก็ถือว่าผ่าน ถ้าพิจารณาคะแนนทั้งหมดแล้วคิดเป็นร้อย
ละ จะเห็นได้ ว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความง่ายเพราะมีเนื้อหาสั้นๆ คาตอบมีความชัดเจน มากกว่า
แบบทดสอบชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกทั้ง 5 ชุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยไปใช้
1.1 ในการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ครู
ต้องเน้นให้นักเรียนสามเณรอ่านคาแนะนาสาหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อน และในการเรียนการสอน
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ครูจาเป็นต้องปฏิบัติตามคาแนะนาสาหรับครู และการนาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบ
ก่อนเรียนและเมื่อดาเนินการเรียนการสอนเสร็จแล้วให้นาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มาทดสอบ
หลังเรียนอี กครั้ง จะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสามเณร
1.2 เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านมหานิบาตชาดกในแต่ละ
ครั้ง ควรมีการอภิปรายเสนอผลงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียน
สามเณรช่วยกันระดมความคิดและคิดวิเคราะห์ และออกมานาเสนอเป็นกลุ่ม หรือส่งตัวแทนของ
กลุ่มออกมานาเสนอในหน้าชั้นเรียน
1.3 การส่ ง เสริ ม การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการอ่ า นมหานิ บ าตชาดกเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด
วิเคราะห์ข องนักเรียนสามเณร ครูจะต้องให้เวลากั บนักเรียนสามเณรในการปรับตัวที่จะต้องท า
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกนักเรียนสามเณรอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในการคิด
วิเคราะห์เนื้อหาในมหานิบาตชาดก ในขณะที่นักเรียนสามเณรคิดวิเคราะห์ไม่ได้ ครูควรเข้าไปช่วย
แนะนาวิธีการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียนสามเณรเพื่อให้นักเรียนสามเณรเข้าใจและมีวิธีการคิดวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึก ษาเรื่ องผลของการใช้ชุ ดกิ จกรรมการอ่า นมหานิบ าตชาดกเพื่ อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนสามเณร ในด้านอื่นๆ เช่น เจตคติต่อการเรียน
การทางานเป็นกลุ่ม
2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนในรายวิชา
อื่นๆ ของนักเรียนสามเณร
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การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม
วิชา ชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
A Study on the Development of Mathayomsuksa 5 School Students’
Analytical Skills through the Use of Game-Integrated Instruction in a
Biology Subject
พิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์ 1
อัญชลี ทองเอม 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนั ก เรี ยนชั้ น มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ บ ทเรี ยนประกอบเกม วิชาชี ววิ ทยา 2) ศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม 4) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม กลุ่มเป้ าหมาย
ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
1(บ้ านเก่าวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ที่เรียนวิชาชีววิทยา จานวน 1
ห้ อง จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ชีววิทยา จานวน 6
แผน 2) บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จานวน 6
เรื่ อง 3)แบบทดสอบท้ า ยบทเรี ย น 4) แบบทดสอบการคิ ดวิ เคราะห์ ผู้ วิจั ย เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ สถิติได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.81

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.22 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.27
3) ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นประกอบเกม วิ ช าชี ว วิ ท ยา E1/E2 ได้ ค่ า เท่ า กั บ
74.62/78.41
4) ความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.78 S.D = 0.44)
คาสาคัญ: การคิดวิเคราะห์, บทเรียนประกอบเกม, วิชาชีววิทยา
ความสาคัญลละทีม่ าอองปั ญหา
ในปัจจุบันความเจริญก้ าวหน้ าต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ สังคม
โดยเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆที่พัฒนาอย่างรวดเร็วล้ วนมาจากการ
คิดค้ นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้งั สิ้น ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยจึงพยายาม
ปรั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคนไทยไปสู่ ส ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องสั ง คมโลกซึ่ ง การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึ กการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสร้ างสรรค์ จ รรโลงความก้ า วหน้ าทางวิ ท ยาการ การสร้ างองค์ ว ามรู้ อั น เกิ ด จากการจั ด
สภาพแวดล้ อ ม สัง คม การเรี ย นรู้ และปั จ จั ย เกื้อ หนุ น ให้ บุ ค คลเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2542,น.2) ประเทศต่ า งๆที่ มี ก ารพั ฒ นาไม่ ว่ า จะเป็ น
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศสหรั ฐอเมริ กาและประเทศที่พัฒนาแล้ ว ล้ วนเน้ นพั ฒนา
บุคคล เนื่องจากบุคคลเป็ นจุดเริ่มต้ นของการคิด ประดิษฐ์ สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่นเดียวกับ
นโยบายและแผนวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแห่ งชาติฉบั บที่ 1 (พ.ศ.2555-2562 )
ที่กล่าวไว้ ว่า บุคลากรถือเป็ นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการดาเนินงานทุกประเภท
ในการพัฒนาบุคคลให้ มีประสิทธิภาพนั้นการศึกษาจึงเป็ นพื้นฐานสาคัญอย่างยิ่ง
การศึกษากับการพัฒนาในปัจจุบันของประเทศไทยก้ าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษแห่ง
การเรียนรู้ท่ผี ้ ูเรียนจะต้ องมีทกั ษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ในด้ านทักษะด้ าน
เนื้อหาสาระวิชา (3R) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การคานวณ (Arithemetics)
ทัก ษะทางด้ า น 7C ได้ แ ก่ ทักษะด้ า นการคิ ดอย่ า งมี วิจ ารณญาณ และทัก ษะในการแก้ ปั ญ หา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศ น์
(Cross-cultural Understanding) ทักษะด้ า นความร่ วมมื อ การทางานเป็ นทีมและภาวะผู้ น า
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(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and ICT Literacy)ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career
and Learning Skills) (จิราพล ปรากรณ์, 2556)
การที่จ ะสร้ า งบุ คคลให้ เป็ นบุคคลที่มีทัก ษะในศตวรรษที่ 21 สิ่งสาคัญ อย่ างยิ่งในการ
พัฒนาทักษะต่างๆของผู้เรียน กล่าวคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็ นรูปแบบการเรียนรู้ท่เี หมาะ
จะนาไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจและทาให้ เกิด การพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ ดังนั้นรูปแบบ
วิธีก ารเรี ยนรู้ จึ งมีความสาคัญ ยิ่ง จากพระราชบั ญ ญั ติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4
มาตรา 23 ข้ อ 2 ที่กล่าวว่า “ ความรู้และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความ
เข้ าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างสมบูรณ์ย่ังยืน” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542, น.12) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ บทเรียนประกอบเกมเป็ นอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่ทาให้ เกิดการพัฒนาทักษะดังกล่าว กรมวิชาการ
(2541, น.8) ได้ ทาการศึกษารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพระดับมัธยมศึกษา
พบว่ า ชุ ด การเรี ย นการสอนท าให้ ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ความคิดสร้ างสรรค์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
Gangne’ and Berliner (อ้ างถึงใน วิชัย สายอินคา, 2541) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะในการเรียน ดังนั้นหากต้ องการให้ ผ้ ูเรียน
สนใจและตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลาการเรียน โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย ครูต้องสร้ างบรรยากาศใน
การเรียนให้ เป็ นไปอย่างสนุกสนาน สอดคล้ องกับ กุณฑรี เพ็ชร ทวีพรเดช และคณะ(2552, น.161)
กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้ เกมว่า เป็ นกระบวนการเรียนรู้ท่ผี ้ ูสอนใช้ เกมเป็ นเครื่องมือประกอบการเรี ยน
การสอน เพื่ อให้ นักเรี ยนมีความสนุ กสนาน น่ า เรี ยน น่ า สนใจ และเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดความรู้
พั ฒนาทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ พั ฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ ยน
ความรู้แ ละประสบการณ์เรี ยนรู้ ร่ วมกับ ผู้ อ่ืน โดยมีการกาหนดเนื้ อหาของเกม พฤติกรรมการเล่ น
วิธกี ารเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ ในการอภิปรายเพื่อหาข้ อสรุปการเรียนรู้ อาจกล่าวได้ ว่าการเรียน
การสอนโดยใช้ บทเรียนประกอบเกม อาจเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใ นและนอกห้ องเรียนที่ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ เกิดการคิด และเกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้ ผ้ ูเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน ลดความกังวล ทาให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้ อมกับ
เพื่อนๆในชั้นเรียนได้
การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการทางพุทธิปัญญา ของบุคคลที่จะพิจารณาข้ อมูล ปั ญหา
หรื อสถานการณ์ อย่า งไตร่ ตรอง รอบคอบ ผ่ านกระบวนการแปลความหมาย การวิ เคราะห์ และ
ประเมิน โดยอาศัยความรู้ กระบวนการคิดและประสบการณ์ของตนเอง เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปและการ
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ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าสิ่งใดถูกต้ อง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรทา (Ennis, 1985, pp.45-48)
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จาเป็ นจะต้ องใช้ ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ท่ผี ้ ูเรียนต้ องตรวจสอบหา
ข้ อมูลหลักฐานมาสนับสนุนแล้ วจึงตัดสินประเมิน เพื่อสรุปความคิด เห็นได้ อย่างสมเหตุสมผลในที่สุด
(Kurland, 2003, pp.144–145)
จะเห็น ได้ จากรายงานการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษาขั้นพื้ นฐานของสานั กงานรั บ รอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี พุทธศักราช 2552 มาตรฐานที่ได้ คะแนน
ต่ า มากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 4 ผู้ เรี ยนมี ความสามารถคิดวิ เคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่ า งมี
วิจารณญาณซึ่งได้ คะแนนต่าสุดกว่าทุกมาตรฐาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงเป็ นวิธที ่จี ะช่วยให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาความสามารถคิด
วิเคราะห์ได้ และนาทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของตน
ครูผ้ ูสอนสามารถพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ ดังที่ Jarolimek (อ้ างถึงใน
อาร์ ม โพธิ์พัฒน์, 2550, น.16) ได้ กล่ าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้ เพราะเป็ นเรื่อง
ความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom กล่าวคือ
การสอนให้ เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ได้ แก่ผ้ ูเรียนเกิดความรู้ความเข้ าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนได้
การสอนให้ เกิดพุทธิพิสัยระดับ สูงคือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล รวมทั้งมี
ความสามารถที่จะนาความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่ อเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้ เข้ าใจสถานการณ์
ต่างๆ
การพั ฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์สามารถทาได้ โดยการดาเนิน การจัดการเรี ยนรู้ ตาม
ขั้นตอนอย่างมีระบบ ซึ่งจะช่วยให้ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ซึ่ง
ในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้ าใจ การ
นาไปใช้ มีก ารเชื่อ มโยงสิ่งเร้ ากับ การตอบสนองของการคิดโดยฝึ กคิด ฝึ กตั้งคาถาม ก าหนดสิ่งที่
ต้ องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้ อนทวน การคิดจาแบบ
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับเป็ นการปฏิบัติตามหลักการเป็ นขั้นตอนคือ
การกาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ กาหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคาตอบ
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นาบทเรี ย นประกอบเกม
เพื่อส่งเสริมการคิด การคิด วิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5 โดยการจัดการ
เรียนรู้บทเรียนประกอบเกม โดยความเชื่อที่ว่า บทเรียนประกอบเกมเป็ นการเรียนรู้ท่อี าจสร้ างความรู้
มากกว่ า การรั บ รู้ เพี ยงอย่ า งเดียว ซึ่ งสนั บ สนุ น กระบวนการสร้ า งองค์ความรู้ แ ละส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ นักเรี ยนระดับนี้ถือเป็ นช่ วงของวัยรุ่น เป็ นวัยที่มีลักษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง ผู้วิจัยจึง
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จะต้ องการที่จะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในตัวผู้เรียนให้ มีมากขึ้นและให้ เกิดการเรียนรู้ท่คี งทนและยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์อองการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้
บทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดย
ใช้ บทเรียนประกอบเกม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นประกอบเกม วิ ช า ชี ว วิ ท ยา ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
4. เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ต่ อ การเรี ย นทาง
วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม

สมมติฐานอองการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ
70 ของคะแนนเต็ม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ บทเรียน
ประกอบเกมหลังเรียนมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. บทเรียนประกอบเกมวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา โดยใช้ บทเรียน
ประกอบเกมอยู่ในระดับมาก

ออบเอตการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ย น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี 1 (บ้ านเก่ า วิ ท ยา) อ าเภอ เมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ที่เรียน วิชา ชีววิทยา จานวน 1 ห้ อง จานวน 22 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
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ตัวลปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้ วิชา ชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม
ตัวลปรตาม
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชา ชีววิทยา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนประกอบเกม
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชา ชีววิทยา
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนประกอบเกม

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 6 แผน
2. บทเรี ยนประกอบเกม วิ ชา ชีววิทยา เรื่ อง ระบบประสาทและอวั ยวะรั บความรู้ สึก
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 6 เรื่อง
3. แบบทดสอบท้ ายบทเรียน วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
จานวน 6 เรื่องเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องละ 10 ข้ อ
4. แบบทดสอบการคิ ด วิ เ คราะห์ วิ ช า ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ระบบประสาทและอวั ย วะรั บ
ความรู้สกึ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ
5. แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อ การเรี ยนทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช า ชี ววิ ทยา โดยใช้
บทเรียนประกอบเกม จานวน 15 ข้ อ

อั้นตอนการรวบรวมอ้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัยทดลองโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ วิชา ชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบ
เกม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี1(บ้ านเก่าวิทยา) อาเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2559 จานวน 22 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังนี้
1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียนและอธิบาย วิธกี ารเรียนด้ วยบทเรียนประกอบเกม
เรื่ อง การคิดวิ เคราะห์ โดยใช้ บทเรี ยนประกอบเกม วิ ชา ชี ววิทยา ระดับ ชั้ นมัธยมศึก ษาปี ที่ 5 แก่
กลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลาที่ใช้ 1 คาบเรียน เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
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2. ผู้สอนดาเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่สี ร้ างขึ้น เรื่อง ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม จานวน 6 เรื่ อง ซึ่งการทดลองกระทาในภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยใช้ เวลาในการทดลอง 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ รวมเวลาชี้แจงการใช้ บทเรียนและ
การทดสอบหลังเรียน โดยผู้วิจัยเป็ นผู้ดาเนินการสอนเอง
3. แจกบทเรียนประกอบเกมให้ แก่นักเรียนทุกคน เพื่อทาการศึกษาเนื้อหา
4. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนเรียบร้ อยแล้ วให้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
โดยนักเรียนมีอสิ ระในการเลือก
5. ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมเกมในบทเรียนแต่ละเรื่องที่เรียน
6. ให้ นักเรียนแต่ละคนทาแบบทดสอบท้ายบทเรียน แต่ละบทเรียน ที่เรียนจบไป
7. ให้ นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สกึ โดยใช้ เวลา 1 คาบเรียน เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง
8. ให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา
เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก โดยใช้บทเรียนประกอบเกม
9. นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ

การวิเคราะห์ออ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ บทเรียนประกอบ
เกม วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิเคราะห์ โดยใช้
ร้ อยละ(Percentage)
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ บทเรี ยนประกอบเกม วิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิเคราะห์ โดยใช้ ร้อยละ
(Percentage)
3. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกมวิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา เรื่อง
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5โดยใช้ สตู ร E1/E2 ( ชัยยงศ์ พรหมวงศ์,
2520, หน้ า 135)
4. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ บทเรียนประกอบเกม
วิ ท ยาศาสตร์ วิ ช า ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ระบบประสาทและอวั ย วะรั บ ความรู้ สึก ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
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ผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้
1. ผลคะแนนแบบทดสอบแต่ละชุดในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม
วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวนทั้งหมด 22 คน พบว่านักเรียน
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.18 และมีนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.81
2. ผลคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนโดยใช้ บทเรียนประกอบเกม วิชา
ชีววิทยา เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกที่ทดลองใช้ กับนักเรียนจานวนทั้งหมด 22 คน
พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.22 และมี
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.27
3. ประสิท ธิภ าพของบทเรี ยนประกอบเกมวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช า ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ มีค่า E1/E2 เท่ากับ 74.62/78.41
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้ วยการจัดการเรียนโดยใช้ บทเรียนประกอบเกม
วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้ านเก่าวิทยา) พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนประกอบเกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.78 S.D = 0.44)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา สาหรับ
นั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 5โรงเรี ยนองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดกาญจนบุ รี 1 (บ้ า นเก่ า วิ ท ยา)
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะห์โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม วิชา
ชีววิทยา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวนทั้งหมด 22 คน พบว่ านักเรียนมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 70 มีจานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.18 และมีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.8
จากผลการพั ฒนาความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ โดยใช้ บ ทเรี ยนประกอบเกม วิ ชา
ชีววิทยา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวนทั้งหมด 22 คน พบว่ านักเรียนมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 70 มีจานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.18 และมีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.81 จะเห็นได้ ว่านักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 7 คน เนื่องจาก
นักเรียนมีการอ่านและการรั บรู้การเรี ยนรู้ค่อนข้ างช้ าและบางคนไม่สนใจในการเรียน ดังที่ เสงี่ยม
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โตรัตน์ (2546, น.28) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้ ว่า การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็ นเพียง
การรู้หรือการจาข้ อมูลเพียงอย่างเดียว จะเป็ นการแสวงหาข้ อมูลและการนาข้ อมูลไปใช้ ไม่เพียงแต่
การมีทัก ษะเท่า นั้น แต่ก ารคิดวิ เคราะห์ จะต้ องเกี่ยวกับ การใช้ ทักษะอย่างต่อเนื่องและเกรี ยงศัก ดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, น.15-16) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การสังเกตข้ อมูลมากๆ สามารถสร้ างเป็ นข้ อเท็จจริงได้ และการเชื่อมโยงข้ อเท็จจริงบางอย่างที่ขาด
หายไป สามารถทาให้ มีการตีความได้ สาหรับการเรียนรู้เรื่องเกม ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544,
น.81 – 85) การเรียนรู้โดยใช้ เกม เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูสอนใช้ ในการช่วยให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนด เล่นเกมตามกติกา และผลของการเล่นมาใช้ ในการสรุปการเรียนรู้เรื่อง
ต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ผู้เล่นเอง ทาให้ ได้ ประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีท่เี ปิ ด
โอกาสให้ มีส่วนร่ วมสูงสอดคล้ องกั บสุชาติ แสนพิ ช (2555)เกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้
“Play to learning” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม
เรี ย นไปด้ ว ยและก็ส นุ ก ไปด้ ว ยพร้ อมกั น ท าให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี ค วามหมาย พั ฒ นา
กระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผ้ ูเรียนไม่ร้ ูตัว รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทางานและอยู่ร่วมกัน
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 72.22 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.27
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม พบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 72.22 และมีนักเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.27 ซึ่งเป็ น
นักเรียนกลุ่มเดียวกันกับที่ไม่ผ่านการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ ึน ซึ่งสอดคล้ องกับพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2533)กล่าวว่า การเล่นทา
ให้ เด็กได้ ฝึกความสามารถในการรับรู้และเสริมสร้ างความคิดหลาย ๆ ด้ าน เช่นการรับรู้ concept ใหม่
ๆ ความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนฝึ กความจา ทาให้ เด็กได้ มีโอกาสสร้ างสมประสบการณ์ให้ กับตนเอง
เพื่ อ เรี ยนรู้ แ ละรั บ รู้ ส่ิงแวดล้ อ มและสิ่งซึ่ งไม่ มีใครสอนเขาได้ การเล่ น เป็ นวิ ธีก ารที่จ ะช่ วยให้ เด็ก
สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิด ช่วยให้ เด็กได้ มีโอกาสตอบสนองความต้ องการของตนเอง
นาเด็กไปสู่การค้ นพบ ทาให้ เด็กเกิดความรู้สึกอิสระ สนุ กสนานเพลิดเพลินและพร้ อมที่จะดาเนิน
กิจกรรมซา้ ได้ เมื่อเกิดความพอใจและสนใจ โดยไม่ต้องมีส่งิ อื่นมากระตุ้นไม่ว่าการให้ รางวัลหรือการ
ลงโทษ เด็กอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอ ซึ่งเป็ นการแสดงความก้ าวหน้ าในระดับสติปัญญา
และความคิดของเด็กจะเห็นได้ ว่าการเล่นมีความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเป็ นอย่างมาก
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของโศภิต รุ้งทอง(2549) ได้ ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลักภาษาไทยและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับ
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การสอนโดยใช้ เกมกับการสอนแบบปกติ ผลวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยของ
นักเรียนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ เกมประกอบการสอนก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01และสิริวรรณ ใจกระเสนและคณะ(2550) ได้ ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ เกมวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน
บ้ านหนองบัว จังหวัดลาพูน ผลวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรี ยนโดยใช้ เกมวิทยาศาสตร์มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.1
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนประกอบเกม E1/E2 ได้ ค่าเท่ากับ 74.62/78.41
จะเห็น ได้ ว่า คะแนนของแบบทดสอบท้ ายบทเรี ยนประกอบเกมทั้ง 6 ชุ ดนี้มีค่า เท่ากับ
74.62และคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 78.41ซึ่งคะแนนทั้ง 2 ค่า ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์น้ ีเป็ นข้ อสอบที่คัดเลือกมา แบบทดสอบท้ ายบทเรียนทั้ง 6 ชุด
และอีกประการหนึ่งกิจกรรมทั้ง 6 ชุดนี้ได้ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีค่า IOC =
0.66-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ต่ อ การเรี ย นทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม พบว่ามี ความพึงพอใจต่อบทเรียนประกอบ
เกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78 S.D = 0.44) และในแต่ละด้ านมีคะแนนเฉลี่ย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน (Mean = 4.81 S.D = 0.41) ด้ านประโยชน์ (Mean =
4.78 S.D = 0.45) และด้ านสื่อการสอน (Mean = 4.73 S.D = 0.47)
จากผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ต่ อ การเรี ย นทาง
วิทยาศาสตร์ วิ ชาชี ววิ ทยา โดยใช้ บทเรี ยนประกอบเกม พบว่ า มีความพึ งพอใจต่อการใช้ บทเรี ยน
ประกอบเกม ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78 S.D = 0.44) และในแต่ละด้ านมี
คะแนนเฉลี่ยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย ด้ านผู้สอน (Mean = 4.81 S.D = 0.41) ด้ านประโยชน์
(Mean = 4.78 S.D = 0.45) และด้ านสื่อการสอน (Mean = 4.73 S.D = 0.47) ซึ่งสอดคล้ อง
กับสิริวรรณ ใจกระเสนและคณะ(2550) ได้ ศึกษาการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ เกม
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 โรงเรียนบ้ านหนองบัว จังหวัดลาพูน ผลวิจัย
พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสอนทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ เกม
วิ ทยาศาสตร์ อ ยู่ ในระดับ มากที่สุดและวจี พ ร สุข สมบู ร ณ์(2550) การสร้ า งชุ ดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ เกมทางภาษา เรื่อง Local products in my sub-district สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนด่านแม่คามันพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
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อ้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. บทเรี ยนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เรื่ อง ระบบประสาทและอวัยวะรั บความรู้สึกนี้
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ เกิดแก่ผ้ ูเรียน เช่น การคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของ
เรื่ องราวเนื้อหาที่ได้ จากบทเรียน คิดวิเคราะห์ด้านความสัมพั นธ์ ซึ่งเกิดจากการนาความรู้ท่ไี ด้ จาก
บทเรี ยนนามาเชื่อมโยงกับเกมกระตุ้นให้ เกิดการพั ฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ เพื่ อแก้ ปัญหาในแต่ ละ
บทเรียนแต่ละชุดได้ เป็ นอย่างดี
2. บทเรียนประกอบเกม วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน ไม่ร้ ูสึกเบื่อ ซึ่งตามปกติ วิชาชีววิทยา มีเนื้อหา
ค่อนข้ างมาก มีคาศัพท์เฉพาะที่จาได้ ยาก เมื่อนักเรียนเรียนโดยใช้ เกม ทาให้ จาคาศัพท์เฉพาะได้ มาก
ขึ้นและจากแบบทดสอบที่ให้ ทานักเรียนได้ คะแนนดีข้ ึน นอกจากนั้นยังฝึ กการทางานเป็ นทีม การมี
ส่วนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและแบ่งความรับผิดชอบในการทางาน
3. เมื่อทากิจกรรมจนครบแต่ละบทเรียนแล้ ว การให้ ร างวัลกับนักเรียน เป็ นการกระตุ้น
ความสนใจและทาให้ มีสมาธิในการเรียนในแต่ละบทเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเสริมแรงของครูจึงควร
เป็ นการเสริมแรงทางบวก

อ้อเสนอลนะ
อ้อเสนอลนะสาหรับการนาไปใช้
1. การพัฒนาบทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้ องศึกษาเนื้อหาของบทเรียน สรุปเนื้อหา
ให้ เข้ าใจง่ายและนาเนื้อหาที่เลือกมาใช้ สร้ างเกมที่สอดคล้ องและเหมาะสม
2. การใช้ บทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้ องคอยดูแลระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูเรียนบางกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาใน
บทเรียนและเกม ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหามากขึ้น
3. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนประกอบเกม ผู้สอนจะต้ องควบคุมเวลา
ในการดาเนินกิจกรรมแต่ละช่วงให้ เหมาะ เนื่องจากบทเรียนแต่ละชุดมีเนื้อหาความยากง่ายไม่เท่ากัน
ดังนั้นในการทากิจกรรมบางบทเรียนจะต้ องมีการยืดหยุ่นเวลาออกไปบ้ าง เพื่อให้ ผ้ ูเรียนบางคนและ
บางกลุ่มเกิดการเรียนรู้ได้ สมบูรณ์
อ้อเสนอลนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนกับการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เช่น การใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานกับบทเรียนประกอบเกม
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การใช้กระบวนการเรียนรูโ้ ดยกากับตนเอง เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
A Study on the Use of Self-regulated Learning Process to Enhance
Prathomsuksa 4 Students’ Learning of Civil Duties
ศักดิ์สิทธิ์ ทองจาปา 1
อัญชลี ทองเอม2

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ กระบวนการ
เรียนรู้โดยกากับตนเอง และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับ
ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้ อง 26
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้ แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชา
หน้ าที่พลเมือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถในการกากับตนเอง แบบประเมินชิ้นงาน แบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิติท่ีใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.80 )
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีนักเรี ยนผ่า นเกณฑ์ไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.30 และ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.69
3) การใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ โดยกากับตนเอง นั กเรี ยนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการ
ทางานเป็ นกลุ่มในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 – 3.76
4) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.12 ,SD =0.16)
คาสาคัญ : กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง,วิชาหน้ าที่พลเมือง
1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

818

2

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนมากโรงเรียนจะ
เน้ นผลสัมฤทธิ์ทางด้ านพุทธิพิสัยมากกว่าจิตพิสัยและทักษะพิสัย ครูขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ไม่ร้ ูจักประยุกต์ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาจัดการเรี ยนการสอน ครูผ้ ูสอนอาจจะยังไม่เข้ าใจในวิธีสอนแบบต่างๆ
อย่างเพียงพอ ครูยังยึดกับการสอนแบบเดิม คือการสอนแบบบรรยายไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ได้ และปฏิบัติตนตามหน้ าที่ของชาวพุทธได้ ถูกต้ อง โดยเฉพาะครูยังไม่เข้ าใจวิธีการสอนแบบการ
แสวงหาความรู้ โดยการกากับตนเอง(Self-Regulation Learning)การสอนวิ ชาหน้ า ที่พลเมือง จะให้ ไ ด้
ผลส าเร็ จ ต้ อ งสอนตามวิ ธี ก ารสอนแบบการแสวงหาความรู้ โดยการก ากั บ ตนเอง ( Self-Regulation
Learning) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผ้ ู เ รี ย นเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่เ รี ย นกั บ ชี วิ ต จริ ง ได้ ฝึ กทัก ษะต่ า งๆ อย่ า งหลากหลาย ฝึ ก
กระบวนการคิด ได้ เรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้ อมๆ กันสามารถนาไปใช้ ในชีวิตจริง เกิด
การเรี ยนรู้ ท่ีมีความหมาย เพราะการเรี ยนรู้ วิชาหนึ่ งอาจช่ วยให้ นั กเรี ยนมีความเข้ าใจในวิ ชาอื่น ๆ ได้ อีก
(กรมวิชาการ.2545 , น. 6)
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานพุ ท ธศั ก ราช 2544 ให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคนที่
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยคาดหวังให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพการเป็ นพลเมืองดีให้ แก่ผ้ ูเรียนให้ ผ้ ูเรียนมีพ้ ืนฐานความรู้
และมีคุณลั กษณะความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงคมโลกเขาใจลั กษณะของ
สมาชิกที่ดีในวิถีประชาธิปไตยมีส่วนรวมและปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยส่งเสริมให้ ผ้ ูอ่ืนปฏิบัติตน
เป็ นพลเมืองดีตามสถานภาพบทบาทหน้ าที่สทิ ธิเสรีภาพในฐานะเป็ นพลเมืองดีปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกา
ของสังคมมีส่วนร่ วมคมครองปกปองตนเองและผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุ ษยชนปฏิบั ติตนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถาบั น ทางสัง คมมี ส่ ว นรวมในกิจ กรรมทางการเมื อ งการปกครองตามกระบวนการประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข(กรมวิชาการ.2545 , น. 9-13)
การคิดมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของบุคคลในสังคมเพราะในการแก้ ปัญหาต้ องอาศัยความรู้
การรวบรวมประสบการณ์จากข้ อมูลต่างๆแล้ วจึงมาจัดระบบเพื่ อแก้ ปั ญ หาที่เกิดขึ้นดังนั้นผู้ท่ีจะสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขในสภาพสงคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบันก็คือผู้ท่มี ีความสามารถในการ
คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การนาพาตนเองให้ รอดพ้ นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ อย่างรู้เท่าทัน(สุนันทา
สายวงศ์.2544, น.3; อ้ างอิงมาจากอมรวิชช์ นาครทรรพ. 2539 , น.11) อุปสรรคสาคัญในการสอนให้
นักเรียนรู้จักคิดคือการคดของแต่ละบุคคลไม่แยกแง่มุมการคิดที่แตกต่างกันออกจากกันมักจะนาเอาอารมณ์
ความรู้สกึ ไปยึดติดกับความคิดเห็นของตนเองเอาความคิดเห็นส่วนตัวไปรวมกับการวิพากษ์วิจารณ์ซ่ึงเป็ นการ
คิดที่ยุ่งเหยิงไร้ ระเบียบขาดการจัดระบบการคิดโดยความเป็ นจริงแล้ วบุคคลสามารถคิดได้ หลายแบบสามารถ
จะเลือกคิดแบบใดก็ได้ แล้ วแต่สถานการณ์การไม่ยึดติดกับการคิดในแบบใดแบบหนึ่งย่อมนาไปสู่อิสรภาพทาง
ปัญญาและมนุษย์ทุกคนต้ องการความสุขความสุขของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมนุษย์และสังคมประสมกลมกลื่น
819

3
กันอย่างราบรื่นถ้ าทาไม่ได้ กจ็ ะเกิดปั ญหาขึ้นมนุ ษย์จะใช้ กระบวนการคิดขจัดปัญหานั้นให้ หมดไปเพื่อจะได้ มี
ความสุข (โกวิท วรพิพัฒน์.2545,น. 207 อ้ างอิงมาจากอุ่นตา นพคุณ. 2530, น.45)
ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานสายผู้สอน มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและค้ นคว้ าหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้ ทาการพั ฒนาการเรียนรู้โดยกากับ
ตนเอง (Self-Regulation Learning)ขึ้น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ และนักเรียนมีเจตคติต่อสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าจะเป็ นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้ เกิดขึ้นกับนักเรียนส่งผลถึงสังคมประเทศชาติในภายหน้ าให้ เกิดความสงบสุขร่มเย็นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับ ตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่
พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ รายวิชาหน้ าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่ อศึ กษาพฤติก รรมการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ โดยก ากับ ตนเอง เพื่ อส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้
รายวิชาหน้ าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง (Self-Regulation Learning)
รายวิชาหน้ า ที่พลเมือง กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 มี
คะแนนไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยก ากับ ตนเอง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนระดับดี
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่4มีความพึงพอใจรายวิชาหน้ าที่พลเมือง เรียนรู้โดยกากับตนเอง
(Self-Regulation Learning) ระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
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กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ห้ อง 1 จานวน
26คน โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ตัวแปรอิสระ
ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง (Self-Regulation Learning)
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการเรียนรู้โดยกากับตนเอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาหน้ าที่พลเมือง
3. พฤติกรรมของนักเรียนรายกลุ่ม
4. ความพึงพอใจในการเรียน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนการเรียนรู้วิชาหน้ าที่พลเมือง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 หน่วยการ
เรียนรู้ การใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้ าที่พลเมือง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 จานวน 1 ฉบับ มี 20 ข้ อ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. แบบประเมินการกากับตนเอง วิชาหน้ าที่พลเมือง ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง
(Self-Regulation Learning) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
4. แบบประเมินชิ้นงาน การใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา
หน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
6. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่ม การใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัยทดลองโดยการใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 26 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังนี้

821

5
ขั้นเตรียม
1. ผู้สอนชี้แจงและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาหน้ าที่พลเมือง จานวน 3 หน่วยการ
เรียนรู้ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง
2. ผู้สอนให้ ผ้ ูเรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจเป็ นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน
ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้ จนสิ้นสุดการเรียนรู้โดยกากับตนเอง
ขั้นดาเนินการ
1. ผู้สอนดาเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ จานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้ เวลา 15 ชั่วโมง เมื่อ
นักเรี ยนเรี ยนรู้ แต่ละหน่ วยการเรี ยนรู้ และประเมินการกากับ ตนเองเป็ นรายบุคคลในขณะเดียวกันผู้สอน
ประเมินพฤติกรรม (การทางานกลุ่ม) และประเมินชิ้นงาน (ผลงาน) ของนักเรียน
2. ผู้ ส อนให้ นั ก เรี ย นทดสอบความรู้ โดยแบบทดสอบวั ดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นวิ ช าหน้ า ที่
พลเมือง จานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 30 นาที
ขั้นสรุป
1. ผู้สอนให้ นักเรียนทาสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุดลงโดยใช้ การเรียนรู้
แบบกากับตนเอง
2. นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความสามารถในการทาโดยใช้ แบบประเมินความสามารถในการกากับตนเองของ
นักเรียน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยการกากับตนเองโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( x )
5. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ การกากับตนเอง โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
6. สรุปผลโดยใช้ ตาราง และการพรรณนา และอภิปรายผล

ผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้
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1. นักเรียนมีการประเมินการกากับตนเอง วิชาหน้าที่พลเมือง ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับ
ตนเอง (Self-Regulation Learning) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.80 )
2. นักเรียนมีคะแนนผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาหน้ าที่พลเมือง พบว่า มีนักเรียนที่ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 26 คน
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.30 มีนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.69
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเองเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 กลุ่ม พบว่า นักเรียนแต่ละ
กลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 – 3.76
4. นักเรียนมีคะแนน / ร้ อยละ ของชิ้นงาน ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 5 กลุ่ม พบว่า นักเรียนแต่ละ
กลุ่มมีคะแนนชิ้นงาน รวมทั้งหมด 3 ชิ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.88 - 93.33 เมื่อแยกตามชิ้นงาน มีคะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 80 - 93.33
5. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ ใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเองเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ รายวิชาหน้ าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.12 , S.D =0.16)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ประเมินผลการเรียนรู้ (  = 4.15) ผู้เรียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและติดตามความก้าวหน้าในการทางานของตน (  = 3.71) วางแผน วิเคราะห์งาน กาหนดเป้าหมาย
และกลวิธีการเรียน(  = 3.70 ) เมื่อจาแนกเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีกระบวนการการเรียนรู้
โดยกากับตนเอง อยู่ในระดับ ดี และ มีเพียง 1 คนที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง Bandura (1986) เชื่อ
ว่าบุคคลสามารถกระทาสิ่งต่างๆเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สึกและการกระทาของตนเองได้ และได้อธิบายว่า
กระบวนการของการกากับตนเองไว้ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self- Observation) 2)
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กระบวนการตัดสินใจ (Judgment Process) 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) และ Woolfolk
(1993) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยการกากับตนเองว่า การตั้งเป้าหมาย การบันทึกและประเมินผล การจด
บันทึกการให้แรงเสริมกับตนเอง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ(2550) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้โดยการกากับ
ตนเอง ว่า ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมที่จะทาได้อย่างหลากหลาย งานที่ทามีความท้า
ทายแต่ไม่ถึงกับเกินความสามารถ ช่วยผู้เรียนให้รู้แหล่งแสวงหาความรู้และสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและปรับปรุงแก้ไขได้ มีการร่วมมือกับเพื่อนเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางาน
ต่อไป และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคยามจาเป็น จุดเน้นของการเรียนอยู่ที่การสร้างความหมายจากสิ่งที่อ่าน
เขียน และอภิปราย ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ ความสาเร็จสะท้อนจากจินตนาการ ความเข้าใจกลวิธี
ในการเรียน รวมถึงความพยายาม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีนักเรียนที่ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน 26 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 มี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวนมากว่า
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพราะเนื่องจากการเรียนรู้แบบกากับตนเอง เป็นการทางานแบบกลุ่ม เน้นในเรื่องของการ
ปฏิบัติซึ่งประสบความสาเร็จมากกว่าเนื้อหาความรู้ แต่เมื่อนักเรียนมาทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ จึงทาข้อสอบไม่ได้ โจทย์และคาตอบมีความยาว นักเรียนจึงใช้การเดา และอีกประการ
หนึ่ ง นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะอ่ า นหนั ง สื อ ไม่ อ อกและเขี ย นไม่ ไ ด้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของมั ล พลาส์
(Malpass,1999, p.281 – 288) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการก ากั บ ตนเอง การก าหนดเป้ า หมาย
ความสามารถของตนเอง ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 144 คน พบว่ า ความสามารถ ของตนเอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการกากับตนเอง และมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความวิตกกังวล และการกาหนดเป้าหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกากับตนเอง และความวิตก
กังวลไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ ของตนเองหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และปิยวรรณ
พันธุ์มงคล (2542, น. 59 – 60) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการกากับ ตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ใช้โปรแกรมการกากับตนเองมีวินัยในตนเอง ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการใช้โปรแกรมการกากับตนเองมีวินัยในตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้โปรแกรมการกากับตนเอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ผลพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
รวมทั้งหมด 3 ครั้ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.43 – 3.76 ซึ่ง Zimmerman(1989) กล่าวว่า สภาวะทาง
อารมณ์ (Affect) มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการกากับตนเองของ นักเรียนมีหลักฐานพบว่าความวิตกกังวลจะ
ขั ด ขวางกระบวนการรู้ คิ ด และการควบคุ ม พฤติ ก รรมของ ตนเอง เช่ น จากผลการวิ จั ย ของ
(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 การกากับตนเอง ได้แก่ การสังเกต
ตนเอง การตั ด สิ น ตนเอง และการแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเอง ทั้ ง 3 กระบวนการย่ อ ยนี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
กระบวนการส่วนบุคคล และกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมและ Bandura (1986) สันนิษฐานว่าการเรียนรู้ จาก
การสังเกตพฤติกรรมของตนเองและผลของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด สาหรับ การเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมความรู้ให้คงอยู่ อิทธิพลด้าน สิ่งแวดล้อม ประกอบด้ วย ผลของตัว
แบบ (Modeling) การพูดจาชักชวน (Verbal Persuasion) และโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Structure of
the Learning) อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมจะมี ปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล และอิทธิพลด้านพฤติกรรม เมื่อไรที่ผู้เรียนมี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อิทธิพลด้านส่วนบุคคลจะถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์กากับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเข้าใจผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับและรู้ว่าจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ
4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้โ ดยกากับตนเอง
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
มีส่ วนช่ วยสร้ า งให้ เกิ ดพฤติก รรม ฟรอยด์พ บว่า บุค คลเพิ่ มและควบคุม สิ่ งเร้ าหลายอย่ าง สิ่ง เร้า เหล่ านี้ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี

825

9
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก และเลปเปอร์ (Lepper) ได้กล่าวว่ามี 2 ลักษณะคือ
แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจที่ เป็นสิ่งภายนอกตัวผู้เรียน เช่น ค่าจ้าง
รางวัล หรือคาชมเชย เป็นต้น ส่วนแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจภายในตัวของผู้เรียนเอง เช่น ความสนใจ
อยากเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียน
อย่างสนุกสนาน และมีความสนใจต่อบทเรียนอย่างแท้จริง ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก อาจทาให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนน้อยลง เนื่องจากเป้าหมายของการเรียนเป็นเพียงการได้เล่นเกมสนุกๆหรือการได้รางวัล
หลั งจากการเรี ยนเท่ านั้ นเอง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของสิ ริ วรรณ ใจกระเสน (2554) การพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เ กมวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หนองบั ว จั ง หวั ด ล าพู น ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสอนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มากที่สุด

ข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ กากับตนเอง เพื่อส่งเสริ มการเรียนรายวิชาหน้ าที่พลเมืองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 นักเรียนมีพฤติกรรมการกากับตนเองได้ อยู่ในระดับดี เพราะเป็ นวิธีการแปลก
ใหม่ นั กเรี ยนจึ ง สนใจในการเรี ย น มีความเป็ นอิสระทางความคิดและการทางาน นั กเรี ยนส่วนใหญ่ มี
รับผิดชอบ นักเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้ องสมุด ห้ องคอมพิวเตอร์ และ
ปราชญ์ชาวบ้ าน ถือว่าเป็ นกระบวนการเรียนที่สามารถจะนาไปใช้ ในการเรียนการสอนในระดับที่สงู กว่านี้ได้
2. การใช้ กระบวนเรียนรู้โดยการกากับตนเองเป็ นกระบวนการที่มีข้ันตอนและดีเหมาะสาหรับการ
นาไปใช้ เพื่อให้ นัก เรียนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง แต่ท้งั นี้ครูต้องกระตุ้นในเรื่องของความรู้ท่ีนักเรี ยนไป
ศึกษาค้ นคว้ า เพื่อเป็ นการพัฒนาและฝึ กฝนนักเรียนได้ อย่างต่อเนื่อง
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์เกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ดังนั้นจึงต้ องปรับระยะเวลาในการทดลองควรนานมากกว่านี้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยการกากับตนเอง ต้ องเป็ นกระบวนการที่ใช้ กับ
นักเรียนที่มคี วามพร้ อมทางการเรียนมากกว่านี้ เพราะนักเรียนที่ใช้ ทดลองเป็ นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้ น จึงไม่พร้ อมในการใช้ กระบวนการนี้
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2. การจัดการเรียนรู้ ต้ องใช้ เวลาในการศึกษาตลอดทั้งเทอมหรือทั้งปี เพราะนักเรียนต้ องฝึ กฝน
ตัวเองโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้โดยการกากับตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้ การกากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรายวิช าหน้ าที่
พลเมือง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนและทางานร่วมกัน และพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
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การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of Piano and Keyboard Playing Skills for Middle School’s
Student by Using Learning Packages
สุธีระ เดชคาภู1
อัญชลี ทองเอม2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน
และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรีสากล 3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 จานวน 36 คน โรงเรียนเสนานิคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด
กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบวัดความสามารถการ
ปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็ บรวมรวบข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์
สรุปผล อภิปรายโดยใช้ตารางและการพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
69.44 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.53 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ดนตรีโดยใช้ชุดกิจกรรม ภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.67) ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 4.53) และ อยู่ในระดับมากคือ ด้านสื่อ
การสอนของชุดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.40)
คาสาคัญ: การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด , ชุดกิจกรรม

ความสาคัญและที่มาของปัญหา
วิ ช าดนตรี ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาสาระส าคั ญ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะ วง
การศึกษาจึงจัดวิชาดนตรีไว้ในกลุ่มของวิชาศิลปะ เพราะวิชาดนตรีสนับสนุนการทางานร่วมกันของ
ร่างกายและสมอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญสาหรับวิชาที่เป็นพื้นฐาน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี
และศิ ล ปะเป็ น กลุ่ ม สาระที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี จิ น ตนาการทางศิ ล ปะ ชื่ น ชมความงามมี
สุนทรียภาพ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางดนตรีจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 2542 : หมวด 9 กับการจัดการเรียนการสอน มาตรา 63 –
69 สรุปได้ว่า หน้าที่ในส่วนของครูที่จะต้องทาเพื่อให้มีความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ คือ 1) ครูต้องทาการผลิต สื่อ ตาราเรีย น วัส ดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อการศึก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันสมัย 2)ครูต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใน
ฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3)ครูต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ฉะนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้จึงควรมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้มาก โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการสอน เพื่อนาเสนอเทคนิคการฝึกหัดด้านดนตรี จะทาให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ใ นด้ า นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ด นตรี แ ละศิ ล ปะนั้ น ครู ผู้ ส อนจะต้ อ งมี ก ารสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดต่างๆ แล้วให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และจาเป็นต้อง
อาศัยการฝึกฝนซ้าๆ บ่อยๆ จนเกิดความชานาญ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้การสอนของครูได้ผลดีขึ้นก็
คือ สื่อการสอน ที่ครูสามารถจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนสนใจ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นสื่อของจริงวีดิทัศน์ สไลด์เทป ซีดีรอม หนังสือ ฯลฯ และเนื่องด้วยในชั้นเรียนมีนักเรียนจานวนมาก
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ทาให้เกิดปัญหา คือ ครูไม่สามารถสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัวได้อย่างทั่วถึง ขาดแคลนครูผู้สอน อีกทั้ง
ในด้านของเวลาที่มีจากัด จานวนเครื่องดนตรีที่มีจากัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนบางคน
เรียนรู้ได้ไว บางคนเรียนรู้ได้ช้า ทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีต่า สอดคล้องกับ อรนุช บุญถนอม
(2542 : 2) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดสาหรับนักเรียนนั้น จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ สื่อการ
เรี ย นการสอนที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ดี ทั น ต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยในสังคมปัจจุบัน ครูผู้สอนทาหน้าที่คอยกากับดูแล ให้คาปรึกษา
และแนะนาส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากการสารวจสภาพการเรียนการ
สอนเปียโนและคีย์บอร์ดในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงดาเนินในรูปแบบครูเป็นศูนย์กลาง
ไม่กระตุ้นให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การนาเสนอ
สื่อการสอนคีย์บอร์ดมีอยู่ในวงจากัด ขาดสื่อสมัยใหม่ ดั่งวิธีการสอนจึงไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เกิดขึ้นได้
ชุดกิจกรรมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้สาหรับการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรายวิชาจะจัดทาขึ้น
สาหรับวิชานั้นๆ อุษา รัตนบุปผา (2547, น. 16) กล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่า จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้แล้วยังทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย หรือเกิด
ความท้อแท้ในการเรียน เพราะผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาเรื่องที่ตนเองยังไม่เข้าใจใหม่ โดยไม่ต้อง
กังวลว่าจะท้าให้เพื่อนเสียเวลาคอย หรือตามเพื่อนไม่ทัน และประเสริฐ สาเภารอด (2552, น. 12) สรุป
ไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนประเภทสิ่งตีพิมพ์และกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อกิ จกรรม 2) คาชี้แจง 3)
จุดประสงค์ 4) เวลาที่ใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) เนื้อหาและใบความรู้ 7) สถานการณ์ 8) กิจกรรม 9)
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม สาหรับประโยชน์ของชุดกิจกรรม อุษา คาประกอบ (2530, น. 33)ได้
กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริสเบอร์เกอร์ ไว้ 5 ประการ คือ (1)นักเรียนสามารถ
ทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด หลังจากนั้นก็เริ่มต้นเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบ ทาให้
ไม่ตองเสียเวลามาเรียนในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว (2)นักเรียนสามารถนาบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได้ตาม
ความพอใจไม่จากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ (3)เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเองได้
ทันทีเวลาไหนก็ได้และได้ทราบการเรียนของตนเองทันทีเช่นกัน (4)นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับ
ผู้สอนมากขึ้น เพราะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูก็มีเวลาให้ คาปรึกษากับผู้เรียนที่มีปัญหาในขณะใช้ชุด
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กิจกรรมด้วยตนเอง (5)นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง ไม่มีคา
ว่าสอบตกสาหรับผู้ที่เรียนไม่สาเร็จแต่จะทาให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเรื่องเดิมนั้นใหม่ จนผลการเรียนได้
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
นอกจากนั้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมี บทบาทสาคัญในการศึกษาในศตวรรษที่ 21
และสามารถนามาประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2555) ได้แก่
การจั ด โปรแกรมการสอนโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนในปั จ จุ บั น มั ก อยู่ ใ นรู ป ของสื่ อ
ประสม (Multimedia) หมายถึงนาเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วย
สอนนี้ เ หมาะกั บ การศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นสามารถโต้ ต อบกั บ บทเรี ย นได้
ตลอด เพื่อให้ผู้เรีย นรู้บทเรีย นได้อย่ างถูก ต้องและเข้าใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนั้นๆ การใช้
มัลติมีเดีย คือการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสาน
หลายชนิด เช่น ข้อความ สีสันภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสีย ง และภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และผู้ใช้
สามารถควบคุมสื่อได้ตามต้องการ ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการกระจายการศึกษา ที่
ได้ผลในปัจจุบันและเข้าถึงมวลชนจานวนมาก ย่อมต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อกระจาย
โอกาสทางการศึกษา โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียน
หรือสนใจได้
ในด้านการศึก ษานั้น ได้มีเทคโนโลยี ด้านการศึก ษามากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่า จะเป็นสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน สื่ออินเตอร์เน็ตที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างไม่จากัด สื่อต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตสาหรับภายในองค์กรการศึกษา หรือ โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ อีกนับไม่ถ้วน จึงทาให้เกิดสื่อ
มัลติมีเดียขึ้นมามายมาก
การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูป
แบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
การนาเอาสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้
การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ทาให้ผู้เรียนสามารถเรีย นได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา การ
จัด การเรีย นการสอนลั ก ษณะนี้ มี ชื่ อเรี ย กหลายชื่ อ ได้แ ก่ การเรี ย นการสอนผ่ านเว็บ ( Web-based
Instruction) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Trainning) การเรียนการสอนผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (wwwbased Instruction) การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เป็นต้น
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ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2547) ได้กล่าวถึง ความหมายของ e - Learning ว่าหมายถึง การ
เรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสาหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้การนาเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง
ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)
ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดหลักสูตร (Course Management System) ในการ
บริหารจัดการงานสอนต่าง 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
รายละเอีย ดต่างๆ ได้ล่วงหน้า ช่ วยจูงใจให้เกิ ด การเรีย นรู้ได้เป็ นอย่ างดี ผู้เรีย นจะรู้สึก สนุก สนาน
น่าสนใจ น่าตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนภาพ เสียง แสง สี และความหลากหลาย เพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงเหมือนจริง ภาพยนตร์ ทาให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น สามารถสอนผู้เรียนพร้อมๆ กันได้เป็น
จานวนมาก ช่วยในการสาธิตได้เป็นอย่างดี
เหตุผลข้างต้นทาให้เห็นว่า การเรียนวิชาดนตรีโดยใช้สื่อ e – Learning มาประกอบกับชุด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งจะช่วยทาให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีและการอ่านโน้ตดนตรี
ที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี และใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) เป็นสื่อเสริม ประกอบชุดกิจกรรมมาใช้พัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนและคีย์บอร์ด เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนและคีย์บอร์ดได้ อัน
จะเป็นการปลูกฝังทักษะที่จะนาไปสู่การเรียนดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป และยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ที่ต้องการเรียนดนตรีในรูปแบบใหม่อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ เ ปี ย โนและคี ย์ บ อร์ ด โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อการใช้ชุดกิจกรรม
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด
สูงขึ้น มีคะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสนา
นิคม สานักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 ห้องเรียน
105 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนเสนานิคม สานักงาน
เขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
ชุดกิจกรรม เรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปีย โนและคีย์บอร์ด ส าหรับนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวแปรตาม
1. ทักษะการปฏิบัติเล่นเปียโนและคีย์บอร์ด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ดนตรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและ
คีย์บอร์ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 5 แผน
2. ชุดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด จานวน 5 ชุด
3. แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 3 ชุดๆละ 10 ข้อ
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนและคีย์บอร์ด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
5. แบบวัดความสามารถการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด เป็นแบบวัดประเมินตามเกณฑ์
(Scoring Rubric) จานวน 2 ชุด
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม จานวน 1 ชุด

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ขั้นเตรียม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
วิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ขั้นสอน
การวิจัยในครั้งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้วิจัยดาเนินการ
สอนตามแผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 แผนจัดการเรียนรู้ รวม 14 ชั่วโมง ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปียโนและคีย์บอร์ด จานวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การอ่านโน้ตเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จานวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง อิริยาบถท่าทางการนั่งและการวางมือที่ถูกต้อง จานวน 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จานวน 4 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง การบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด 1 บทเพลง จานวน 4 ชั่วโมง
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หลังจากใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดแล้ว ผู้สอนให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้
2.1 ทดสอบหลังเรียน หลังจากดาเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเปียโนและคีย์บอร์ด จานวน 10 ข้อ
2.2 ทดสอบหลังเรียน หลังจากดาเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การอ่านโน้ตเปียโน
และคีย์บอร์ดเบื้องต้น จานวน 10 ข้อ
2.3 ทดสอบหลังเรียน หลังจากดาเนินการสอนตามชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การอิริยาบถท่าทาง
การนั่งและการวางมือที่ถูกต้อง จานวน 10 ข้อ
2.4 ทดสอบความสามารถการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด หลังจากดาเนินการสอนตามชุด
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น จานวน 1 ชุด
2.5 ทดสอบความสามารถการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด หลังจากดาเนินการสอนตามชุด
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง การบรรเลงเปียโนและคีย์บอร์ด 1 บทเพลง จานวน 1 ชุด
3. ขั้นสรุป
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.2 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
เปียโนคีย์บอร์ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ชั่วโมง
3.3 นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนคีย์บอร์ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนาไปประมวลผล และวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาผลการทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ เรื่องการพัฒนา
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 มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน
และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม พบว่า มี
นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และมีนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55
ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนานิคม ที่มีต่อ
การเรียนวิชาดนตรีสากล โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง 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
ผลจากการศึก ษาวิ จัย เรื่ อง การพั ฒนาทั ก ษะการปฏิ บั ติเ ปีย โนและคี ย์ บอร์ด โดยใช้ ชุ ด
กิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนานิคม สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม พบว่า ผลของการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและ
คีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากการตั้งข้อสังเกต จะเห็นว่ามี
นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์นั้นมีมากกว่า ส่วนนัก เรีย นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องมาจากจานวน
เครื่องดนตรีไม่เพียงพอ ต่อจานวนของนักเรียน ทาให้นักเรียนบางส่วน ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ตามเวลา
ที่กาหนด สอดคล้องกับ อรนุช บุญถนอม (2542, น. 2) กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ด
สาหรับนักเรียนนั้น จาเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม และอาจเนื่อง
มากจาก แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องกับชุดกิจกรรม มีเนื้อหาที่ยากเกินไปสาหรับ
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วัยของผู้เรียน ทาให้มีผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ใกล้เคี ยงกับผู้สอบผ่าน สอดคล้องกับ สุจิต ศรีงาม (2552, น.
56) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมต้น ว่าควรใช้สื่อการเรียน
ด้านมัลติมีเดียเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับวัย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร สุวรรณศรี (2541) การสร้างเทปวิดีทัศน์ประกอบการสอนวิชาดนตรี
เรื่องการฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ สาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชาสมาสัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสร้างบทเรียนเทปวีดิทัศน์สาหรับประกอบการสอน วิชา
ดนตรี เรื่องการฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนเทปวีดิทัศน์ประกอบการสอน
วิชาดนตรี เรื่อง การฝึกปฏิบัติตีฆ้องวงใหญ่ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการเรียนรู้สูงขึ้น
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโน
และคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเสนานิคม พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 และไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 จะเห็นว่ามีนักเรียนที่ไ ด้คะแนนผ่านเกณฑ์นั้นมีมากกว่า ส่วน
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถในเรื่อง
ดนตรีของเด็กนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุวัฒน์ นิยมค้า (2531, น. 99) ที่กล่าวว่า
สมรรถภาพทางพุทธิพิสัย ความสามารถในการระลึ กและจาได้ในความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาแล้ว การ
รวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆเข้าเป็นความรู้ใหม่ จะเห็นว่าความสามารถด้านความรู้ความคิดนี้ จะ
เกี่ยวข้องกับความสามรถของสมอง และเป็นไปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีความ
ยากเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชัณษา รักยินดี(2556) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์
เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น 1) บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 75.20/75.06 เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กาหนด คือ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่
เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผลการปฏิบัติการเล่นคีย์บอร์ดของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง
การเล่นคีย์บอร์ด เบื้องต้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.20 อยู่ในระดับดีมาก
ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนานิคม ที่มีต่อ
การเรียนวิชาดนตรีสากล โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง 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 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น อยู่ใน ระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย X = 4.39, S.D. = 0.53 และสอดคล้องกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา : สานัก
บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 สงขลา (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา ระบบ e-Learning
สื่อเสริมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ กรณีศึก ษาศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของระบบที่มีต่อการใช้
ระบบ e–Learning สื่อเสริมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle ผู้ประเมินจานวน
55 คน จาแนกได้ดังนี้ กลุ่มครูผู้สอน จานวน 5 คน กลุ่มผู้เรียน จานวน 50 คน พบว่า ลาดับที่ 1 อานวย
ความ สะดวกในการเข้ า สู่ร ะบบที่ ห ลากหลายให้ แก่ ผู้ ใช้ มีค่ า เฉลี่ ย 4.71 ลาดั บที่ 2 การออกแบบ
โครงสร้างของ ระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.60 และลาดับที่ 3 ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบที่ง่ายต่อ การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.53 ตามลาดับ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33
คิดเป็น ร้อ ยละ 86.60 สูงกว่า เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ที่ร้อ ยละ 80 จากผลการศึก ษาการพั ฒนาระบบ eLearning สื่อเสริมการ เรียนการสอนระบบออนไลน์

ข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมทาให้นักเรียน เกิดความรู้ความสามารถ ใน
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด เพราะในชุดกิจกรรมมีการใช้บ ทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ที่มีทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวประกอบเป็นสื่อเสริม ซึ่งสามารถตอบสนองผู้เรียนได้ อีก
ทั้งในชุดกิ จกรรมยั ง มีใบความรู้และใบงาน ให้ผู้เรีย นได้ท บทวนความรู้หลังจากที่ได้เรีย นเนื้อหา
ทั้งหมด ก่อนทาแบบทดสอบ จากการพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบ และสังเกตการณ์ฝึกฝนปฏิบัติ
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากมีผลคะแนนที่ดีผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ และมีความตั้งใจใน
การฝึกฝนพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนวิชา
ดนตรีที่มากขึ้น
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนรวม
ทั้งหมด จานวน 12 คน ซึ่งถือว่าเป็นจานวนไม่น้อย สาเหตุอาจเนื่องมาจากหลายๆอย่าง ได้แก่
2.1 แบบทดสอบ มีความยากเกินไป ไม่เหมาะสมกับวัย ซึ่งดูจากคะแนนการสอบวัด
ความรู้ และความสามารถ หลังเรียน พบว่านักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มีจานวนใกล้เคียงกับจานวนที่
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ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะ ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การอ่านโน้ตเปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น ซึ่งเป็นเรื่อง
ทฤษฎีดนตรี มีนักเรียนจานวนมาก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ80 ที่ตั้งไว้ หรืออาจเนื่องมาจากการ
ตั้งเกณฑ์คะแนนสูงไป
2.2 ผู้ เ รี ย นบางคนไม่ ส นใจและชื่ น ชอบในดนตรี ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความตั้ ง ใจและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติเครื่องดนตรีน้อยกว่าผู้อื่น บางคนต้องการเล่นได้ แต่ไม่มีความอดทน ไม่
ชอบการฝึกซ้อม เมื่อเห็นว่าการเล่ นเครื่องดนตรีนั้นยากก็มักจะคิดว่าตนเองทาไม่ได้ ทาให้ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนควรสร้างกาลังใจและหาแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เช่น คาชื่นชมยินดี หรือ
รางวัล สาหรับคนที่ปฏิบัติได้
2.3 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า มีความพกพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้
ทาการทดลอง มีการสอนแบบเรียนร่วมของผู้เรีย นที่มีความต้องการพิเศษ ทาให้ผู้เรียนบางคนตาม
เนื้อหาบทเรีย นไม่ทันเพื่อนในชั้นเรีย น และสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาดนตรีต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ครูผู้สอนจะต้องเพิ่มเวลาเรียนให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้มากขึ้ น เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝน
พัฒนาทักษะของตนเองให้ทันเพื่อนในชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ในการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอนการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ผู้สอนจะต้องเพิ่ม
บทบาทของตนเอง นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ต้องทาหน้าที่ coaching คอยกากับให้คาชี้แนะแก่ผู้เรียน
ในขณะที่ฝึกฝนและฝึกซ้อม เพื่อกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
2. ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการและขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเสริมต่างๆที่
ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะนาไปใช้กับนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
3. ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองให้เหมาะสมกับกิจกรรมเนื่องจากวิชาดนตรีเป็นวิชา
ที่เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก และต้องฝึกซ้อมตนเองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีให้เป็นบทเพลงได้

843

13
4. การเรียนการสอนปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด จาเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องดนตรี สื่อการ
เรีย นการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อจานวนของนักเรียนอีก ด้วย เพื่อให้นักเรีย นได้ฝึก ฝนการ
ปฏิบัติตามที่ตนเองได้เรียนตามชุดกิจกรรม
5. ควรเพิ่มเวลาเรียนให้กับผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า มีความพกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเองให้ทันเพื่อนในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนอื่นๆ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ การ
เรียนแบบจับคู่ เพื่อฝึกฝนการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ดต่อไป
2. ควรมีก ารพั ฒนาชุ ด กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ที่มี พั ฒนาการช้ า และมีค วามพกพร่อ งทาง
สติปัญญา หรือผู้เรียนที่มีต้องการพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) ศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 2
และ ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 สาขาวิ ชาหลั กสูตรและการสอนวิทยาลั ยครุ ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เขตหลั ก สี่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร รวมจ านวนทั้ง หมด 48 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุด้วยวิธเี พิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

847

2

ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา สาขาวิ ชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลั ยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) 3.51-4.00
จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
2. ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การการศึ ก ษา และปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัวและเพื่อน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.36,
S.D.= 0.77)
3. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มี 2 ปั จจัย ได้ แ ก่ เจตคติและแรงจู งใจต่อการเรียนของนักศึกษา และการสนับสนุ น
และสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย โดยปัจจัยทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาได้ ร้อยละ 23.6
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
การศึกษามีบทบาทสาคัญในการช่วยพัฒนาคนทั้งทางด้ านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้
ประสบความสาเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้ มีคุณภาพ มีมาตรฐานความ
เป็ นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่ งหมายในการจัดการศึกษา ดังที่
มาตรา 6 กล่ า วไว้ ว่ า การจั ดการศึ ก ษาต้ องเป็ นไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ นมนุ ษย์ ท่ีสมบู ร ณ์ ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5, 13)
มนุษย์มีความเชื่อประการหนึ่งว่า การศึกษา คือ การสร้ างคนให้ มีความรู้ ความสามารถ
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั้ ง มี ทั ก ษะพื้ นฐานที่ จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต มี ค วามพร้ อมที่ จ ะ
ประกอบการงานอาชีพ และสามารถดารงตนให้ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข กล่าวได้ ว่าการศึกษา
เป็ นความจาเป็ นและสาคัญสูงสุดของชีวิต เนื่องจากการศึกษานั้นสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ ในทุก
ๆ ด้ าน มนุ ษย์น้ันต้ องการปั จจัยสี่ อันได้ แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารั กษาโรค
แต่ส่งิ เหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นหรือพัฒนาได้ เลย หากมนุษย์ไม่มีการศึกษาหาความรู้
ท่ามกลางกระแสสังคมโลกที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์ท้งั ด้ านดี
และด้ านร้ าย ประเทศไทยต้ องพยายามก้ าวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่ านี้ ใน
ภาวะเช่นนี้ “การศึกษา” คือสิ่งสาคัญที่ทุกคนต้ องร่ วมแรงร่ วมใจกัน เพราะการศึกษาทาให้ คน
ฉลาด มีเหตุผล คิดแก้ ไขปั ญหาเป็ น ประเทศไทยจะก้ าวไปในทิศทางใดหรื ออยู่ลาดับที่เท่าไรใน
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สายตาของคนต่างชาติน้ันล้ วนขึ้นอยู่กับการศึกษา เพราะการศึกษาสร้ างคน และคนสร้ างชาติ จะ
ช่วยพัฒนาสังคมให้ เกิดความก้ าวหน้ าและมีสขุ
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบั ณฑิตย์ ให้ ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา และได้ ด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ( Thai
Qualifications Framework: TQF) ที่มุ่งเน้ นคุณภาพและมาตรฐานประกอบด้ วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงการสร้ างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เพื่ อเป็ นกลไกในการรั กษาคุณ ภาพและมาตรฐานของสถาบั น อุดมศึ กษา วิ ทยาลั ยครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิ ดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความ
รับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม เสริมสร้ างงานวิจัย และความเป็ นเลิศทางวิชาการ บริหารงานด้ วย
ความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่ งใส บริ การวิชาการ เพื่ อสอดรั บกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ย์ ได้ ปรับปรุง
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และได้ รับการรับรองปริญญา
จากครุสภา เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่หี ลักสูตรกาหนด มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ และในช่วงปี การศึกษา 2557 ถึง ปี การศึกษา 2558 รับนัก ศึกษาจานวน
2รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน อีกทั้งยังมีโครงสร้ างหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต กลุ่ม
วิ ชาบั งคับ 21 หน่ วยกิต กลุ่ มวิ ชาเลื อก 3 หน่ วยกิต การฝึ กปฎิบั ติวิชาชี พ 6 หน่ วยกิต
วิ ทยานิ พ นธ์ 12 หน่ ว ยกิต (วิ ทยาลั ย ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธุ ร กิจบั ณ ฑิต ย์. 2559) ผู้ วิจั ย
มองเห็นว่าผู้ท่จี บปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ เริ่ มมีความต้ องการจะเข้ ามาศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อที่จะมุ่งมั่นจะประกอบวิชาชีพครู และกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนของวิทยาครุศาสตร์ท่ผี ่านมาผู้วิจัยได้ สังเกตเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สูต รนี้ กล่ า วคื อ ในบางรายวิ ช านั ก ศึ ก ษาให้ ส นใจในการเรี ย นดี และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ ก ษาสูง แต่ ในบางรายวิ ช านั ก ศึ กษาสนใจเรี ยนน้ อย และมี ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาต่า
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึ กษาของนั กศึ กษาระดับ บั ณ ฑิตศึ กษา สาขาวิ ชาหลั กสูตรและการสอน มหาวิ ทยาลั ยธุร กิจ
บัณฑิตย์ ว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตศึกษา เพราะปั จจัยเหล่านี้
อาจทาให้ เกิดความสาเร็จต่อการเรียนในระดับบัณฑิ ตศึกษา และเป็ นสิ่งที่สถาบันควรนาข้ อมูลมา
ศึกษา เพื่ อจะได้ เป็ นแนวทางในการนามาพัฒนาปรั บปรุงในการผลิตมหาบัณฑิตของสถาบันให้ มี
คุ ณ ภาพเพิ่ มยิ่ง ขึ้น อีก ทั้งหลั กสูต รยัง สามารถน าผลการวิ จั ย ใช้ เ ป็ นแนวทางในการพั ฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตและพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านการจัดการการศึกษา และปั จจัย
ด้ า นครอบครั ว และเพื่ อ นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมมติฐานการวิจยั
ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้ านการจัดการการศึกษา และปัจจัยด้ านครอบครัว
และเพื่อน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอบเขตของการวิจยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ ปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจานวนทั้งหมด 50 คน
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อันได้ แก่
1) ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้ านการจัดการการศึกษา 3) ปัจจัยด้ าน
ครอบครัวและเพื่อน
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 ภาคการศึกษา

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จ จั ยที่ส่งผลต่ อ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มีท้งั หมด 2 ชุดดังนี้
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ชุ ดที่ 1 แบบสอบถามข้ อมู ลทั่วไปของนั กศึ กษา ประกอบไปด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับ
เพศ สาขาที่จบ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA) ตลอดปี การศึกษา 2558
รายได้ ซึ่งเป็ นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเติมคาตอบ จานวน 5 ข้ อ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้ วยข้ อ
คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จานวน 3 ด้ าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล
1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา
1.2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2. ปัจจัยด้ านการจัดการการศึกษา
2.1 หลักสูตรของวิทยาลัยครุศาสตร์
2.2 คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
2.3 การสนับสนุนและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย
3. ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อน
3.1 การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิจั ยติดต่ อกับ ผู้ อานวยการสาขาวิ ชาหลั กสูตรและการสอน วิ ทยาลั ยครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ขอข้ อ มู ลนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 และ 3 สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2559 เพื่ อ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการทาวิจัยและขออนุญาตเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาดังกล่าว
2. ผู้ทาวิจัยติดต่อกับนักศึกษา ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและแจกแบบสอบถาม โดย
ให้ เวลาตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ เนื่องจากคาถามในแบบสอบถามมีจานวนหลายข้ อและหลาย
วิชา จึงต้ องให้ เวลานักศึกษาในการตอบ
3. หลั ง จาก 1 สัป ดาห์ แ ล้ ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ตามเก็บ แบบสอบถามเพื่ อ น ามารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปถ้ าแบบสอบถามตรงไหนไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยกลับไปขอให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
ช่วยตอบให้ สมบูรณ์ด้วย

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยด้ านต่าง ๆ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุด้วยวิธี Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจยั
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ า ส่วนใหญ่ มีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม.514.00 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
2. ปั จจั ยด้ านลั กษณะส่วนบุ คคล ปั จจั ยด้ า นการจั ด การการศึ กษา และปั จจั ยด้ า น
ครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (Mean= 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า
ปัจจัยด้ านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)
ได้ แก่ ด้ านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ
ด้ านหลักสูตรของวิทยาลัยครุศาสตร์
ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79) ได้ แก่
การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86) ได้ แก่
เจตคติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปัจจัย ได้ แก่ เจตคติ
และแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา และการสนับสนุนและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย

อภิปรายผล
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาของนักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิ ท ยาลั ยธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ตย์ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ผ ลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ ย สะสม
3.51-4.00 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.25 และ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ซึ่งสอดคล้ อง
กับ ไพศาล หวั ง พาณิ ช (2526: 89) กล่ า วถึ ง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ ก ษา ว่ า เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะและ
ความสามารถของบุ ค คลอั น เกิ ด จากการเรี ย นการสอน เป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ท่เี กิดจากการฝึ กฝนอบรม อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) ได้ กล่ าวถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษา เป็ นการบอกความสามารถของผู้ เรี ยน ในการวิ เคราะห์ วิ จารณ์ ความ
พยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้ าห้ องเรียน มีความสนใจ
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และมีทัศนคติท่ดี ีต่ออาชีพ ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2548: 231-241) ได้ กล่าวว่า การรู้ถึงผล
ของการศึกษา เช่น การทดสอบ การแข่งขัน ทาให้ ผ้ ูเรียนถูกกระตุ้นให้ ใช้ ความพยายาม มีแรงจูงใจ
ในการเรียนและการทางานได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2554 :108) เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาโท ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี การศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนในระดับปริ ญญาโท
โดยจาแนกตามคณะ/สถาบัน สรุปได้ ดังนี้1) คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของการเรี ยนของนักศึกษาได้ แก่ เพศ อายุ การได้ รับทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโท แผนการ
ศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 2) คณะบริหารธุรกิจ ปั จจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของนักศึกษา ได้ แก่ ระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 3) คณะ
พั ฒนาการเศรษฐกิจ ปั จจั ยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของนั กศึ กษาได้ แก่ เพศ การได้ รับ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 4) คณะสถิติประยุกต์ ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของนักศึกษาได้ แก่ อายุ
การได้ รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาโท กลุ่ มสาขาวิ ช าที่ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และการได้ รั บ เกียรติ นิ ยมในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี 5) คณะพั ฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม ปั จ จั ยที่มีผลต่ อ ผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของ
นักศึ กษา ได้ แ ก่ เพศ อายุ การได้ รั บ ทุ น การศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาโท แผนการศึ กษาในระดับ
ปริญญาโท และระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาโท 6) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ปั จจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา ได้ แก่ การได้ รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 7) คณะ
ภาษาและการสื่อสาร ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาได้ แก่ ระยะเวลาที่ศึกษา
ในระดับปริ ญญาโท 8) ระดับสถาบัน ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของนักศึกษา ได้ แก่
เพศ อายุ คณะที่ ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท ที่ ต้ั ง สถานศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท การได้ รั บ
ทุ นการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท แผนการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท ระยะเวลาที่ศึกษาในระดั บ
ปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับปริ ญญาโท และการได้ รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี
และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ) ได้ วิจัย เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.96) เมื่อจาแนกตามระดับปริญญา
นั กศึ กษาจี น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยรวมอยู่ ร ะดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 2.84) นั ก ศึ ก ษาจี น ระดั บ
ปริ ญญาโดยรวมอยู่ ร ะดับดี (ค่ าเฉลี่ ย3.84) นั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอกโดยรวมอยู่ ระดั บดีมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.94)
2. ปั จจัยด้ านต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.36, S.D.= 0.77) เมื่อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า
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ปั จจัยด้ านการจัดการการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.45, S.D.= 0.66)
ได้ แก่ ด้ านคุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ
ด้ านหลักสูตรของวิทยาลัยครุศาสตร์
ปัจจัยด้ านครอบครัวและเพื่อนอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.40, S.D.= 0.79) ได้ แก่
การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.17, S.D.= 0.86) ได้ แก่ เจต
คติ แรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ดังที่สุธาทิพย์ จรรยาอารี กุล. (2539 : 3) กล่ าวว่ า ระบบการจั ดการศึ กษา ล้ วนแต่ มี
ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
หรืออาจจะต้ องพ้ นสภาพไปในที่สุด แคโรล (Carroll 1963 : 730, อ้ างถึงใน ครองสิน มิตะทัง
2548 : 39) ให้ ความหมายคุณภาพการสอนว่า หมายถึง การจัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการ
สอนในลักษณะที่ช่วยให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว พยุงศักดิ์ สนเทศ (2531 : 9) ได้
แสดงความคิดเห็นว่ า พฤติกรรมการสอนที่เ หมาะสมเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีดี และสอดคล้ องกับ
ความต้ องการ ความสนใจของผู้เรียนจะทาให้ นักเรียนเกิดความพอใจรักใคร่และศรัทธาในตัวครู อัน
จะเป็ นผลให้ การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะดีตามไป
ด้ วยเช่นกัน
วั ล ลภา เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา (2530 : 100) ได้ ก ล่ า วถึ ง งานบริ ก ารเป็ นงานที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นักศึกษาในด้ านชีวิตความเป็ นอยู่และ
การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น จั ด ขึ้ นเพื่ อ นิ สิ ต ทั่ว ไปโดยส่ ว นรวม อาจแบ่ ง เป็ น 2 ด้ า น คื อ บริ ก ารด้ า น
สิ่งแวดล้ อม และบริ การด้ านวิชาการสาหรับความมุ่งหมายในการจัดบริ การนักศึกษา และอรุณชัย
กัณฑภา (2548 : 28) กล่าวถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้ อมด้ านการจัดการเรียนรู้ท่ดี ีน้ัน
เป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการแรงจูงใจ ครูเป็ นทั้งสภาพแวดล้ อมและเป็ น
ผู้สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลโดยตรงให้ นักเรี ยนโดยใกล้ ชิดการนาพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่น
รอยยิ้มที่สดชื่นจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้ างสิ่งที่สร้ างสรรค์ให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประโยชน์นับได้ ว่าเป็ น
บุคคลที่สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้ นักเรียนได้ เกิดการพัฒนาด้ านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตรงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ นักเรียนเป็ นศูนย์กลางของการ
เรียนการสอน แล้ วดาเนินกิจกรรมด้ วยความเป็ นกันเอง ส่งเสริมการเรียนเป็ นกลุ่มมาช่วยกันคิด
ช่วยกันทา ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ ทองติ๊บ และนา้ เงิน
จันทรมณี (2557 : บทคัดย่อ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่ า 1) ปั จจัย
ด้ านเจตคติต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า นิสิต
ชอบเรียน ในสาขาวิชานี้ ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้ านแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า นิสติ คิดว่าการเรียนสาขาวิชานี้ทาให้ มีอนาคตที่ดีได้ ใน
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ระดับมาก และนิสิตสามารถเรียนหรือทางานที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อให้ สาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้
ได้ ด้วยตนเอง ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้ านการปรับตัวต่อการเรียนของนิสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่ า นิสิตเข้ าเรียนทุกครั้ง ในรายวิชาต่างๆ ในระดับมาก 4)
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเรียนของนิสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่ า นิ สิ ต ส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายครบตามระยะเวลาก าหนดในระดั บ มาก 5) ปั จ จั ย ด้ า น
พฤติก รรมการสอนของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก และเมื่อ พิ จารณารายข้ อ พบว่ า
อาจารย์ได้ เตรียมการสอนล่วงหน้ า ในระดับมาก 6) ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมต่อการเรียนของนิสิต
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ห้ องเรียน เช่น โต๊ะ เก้ าอี้ เป็ น
ต้ น มีเพียงพอและสภาพพร้ อมต่อการใช้ งาน ในระดับมาก อนุวัติ คูณแก้ ว (2555 : 32) ได้ วิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนสูงและต่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบู ร ณ์ . คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเพชรบู ร ณ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ปั จ จั ยที่มี
อิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่มีผลการเรี ยนสูงและต่า คือ
นิสยั ในการเรียน และ เวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า 2) ปั จจัยที่สามารถจาแนกประเภทนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนสูงและต่า มี 2 ตัวแปร ได้ แก่นิสัยการเรี ยน และ เวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า โดยตัว
แปรทั้งสองตัวแปร สามารถพยากรณ์ก ารเป็ นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงได้ ถูกต้ อง
ร้ อยละ 85.70 กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า ได้ ถูกต้ องร้ อยละ 88.90 และสามารถพยากรณ์ท้งั
สองกลุ่มได้ ถูกต้ องร้ อยละ 87.30 3) สมการจาแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
สามารถแสดงได้ ดังนี้สมการพยากรณ์ใ นรูปคะแนนดิบ Y = -5.862 + 1.415 (นิสัยในการเรียน)
+ 0.020 (เวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า)สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.752 (นิสัย
ในการเรียน) + 0.569 (เวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า) และภารดี อนันต์นาวี (2556 : บทคัดย่อ)
ได้ วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย
พบว่าผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้ านผู้เรียน ด้ านครอบครัว ด้ านสถานศึกษา ด้ านเพื่อนและสังคม มี
ตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนได้ ร้อยละ 22 ปั จจัย
ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา มี 3 ตัวแปรได้ แก่
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X5) การทางานระหว่างเรียน (X7) แรงจูงใจและแรงกดดันทาง
สังคม (X22) โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208( X7 ) -.402(X22)
3. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามี 2 ปั จจัย ได้ แก่ เจตคติ
และแรงจู ง ใจต่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา (x1) และการสนั บ สนุ น และสภาพแวดล้ อมของ
มหาวิทยาลัย (x5) (มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05) โดยทั้ง 2 ปั จจัยดังกล่าวร่ วมกันพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาได้ ร้อยละ 23.6 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มาก
ที่สุด คือ เจตคติ และแรงจู งใจต่ อการเรี ยนของนักศึกษา (β = 0.539) ส่วนการสนับ สนุ นและ
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สภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย (x5) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ รองลงมา (β = 0.290) ซึ่งสติกกิ้นส์ (Stiggins, 1994 : 310) ไทรแอนดิส (Triandis 1971 : 2 - 3, อ้ างถึงใน
ศักดิ์ชัย จันทะแสง 2550 : 35) คาร์เตอร์ วี กูด (Carter V. Good 1973 : 375, อ้ างถึงใน ศักดิ์
ชัย จันทะแสง 2550 : 27) ได้ กล่าวถึงเจตคติและแรงจูงใจไว้ ว่า
เจตคติ (Attitudes)ว่ าเป็ นความรู้สึกชื่นชอบ หรื อไม่ช่ืนชอบ ความรู้สึกด้ านบวก หรื อ
ด้ านลบ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็ นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สกึ กับ สิ่งนั้นโดยเฉพาะ เช่น เจตคติต่อ
ครู ผู้ บ ริ ห าร วิ ช า กิ จ กรรมการสอน ฯลฯ ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของเจตคติ ไ ว้ 3 ส่ ว น คื อ 1)
องค์ประกอบทางด้ านความรู้ความเข้ าใจ (A Cognitive Component) เป็ นองค์ประกอบทางด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจของบุคคลต่อสิ่งเร้ า ซึ่งได้ แก่บุคคล สถานการณ์สังคม 2) องค์ประกอบทางด้ าน
ความรู้สกึ (An Affective Component) เป็ นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 1 คือ เมื่อมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแล้ ว จะเกิดความรู้ สึก ต่ อสิ่ง นั้ น ซึ่ ง อาจเป็ นไปได้ ท้ัง ทางบวกและทางลบ 3)
องค์ประกอบทางด้ านการกระทา (Behavioral Component) เมื่อเกิดองค์ประกอบที่ 1 และ 2 แล้ ว
จะเกิดความพร้ อมทางการกระทา ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 2 ดังกล่าว ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เป็ นความปรารถนา และความพยายามอย่างสูง ของผู้เรียนที่จะศึกษาให้ บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์
ที่ต้งั ไว้ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่วั ไป ของการศึกษาสอดคล้ องกับเสกสรรค์ ทองติ๊บ และนา้ เงิน
จั น ทรมณี (2557 : บทคั ดย่ อ ) ได้ วิ จั ยเรื่ อ ง ปั จ จั ยที่มี ผลต่ อ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนของนิ สิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า
1) ปั จจัยด้ านเจตคติต่อการเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณารายข้ อ
พบว่า นิสิตชอบเรียนในสาขาวิชานี้ในระดับมาก 2) ปั จจัยด้ านแรงจู งใจต่อการเรียนของนิสิตโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณารายข้ อ พบว่ า นิสิตคิดว่ าการเรี ยนสาขาวิ ชานี้ทาให้ มี
อนาคตที่ดีได้ ในระดับมาก และนิ สิตสามารถเรี ยนหรื อทางานที่ได้ รับมอบหมายเพื่ อให้ สาเร็จตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ ได้ ด้วยตนเองในระดับมาก สอดคล้ องกับการศึกษาของรุ่งฤดี กล้ าหาญ (2554)
พบว่า ความมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรียน และความรู้พ้ ืนฐานเดิม มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ โดยตัวแปรด้ านความมีวินัย
และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเรียนสามารถร่วมทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลชั้น
ปี ที่ 3 ได้ ร้อยละ 14.1
3.2 การสนับสนุนและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งอรุณชัย กัณฑภา (2548 : 28) อธิบายว่ า
การจัดสภาพแวดล้ อมด้ านการจัดการเรียนรู้ท่ดี ีน้ัน เป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการแรงจูงใจ ในการเรียนรู้สภาพแวดล้ อมนั้นมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศ
โดยส่ว นใหญ่ ถู กสร้ างด้ วยกระบวนการบริ หารที่จะเป็ นกุ ญ แจสาคั ญที่ไขไปสู่ความปรารถนาของ
สังคม ครูเป็ นทั้งสภาพแวดล้ อมและเป็ นผู้สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลโดยตรงให้ นักเรียนโดยใกล้ ชิด
การนาพาบรรยากาศที่ดีมีความอบอุ่นรอยยิ้มที่สดชื่นจริงใจมีเมตตาสรรหา และสร้ างสิ่งที่สร้ างสรรค์

856

11

ให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประโยชน์นับได้ ว่าเป็ นบุคคลที่สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้ นักเรียนได้ เกิดการพัฒนาด้ าน
ต่ า ง ๆ และวั ล ลภา เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา (2530 : 100) ได้ ก ล่ า วถึ ง งานบริ ก ารเป็ นงานที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นักศึกษาในด้ านชีวิตความเป็ นอยู่และ
การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น จั ด ขึ้ นเพื่ อ นิ สิ ต ทั่ว ไปโดยส่ ว นรวม อาจแบ่ ง เป็ น 2 ด้ า น คื อ บริ ก ารด้ า น
สิ่งแวดล้ อม และบริการด้ านวิชาการสาหรับความมุ่งหมายในการจัดบริการนักศึกษาสอดคล้ องกับ
เสกสรรค์ ทองติ๊ บ และน้า เงิ น จั น ทรมณี (2557 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ วิ จั ยเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่มี ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิ สิตสาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ย คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมต่อการเรียนของนิสิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ห้ องเรียน เช่น โต๊ะ เก้ าอี้ เป็ นต้ น มีเพียงพอ
และสภาพพร้ อมต่อการใช้ งาน ในระดับมาก พบว่า การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้ อมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นพบว่าการสนับสนุ นและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ (β = -0.290) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงมองว่ าการสนับสนุ นและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์น้ัน ในด้ า น
มหาวิ ทยาลั ยจั ดให้ มีการบริ การอิน เทอร์ เ น็ตที่ร วดเร็ว อาจมี ไม่ เ พี ยงพอหรื อ การบริ ก ารอาจไม่
รวดเร็วตามความต้ องการ และอาจต้ องการให้ มหาวิทยาลัยหรื อวิทยาครุศาสตร์สนับสนุ นและให้
ความสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาชีพครูมากขึ้น ซึ่งพบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสูงต้ องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์มากกว่านี้ จึงสวนทางกัน
ทาให้ ค่า β = -0.290 ยิ่งนั กศึ กษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาสูงเท่าใด นั กศึ กษายิ่งต้ องการการ
สนับสนุ นแต่มหาลัยอาจมีให้ ไม่เพี ยงพอ ผู้วิจัยได้ ใช้ คาถามปลายเปิ ดพิ จารณาในประเด็นนี้ เช่ น
นักศึกษามองว่ามหาวิทยาลัยหรือวิ ทยาครุศาสตร์ ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่ วยเหลือสังคม
เพิ่ มขึ้น และควรจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีจิตสาธารณะด้ วยการให้ ช่วยเหลื อเด็กที่ขาดแคลนทุ น
ทรั พ ย์ อี ก ทั้ง มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ วิ ท ยาครุ ศ าสตร์ ค วรจั ด ให้ มี ก ารท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพั นธ์ท่ดี ีต่อกัน ส่งเสริ มจัดกิจกรรมให้ เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีในชั้นเรียน จัดกิจกรรมร่ วมกัน
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้ องส่วน ส่วนอีกประเด็นที่สาคัญ คือ ควรปรั บปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ ดีกว่าเดิม
อีกทั้งควรเปิ ดรับจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และปรั บเวลาในการเข้ าเรียน ความรู้ทางด้ านการสอน
หลักสูตร และควรมีหลักสูตรและเนื้อหาที่หลากหลาย
ข้ อค้ นพบในงานวิจัยครั้งนี้
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษา นั กศึ กษาส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ ยระหว่ าง 3.514.00 ร้ อยละ 81.25 จะเห็นได้ ว่านักศึกษามีอายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเป็ นกลุ่ มที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ซ่ึงเป็ นส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเจตคติแรงจู งใจต่อการเรียนของนักศึกษาที่มีความต้ องการที่จะเรี ยนให้ สาเร็จ
ภายในเวลาที่กาหนด และคิดว่าการเรียนในสาขานี้ทาให้ มีอนาคตที่ดีได้ มีวิธีการเรียนโดยบันทึกย่อ
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ช่วยให้ ทบทวนและจดจา เนื่องจากเป็ นหลักสูตรบล็อกคอร์ส (block course) ซึ่งมีระยะเวลาในการ
เรียนช่วงสั้น ๆประมาณ 4 สัปดาห์ และวัดผลประเมินผล แล้ วเรียนวิชาต่อไป ดังนั้น ปัจจัยด้ านต่าง
ๆ คื อ ด้ า นลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้ า นการจั ด การการศึ ก ษา ด้ า นครอบครั ว และเพื่ อ น มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ ก ษา จึ งทาให้ ผ้ ู เรี ยนต้ องมี ความกระตือ รื อร้ นที่จ ะเข้ า เรี ยนทุ ก ครั้ งเพื่ อให้ มี
ความรู้มากขึ้น ทางานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ยังทุ่มเทเวลาและความรู้
ความสามารถเพื่ อ ให้ มีผลงานที่ดีแ ละผลการเรี ยนที่ดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ มนตรี โสคติยานุ รั ก ษ์
(2559) กล่าวว่า การเรียนแบบ บล็อกคอร์ส (Block Course) เน้ นเรียนจบเป็ นรายวิชา โดยแต่ละ
วิชาใช้ ระยะเวลาเฉลี่ย 5 สัปดาห์ ซึ่งเชื่อว่ามีความเหมาะสมสาหรั บกลุ่มผู้เรียนที่เรียนไปทางานไป
อีกทั้งยังทาให้ นักเรียนหันมาโฟกัสกับวิชาเรี ยนได้ ดีย่ิงขึ้น และมหาวิทยาลัยศรี ปทุม (2559) จัด
การศึกษาระดับปริญญาโทในระบบบล็อกคอร์ส( Block Course) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย
นานาประเทศทั่วโลก โดยจัดเรียนทีละวิชา กล่ าวคือ เมื่อเรี ยนจบวิชาแรก จึงเริ่มเรียนวิชาที่ 2 ที่ 3
จนเสร็จสิ้นหลักสูตร ส่งผลให้ นักศึกษาสามารถทาความเข้ าใจลงลึกในแต่ละวิชาและได้ อย่างเต็มที่
โดยไม่ต้องกังวลหรือสับสนจากการที่ต้องศึกษาหลายวิชาในคราวเดียว
2. ปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์มากที่สุด คือ เจตคติและแรงจู งใจต่อการเรียนของ
นักศึกษารวมทั้งการสนับสนุ นและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย จึงเห็นได้ ว่านักศึกษาที่มีเจตคติ
และแรงจู งใจต่ อ การเรี ยน จะมี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาที่ดี มี ความต้ อ งการที่จ ะเรี ยนให้ สาเร็จ
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพราะคิดว่าการเรียนสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนทาให้ มีอนาคตที่ดีได้ การทางานที่ได้ รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กาหนด
เป็ นเรื่องที่ดี มีความกระตือรือร้ นที่จะเข้ าเรียนทุกครั้ง และการนั่งหน้ าชั้นเรียน ทาให้ ต้ังใจเรียนและ
มีความตั้งใจเรี ยนเพื่ อเป้ าหมายของตนเอง การสนั บสนุ นและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลั ย
รวมทั้งวิทยาลัยครุศาสตร์ คือ ห้ องเรียน เช่ น โต๊ะ เก้ าอี้ สิ่งเหล่ านี้อาจมีไม่เพียงพอ สภาพอาจไม่
พร้ อมต่อการใช้ งาน มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุด ห้ องปฏิบัติการ ห้ องปฏิบัติการภาษา
ห้ องฝึ กงาน ฯลฯ มีไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา และยังไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้ องการของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงต้ องการการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาครุศาสตร์มากกว่ านี้ จึงมีทิศทางสวนทางกัน ยิ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเท่าใด
นักศึกษายิ่งต้ องการการสนับสนุนแต่มหาลัยหรือวิทยาครุศาสตร์อาจมีให้ ไม่เพียงพอ
จะเห็นได้ ว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็ นข้ อค้ นพบที่ทางสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ ไขระบบการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถนามา
เป็ นแนวทางในการวางแผน ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู เรี ยนพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ของตนให้ เ กิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ควรสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา โดย
อาจมีแนวปฏิบัติ เช่ น การให้ นักศึ กษาทาแฟ้ มสะสมผลงานตั้งแต่ เริ่ มเข้ า เรี ยนหลั กสูตร เพื่ อให้
นักศึกษาเก็บรวมรวบองค์ความรู้ท่ไี ด้ รับในแต่ละรายวิชา วางแผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ สรุปสิ่งที่
ได้ เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หาจุดเด่น จุ ดด้ อยของตนเอง หรือปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเรี ยน
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ ทนั ท่วงที อันจะเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างวินัยให้ กับ
นักศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการจัดการศึกษา
แบบ Block course ซึ่งการจัดการศึกษามีระยะเวลาที่ส้นั และมีเนื้อหามากในแต่ละรายวิชา อาจต้ อง
ส่งเสริ มโดยการจั ดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อพั ฒนา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้ รับจากหลั กสูตร
สร้ างความมั่นใจให้ นักศึกษาก่อนเข้ าสู่ตลาดแรงงานทางวิชาชีพ หลักสูตรนี้ทาให้ นักศึกษามีศักยภาพ
เป็ นที่ยอมรั บและต้ องการของตลาดแรงงานและสังคมมากขึ้น ในลักษณะนี้อาจารย์ผ้ ูสอน รวมทั้ง
นักศึกษาต้ องมีการเตรียมตัว และต้ องปรับตัว เพื่อให้ มีความพร้ อมในการเรียน และระบบการสอน
แบบบล็อกคอร์ส (Block course) นี้ ต้ องอาศัยแรงจูงใจอย่างสูงเป็ นแรงผลักดัน เนื่องจากนักศึกษา
ต้ องอ่านหนังสือล่วงหน้ าเพื่อเตรียมตัวไปถกประเด็นปัญหากับอาจารย์และเพื่อนเรียนในห้ อง ซึ่งแต่
ละวัน วิชาเรียนก็สลับสับเปลี่ยนกันไป บางครั้งสับสน เหนื่อยและกดดัน แต่เมื่อนักศึกษาเลือกแล้ ว
จึงต้ องมุมานะเรี ยนต่อไปให้ จบตามหลักสูตรที่วางไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรื อวิทยาลัยครุศาสตร์อาจมี
กิจกรรมที่เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ นักศึกษาอยู่เป็ นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ นักศึกษาหมดกาลังใจ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากงานวิจัยครั้ งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการวิจัยต่อไปอาจจะขยายกลุ่ม ตัวอย่างไปยังสาขา และคณะอื่น
ๆ ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ที่
ศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งควรจะใช้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน เพื่อให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาจากเกณฑ์เดียวกัน
2. เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อย จึ ง ไม่ ส ามารถแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ
เปรียบเทียบปัจจัย โดยใช้ การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สูง กลาง ต่า ได้
ดังนั้ นในการวิ จัยต่ อไปอาจจะเปรี ยบเทียบปั จจั ยต่ างๆ โดยผ่ านนั กศึ กษากลุ่ มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา สูง กลาง ต่า
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การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อภิรักษ์ กุลชุตินธร 1
อัญชลี ทองเอม 2

บทคัดย่อ
การวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึ กษาพัฒนาการเรีย นรู้วิชาวงจรไฟฟ้า กระแสตรงโดยใช้โครงงาน 2) ศึกษาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลา
จารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินโครงงาน
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน
สูงขึ้น จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ ไ ม่ ต่ากว่า ร้อยละ 70 จานวน 23 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 76.66 และ นัก เรีย นที่ ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์
จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33
3) ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้
โครงงาน อยู่ในระดับมาก ( =3.77)
คาสาคัญ : การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน, วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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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
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึ ก ษาของไทยมี ก ารปฏิ รู ป ครั้ ง ใหญ่ แ ละมี วิ วั ฒ นาการมาเรื่ อ ยๆ ส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบัติงานของทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษามีจุดประสงค์คือ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ได้ระบุไว้ในมาตรา 24 (5) มีข้อความสาคัญให้ครูสามารถใช้
การวิจัย เป็ นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการเรีย นรู้ และมาตรา 30 ระบุ โดยสรุป ว่า ให้ส ถานศึ ก ษา
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
กลุ่มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็ นสาระการเรียนรู้ที่มุ่ ง พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการทางาน การจัดการ
สร้า งและพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ หรือ วิธี ก ารใหม่ ๆ พร้อมทั้ ง สามารถน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรัก
การทางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เป็ น
พื้นฐานได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะทาให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือและ
พึ่งพาตนเองได้ ตามพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย
วิจารณ์ พานิช (2555, น.11) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไทยต้องก้าว
ไปสู่เป้าหมายใน “ยุคความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศทางของความสุขในการ
ทางานอย่างมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อยเรียนมาก”
(Teach Less, Learn More/TLLM) ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับบทเรียน
ให้กับผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่าศิษย์ได้ เรียนอะไรและศิษย์ได้อะไรจากการเรียนเมื่อสาเร็จกิจกรรม
การเรียนรู้นั้น ครูต้องทาอะไรหรือไม่ทาอะไร การทาหน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ทาให้ศิษย์เรียนไม่
สนุกหรือเรียนแบบขาดทักษะสาคัญคือ “ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century
Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวก” ให้
ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้แบบคงทนก็จะเกิดจากภายในใจและสมอง
ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) ในสาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่
ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับสุปรียา ศิริพัฒนกุล
ขจร (2012, น.12) ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และวิธีคิด ให้สอดคล้องและ
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลง
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วิธีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยก
ออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีคาที่สาคัญที่น่าสนใจคือคาว่า “Teach Less”
และ “Learn More” โดยความหมายแล้วหมายความว่าการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)” คาว่า “Teacher” ที่แปลว่า
“ครู” นั้น ถือว่าเป็นคาเก่าไปแล้วนั้น จะถูกให้ความหมายหรือคาจากัดความเสียใหม่ด้วยการเปลี่ยน
มาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุหน้าที่หรือคาจากัดความว่าเป็น “ผู้อานวยการเรียนรู้ (Coach)
หรือ ผู้ชี้ แนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการศึก ษาหรือการเรี ย นรู้ที่มี “ ครู ” เป็นหลัก ไปเป็ น
“นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จาเป็นต้อง
สอนผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมา
ให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึ งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน
(Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่
แยกส่วนกันเรียน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจากห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็น
สตูดิโอ (Studio) เป็นที่ทางานเป็นกลุ่มๆ ซึ่ง หมายความว่าการเรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based
เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียนเป็น “ประธาน” และเป็น
“กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือทาโครงงาน (project)
ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning
by Doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงงาน (Projectbased learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์
ตรง ผู้เรียนได้ทดลองทาปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหา
วิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้
ตามหลักประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
ด้วยความมั่นใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี้ ดังนี้
1. ผู้ เ รี ย นมี ค วามสุ ข กั บ การเรี ย นได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งสนุ ก สนานโดยผ่ า นกิ จ กรรมที่
หลากหลาย และสื่อที่เร้าความสนใจ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า
ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน
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3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เกิดกระบวนการทางาน เช่น
มีการวางแผนการทางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่
เป็นประชาธิปไตย เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรีย นที่เรียนรู้ช้าจะ
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา ได้รับกาลังใจและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ทาให้เกิดความ
มั่นใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันสิ่งที่ดี
ให้แก่กัน
4. ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิ จกรรมและการค้นหาคาตอบจากประเด็น
คาถามของผู้สอนและเพื่อน ๆ สามารถค้นหาคาตอบและวิธีการได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกได้
ชัดเจนมีเหตุผล
5. ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้
ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองอยู่ตลอดเวลา
6. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละ
คนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตน ไม่นาผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้ผู้เรียนแข่งขัน
กับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป
7. ผลที่เกิดขึ้นกั บผู้เรียน คือ ผู้เรียนเรียนอย่างมี ความสุข เกิดการพั ฒนารอบด้าน มี
อิส ระที่ จ ะเลือ กวิ ธีก ารเรี ย นรู้ที่ เหมาะสมกั บ ตนเอง และนาความรู้ที่ ไ ด้ รับ ไปใช้ ป ระโยชน์ใ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รวบรวมสาเหตุที่ทาให้เกิด ปัญหาขึ้นคือ ประการแรก ผู้สอน
ใช้วิธีก ารสอนแบบบรรยายซึ่งเป็ นการสอนที่ไ ม่มีก ารฝึกปฏิบั ติให้เกิ ดกระบวนการเรีย นรู้และ
ทักษะ ประการที่สอง นักเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญและไม่เอาใจใส่ในการเรียนกลุ่มวิชานี้เพราะ
นักเรียนไม่ได้แสดงความคิ ดเห็นหรือพัฒนาฝีมือของตนเอง ดัง นั้ นการที่ จะให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนาการเรียนรู้แบบโครงงานมา
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จะทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู้ทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่มดียิ่งขึ้นและเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการพัฒนาการเรีย นรู้วิช าวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้ โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงาน วิ ช า
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

สมมติฐานของการวิจัย
1. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ มีพัฒนาการการเรียนรู้สูงขึ้น มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นศี ล าจารพิ พั ฒ น์ ในภาคเรี ย นที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้อง จานวน 30 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรต้น
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบโครงงาน จานวน 4 แผน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. แบบประเมินโครงงาน
3. แบบประเมินผลงาน (ชิ้นงาน) ด้านความคิดสร้างสรรค์
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
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5. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
6. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงาน ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 2
ชั่วโมง สอนติดต่อกัน 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดย
ดาเนินการดังนี้
1. ปฐมนิ เ ทศชี้ แ จงข้ อ ตกลงในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ค วามรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การท า
โครงงาน ซึ่งมีหลายขั้นตอน
2. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.1 ขั้ นดาเนินการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน ให้นัก เรีย นได้ป ฏิบั ติ
ความรู้ที่มีความหลากหลายและสาระการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและ
สร้างสรรค์งานด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นนาเสนอ
2) ขั้นวางแผน
3) ขั้นปฏิบัติ
4) ขั้นประเมินผล
5) การเขียนรายงาน
2.2 ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
ทาทั้งหมดจากแผนการเรียนรู้ เพื่อจัดทาโครงงานตามความสนใจโดยกาหนดเวลาของการทางาน
และการส่งงาน
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาแบบประเมินต่างๆ เพื่อนาไปประมวลผล
1) แบบประเมินโครงงาน
2) แบบประเมินผลงาน (ชิ้นงาน)
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
4) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (หลั ง เรี ย น) วิ ช าวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง
5) แบบบันทึกการเรียนรู้การทาโครงงานของนักเรียน
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6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.4 นาข้ อมู ล ทั้ ง หมดมาสรุป วิเคราะห์ ท างสถิ ติ อภิป รายโดยใช้ ต ารางและการ
พรรณนา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ,ค่าเฉลี่ย
(Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน ส่วนใหญ่มี
พัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ซึ่งมีนักเรียน 4 กลุ่มๆละ 6 คน
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.66 และ นักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33
3. ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.77)

อภิปรายผล
การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
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1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน ส่วนใหญ่มี
พัฒนาการการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ซึ่งมีนักเรียน 4 กลุ่มๆละ 6 คน
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80
จะเห็นได้ว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน 4 กลุ่ม และไม่
ผ่านเกณฑ์จานวน 1 กลุ่ม ผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงาน เน้นการทากิจกรรมกลุ่มโดยมี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้และผลสาเร็จของการทางานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัย
ของ วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2551) กล่า วถึง การเรีย นรู้แบบโครงงาน คื อการจัดให้นัก ศึ ก ษา
รวมกลุ่มกันทากิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งตามความสนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความ
กระตือรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อทาโครงงาน
ร่ ว มกั น ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมายของโครงงานการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Project Centered Learning) ซึ่งหมายถึง การกระทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือ
กันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อัน
นาไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น และ
จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1987 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ การที่สมาชิกในกลุ่มทางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการทางานร่วมกัน
ทุกคนมีบทบาท หน้าที่และประสบความสาเร็จร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบ
ความส าเร็ จ ได้ ก็ ต่ อเมื่ อ สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ม ประสบความส าเร็ จ ด้ว ย สมาชิ ก ทุ ก คนจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ทาให้กลุ่มได้
คะแนน 90% แล้ว สมาชิกแต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวัล เป็นต้น และ
นอกจากนั้นการใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย (Interdependence and Small
Group Skills) ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทางานกลุ่มย่อย เป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้การ
ทางานกลุ่ม ประสบผลส าเร็จ การฝึก ทั ก ษะในการสื่อสาร การเป็ นผู้นา การไว้วางใจผู้อื่น การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา ทาให้นักเรียนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มของผู้เรียนได้ กล่าวคือ พฤติกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น จากครั้งที่ 1 2 3 4 และ 5 คะแนนพฤติกรรมกลุ่มของผู้เรียนในครั้งที่ 5
ของแต่ละกลุ่ม ดีขึ้นกว่าครั้งที่ 1 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าผู้เรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความกระตือรือร้นในการทางาน และมีความสนุกสนานมากขึ้น การเรียนรู้เชิงโครงงาน (PBL) เป็น
การรวมทักษะที่หลากหลายรวมกันอยู่เป็นทักษะทีมีอยู่ในโลกแห่งความจริ ง เช่น การตั้งคาถาม
(Driving Question) กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง (In-Depth Inquiry) การ
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เรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระ (Significant Content) การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้า
ทายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยจึงพัฒนาพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มของตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดรู้จักทา รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ตนเองและ
กลุ่มประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภ าดา ประทุมพร (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
นัก เรียนเกิ ดการพัฒนาอย่ างมีวิจารณญาณสูง ขึ้น โดยนักเรีย นผ่า นเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุก คน และ
นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จานวน
ร้อยละ 87 จากนักเรียนทั้งหมด และ มารียะห์ มะเซ็ง (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์อุปภัมภ์ จังหวัดนราธิวาส
พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลัง เรีย นสูง กว่าก่ อนเรีย นอย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิติที่ .05 และ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
.05
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.66 และ นักเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ จานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.33 อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีแรงจูงใจจากการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548 ) ให้ความหมายว่า การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทาโครงงานที่ ตนสนใจ โดยร่วมกันสารวจ สังเกต และกาหนดเรื่องที่
ตนเองสนใจ วางแผนในการทาโครงงานร่วมกัน คือการศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จาเป็นและลงมือ
ปฏิบั ติตามแผนงานที่ วางเอาไว้จนได้ข้ อค้ นพบหรือสิ่ง ประดิษ ฐ์ใ หม่ แล้ วจึง เขี ย นรายงานและ
นาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดกัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนอกจากสามารถพัฒนาความคิดให้กับผู้เรียนได้แล้ว
ยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนได้อีกด้วย เห็นจากกลุ่มตัว อย่างของงานวิจัย นี้
นักเรียนสามารถได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กาหนด จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.66
และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.33 จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มากกว่า จานวนนัก เรีย นที่ ไ ม่ ผ่านเกณฑ์ ผลการทดลองของผู้วิจัย ยั ง สอดคล้องกั บ งานวิจัย ของ
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หัสดินทร์ โคทวี (2542) และจินตนา กิจบารุง (2545 : 117) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรม
ที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานสัมพันธ์มีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังการใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน Johnson and Johnson (1978 : 53) ได้กล่ าวว่า การเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียน
สอน และช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนสนใจ และเอาใจใส่การเรียนมาก
ขึ้น
3. ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จานวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้เรียนได้เกิดความรู้และความเข้าใจในการเรียน จึงทาให้ผลการสารวจความ
พึงพอใจออกมาในทางที่ดี บลูม (Bloom. 1976) มีความเห็นว่าถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมตามที่ตนต้องการ ก็จะคาดหวังได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจสาหรับกิจกรรมที่
ตนเองเลือกนั้นด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่าง
ของความพร้อมทางด้านจิตใจได้ชัดเจน จากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชา
เลือก หรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นัก เรีย นอยากเรียน เช่ น เกม ดนตรี การขับรถยนต์ หรืออะไร
บางอย่างที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน มีความกระตือรือร้น มีความพึง
พอใจ และมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียน จะทาให้นักเรียนเรียนได้รวดเร็วและประสบความสาเร็จสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสุนทร หลักคา (2547 : 86-88) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็ นส าคั ญ เรื่องการจัดท าปุ๋ย ชี วภาพ โดยใช้ เทคนิค การเรีย นรู้แบบโครงงาน กลุ่ม ตัวอย่า งเป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนก็อยู่ในระดับมา และดวงพร
อิ่มแสงจันทร์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงาน
เนื่องจากนั กเรีย นได้ฝึกท างานร่วมกั น มี บทบาทหน้า ที่ ช่ วยเหลือกั นในการแก้ ปั ญหาที่ เกิดขึ้ น
ภายในกลุ่มด้วยวิธีการปฏิบัติจริง สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรู้สึกว่าตนประสบความสาเร็จได้เมื่อ
กลุ่มประสบความสาเร็จด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอีกขั้นหนึ่ง
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2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน (ชิ้นงาน) ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคน แต่นักเรียน
ทั้งหมดได้เรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม ทาให้ตนเองมีพัฒนาการการ
เรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ได้เพราะจากกระบวนการการเรียนรู้ และนักเรียนบางคนที่มีความสามารถ
สูง สามารถที่จะดูแลเพื่อนนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยเก่ง ให้สามารถทางานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆจน
ได้รับประสบการณ์ด้วย
3. นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งปกติการสอนวิชานี้ไม่ได้ใช้
โครงงานและการทางานเป็นกลุ่ม จึงทาให้เห็นว่ามีนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จากการที่ไม่
สนใจเรียนก็หันกลับมาสนใจเรียนมากขึ้น เพราะได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
4. จากการที่นักเรียนบางคนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอนได้ให้โอกาสนักเรียน
เหล่านั้นทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มี คะแนนน้อย ได้มี
คะแนนสอบเพิ่มขึ้น
5. ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพเป็น
รายวิชาแรก วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ครูท่านอื่นๆ เข้าใจหลักการ ขั้นตอนการ
สอนในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน และนาไปทดลองในรายวิชาอื่นๆต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาผลวิจัยไปใช้
1) การพิจารณาการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรกาหนดให้นักศึกษาคัดเลือกสมาชิก
ในกลุ่มกันเอง เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนเก่งมักจะจับกลุ่มกับคนเก่งด้วยกัน ทาให้บางกลุ่มมีสมาชิกที่
เรียนค่อนข้างอ่อน ไม่มีผู้นาในการช่ วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นผู้สอนจาเป็นจะต้อง
เป็นผู้แบ่งกลุ่มให้ โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เช่น เป็นนักศึกษาเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โครงงาน ครูและนักเรียนจะต้องทาความเข้ าใจ
หลักการ ขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนถึงแม้ว่าการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทาชิ้นงาน ครูผู้สอนอาจต้องทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนากับนักเรียนกลุ่ม
ที่ไม่ค่อยเก่ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มนั้นๆประสบความสาเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และสมาชิกในกลุ่ม ขั้นตอนการเรียนรู้ในกิจกรรมนั้นมุ่งพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน มีความ
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สนุก เชิญชวนให้เกิดความสนใจ ไม่เบื่อหน่ายทาให้นักเรียนมีอิสระได้สัมผัส คุ้นเคยและเรียนรู้
ความเป็นจริงและได้ลองทาอะไรๆ ด้วยตนเองมากขึ้น
3) ครู ค วรเตรี ย มสื่อ /แหล่ง ข้ อ มู ล การเรี ย นรู้ จานวนมากทั้ ง ที่ ทั น สมั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
เอกสาร หรือสื่อออนไลน์ และที่สาคัญครูต้องเป็นที่ปรึกษา คอยชี้แนะและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง
4) การประเมินผลงานโครงงานควรเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากครูผู้สอน
เพียงฝ่ายเดียวร่วมประเมิน เพื่อความเที่ยงตรงของผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาผลของการจัดการเรีย นการสอนวิช าวงจรไฟฟ้ า กระแสตรงโดยใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ ความคิดสร้างสรรค์ หรือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเพิ่มขึ้น และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นขอผู้เรียนที่มีต่อการเรียนแบบ PBL
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การพัฒนาการเรียนรูว้ ิชาฟิ สิกส์โดยใช้โครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
The Development of Physic Learning for Mattayom Wat Nongjok School’s
Student in Matthayomsuksa 4 by Using Project-Based Learning
อาทิตยา เพ็ญไพบูลย์ 1
ไพทยา มีสตั ย์ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิ สิก ส์ก่ อ นและหลั ง การเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ โ ครงงาน 2) ศึ ก ษา
ความสามารถในการทาโครงงานของนักเรียน 3) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มวิชาฟิ สิกส์ของ
นักเรียนโดยใช้ โครงงาน 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนโดยใช้
โครงงาน กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
จานวน 1 ห้ องเรียน จานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือใน
การวิจัย ได้ แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนว
ตรงโดยใช้ โครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
สาหรั บ การเรี ย นรู้ โดยใช้ โ ครงงาน แบบประเมิน ความสามารถในการท าโครงงาน สมุ ดบั น ทึก
กิจกรรมโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน สถิติท่ใี ช้ ในการ
วิเคราะห์ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1) การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2) นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์โดยใช้ โครงงาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
1
2

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
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3) นักเรียนมีความสามารถในการทาโครงงาน โดยภาพรวมในทุกด้ านอยู่ในระดับดี ( x
= 3.49, S.D. = 0.50)
4) การเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ นักเรียน
เข้ าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทางานกลุ่ม การประเมินตนเอง และสร้ างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้
5) พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.31)
6) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานวิชาฟิ สิกส์ โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.62)
คาสาคัญ: การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์, การใช้ โครงงาน

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

ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
ในสังคมโลกปั จจุ บันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้ องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่ ออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันและในการทางาน ล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และศาสตร์อ่นื ๆ วิทยาศาสตร์ทาให้ คนได้ พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิด
เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสาคัญ ในการค้ นคว้ าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Based Society) ดังนั้ นทุกคนจึ งจาเป็ นต้ องได้ รับ การพั ฒนาให้ ร้ ูวิ ทยาศาสตร์
(Scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้ าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่มี นุ ษย์
สร้ างสรรค์ข้ ึนสามารถนาความรู้ไปใช้ อย่างมีเหตุผล สร้ างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551 : 1)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือการมุ่งเน้ นให้ ครูผ้ ูสอนจัดการเรียนการสอนโดย
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
และครูผ้ ูสอนต้ องประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนควบคู่ไปการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียนเป็ นหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 29)
การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหนึ่งที่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้ นให้ นักเรียนผู้เรียนสร้ างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
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รู ปแบบสอดคล้ อ งกับ หลั กทฤษฎี การสร้ า งความรู้ (Constructivism) และการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ
(Cooperative learning) ซึ่งมีข้ันตอนการเรียนรู้ท่เี ริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ
ทักษะในการแก้ ปัญหาไว้ ในรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ
Constructionism ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์
(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert, 1991) เป็ นผู้นาเสนอการใช้ ส่อื ทาง
เทคโนโลยี ช่วยในการสร้ างความรู้ ท่เี ป็ นรูปธรรมแก่ผ้ ูเรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง
และเมื่อผู้เรียนสร้ างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาก็จะเสมือนเป็ นการสร้ างความรู้ข้ ึนในตัวเองนั่นเอง ความรู้ท่ี
สร้ างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็ นความรู้ท่อี ยู่คงทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกัน
สามารถถ่ายทอดให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจความคิดของตัวเองได้ ดีนอกจากนั้นความรู้ท่สี ร้ างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็ น
ฐานให้ ผ้ ูเรียนสามารถสร้ างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่สี ้ นิ สุด (ทิศนา แขมมณี, 2547) สาหรับใน
ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) เป็ นทักษะที่ได้ รับการ
สนับสนุนเป็ นอย่างมากด้ วยเหตุผลหลายประการที่เช่น มีความหลากหลายในเรื่องที่ศึกษาค้ นคว้ าและ
ทาการวิจัย มีการสื่อสารด้ วยการนาเสนอ มีกระบวนการที่เป็ นผลดีในการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อ
10 ปี ผ่านมาแล้ ว มีการสอนด้ วยยุทธวิธีสมัยใหม่ คือได้ นาการทางานแบบความร่วมมือมาใช้ กับการ
เรียนโครงงานซึ่งเป็ นได้ ผลมาก ต่อมาจึงเป็ นแบบฉบับการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (ProjectBased Learning) และเป็ นมีการนาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมได้ อย่างหลากหลายแตกต่างตามสาระการ
เรียนรู้ของผู้สอน ( Bender, 2012)
การเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) เป็ นการรวมทักษะที่
หลากหลายรวมกันอยู่เป็ นทักษะทีมีอยู่ในตัวของนักเรียน เช่น การตั้งคาถาม (Driving Question)
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ ในเชิ งลึ กด้ วยตนเอง (In-Depth Inquiry) การเรี ยนรู้ ท่ีให้
ความสาคัญกับเนื้อหาสาระ (Significant Content) การฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ ปรับปรุงและแก้ ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้ าทายได้ เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้ แก่ ความร่วมมือในสถานที่ท่ที างาน การทางานเป็ นทีมและคณะกรรมการที่มี
ความเข้ มแข็ง ฝึ กการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ทั้งหมดที่กล่ า วมาจึ งทาให้ การเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) มี
ประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม (Bender, 2012)
ดังนั้นการเรียนแบบโครงงานเป็ นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เน้ นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน เริ่มจากการเตรียม
ความพร้ อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้ างพื้นฐานของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนเลือก
ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็ นผู้จุดประกายและให้ คาปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการทา
โครงงานในรูปแบบของแผนปฏิบัติการหรือเค้ าโครงโครงงาน โดยกาหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน
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ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเก็บ
รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ
ประเมินโครงงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้ ส่อื การนาเสนอผลงานที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของความสนใจของนักเรียนในยุคใหม่การเรียนแบบโครงงาน
จะช่วยพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้ เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงาน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่ อศึกษาการพั ฒนาพฤติกรรมกลุ่ มวิ ชาฟิ สิกส์ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้ โครงงาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้ โครงงาน

สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิ สิกส์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิ สิกส์ จานวนร้ อยละ
70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน วิชาฟิ สิกส์ มีความสามารถในการทาโครงงานอยู่ใน
ระดับดี
4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน วิชาฟิ สิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการ
พัฒนาพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับดี
5. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน วิชาฟิ สิกส์ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก
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ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม
วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้ องเรียน
จานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์
2. การพัฒนาความสามารถในการทาโครงงาน
3. การพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้ โครงงาน
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ประกอบด้ วย
1. แผนจัดการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การเคลื่อนที่
แนวตรงโดยใช้ โครงงาน จานวน 3 แผน จานวน 12 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ
3. สมุดบันทึกกิจกรรมโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
4. แบบประเมินโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
5. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มสาหรับการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้ โครงงาน
6. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อการเรียนรู้วิชา
ฟิ สิกส์ โดยใช้ โครงงาน

883

7

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
วิธีดาเนินการวิ จัยทดลองโดยใช้ โครงงานวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง การเคลื่ อนที่แนวตรง ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน
40 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้น ตอน และรายละเอียดเกี่ย วกับ การเรี ยนแก่นั กเรี ย น
เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ โครงงานวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.2 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวตรง บันทึกผลการทดสอบเพื่อใช้ ในการ
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์
2. ขั้นทดลอง การวิจัยในครั้ งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
โดยผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 แผนจัดการเรียนรู้ รวม 12 คาบ สังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
กลุ่มจากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงาน และประเมินความสามารถในการทาโครงงานจากสมุด
บันทึกการดาเนินกิจกรรมโครงงานและชิ้นงาน
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ได้ ดาเนินการดังนี้
3.1 ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.2 นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานวิชาฟิ สิกส์
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งหมดเพื่อนาไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน โดยวิเคราะห์ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ของ 2 ประชากรแบบจับคู่ (Paired t-test)
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2. วิเคราะห์ความสามารถในการทาโครงงานโดยใช้ แบบประเมินความสามารถในการทา
โครงงานของนักเรียน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน โดย
ใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานโดยการพรรณนา
5. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน วิชา
ฟิ สิกส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวเส้ นตรง ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
6. สรุปผลและอภิปรายผลโดยใช้ ตาราง และการพรรณนา

ผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้
1. จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และได้ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 คิดเป็ นร้ อยละ
66.38 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์โดยใช้ โครงงาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียน
ลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้น ลักษณะนี้แสดงให้
เห็นว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความสามารถในการทาโครงงาน โดยภาพรวมในทุก
ด้ านอยู่ในระดับดี ( x = 3.49, S.D. = 0.50)
4. การเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ นักเรียน
เข้ าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทางานกลุ่ม การประเมินตนเอง สร้ างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู้
5. พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.31)
6. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
วิชาฟิ สิกส์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.62)
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิ สิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยใช้ โครงงาน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจานวนร้ อยละ 50 ที่ผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท่ีนักเรียนจานวนร้ อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนรวม
เฉลี่ยที่ 13.28 คิดเป็ นร้ อยละ 66.38 ของคะแนนเต็ม
จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นักเรียน
มีคะแนนรวมเฉลี่ยที่ 13.28 คิดเป็ นร้ อยละ 66.38 ของคะแนนเต็ม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ประการแรก การวัดผลสัมฤทธิ์จะวัดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หน่วยการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้ นกระบวนการทาโครงงาน วิธีการ
สืบค้ นหาความรู้โดยนักเรียนจะออกแบบการทดลอง หรือการสารวจด้ วยตนเอง จึงอาจทาให้ นักเรียน
มุ่งสนใจชิ้นงานโครงงานมากกว่าการสืบค้ นหาความรู้ท่นี อกเหนือจากหัวข้ อของกลุ่มตนเอง จึงทาให้
วิธีการวัดผลการเรี ยนไม่สอดคล้ องกับวิ ธีการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน ส่งผลให้ คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนไม่ ผ่า นเกณฑ์ท่ีกาหนดที่ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจัย และข้ อเสนอแนะของโนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker ,2007) ที่ว่า การวัดผล
แบบทดสอบเขียนตอบ (paper and pencil test) ที่ใช้ ความจาอาจไม่เหมาะกับการวัดผลที่ ใช้ โครงงาน
เป็ นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพราะกระบวนการเรียนรู้ท่ใี ช้ โครงงานเป็ นฐานไม่ได้ เน้ นการท่อง
จาเป็ นหลัก
ประการที่สอง กิจกรรมโครงงานมุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนเกิดคุณลักษณะ ทักษะกระบวนการ
ทางการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสร้ างชิ้นงาน นาเสนอผลงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม
โดยการสืบค้ น รวบรวมและนาเสนอข้ อมูล ความร่วมมือกันของสมาชิกเพื่อสร้ างสรรค์ผลงาน ในการ
ประเมินการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเน้ นการประเมินคุณลักษณะทักษะต่าง ๆ ผลงาน และการนาไปใช้
ประโยชน์ ดังนั้น ทักษะความรู้ท่ีได้ รับจากโครงงานอาจไม่ครอบคลุมกับเนื้ อหาสาระ จุ ดประสงค์
รายวิชาได้ ท้งั หมด สอดคล้ องกับ สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า การปฏิบัติโครงงานถือว่าเป็ น
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของนักเรียนจึง
ถือได้ ว่าเป็ นการประเมินตามสภาพจริง เป็ นวิธีค้นหาความสามารถและความก้ าวหน้ าในการเรียนรู้ท่ี
แท้จริงของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์โดยใช้ โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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หลังการเรี ยนลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่ า นักเรี ยนมีความสามารถเกาะกลุ่มกัน มากขึ้น
ลักษณะนี้แสดงให้ เห็นว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้
จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิ ชาฟิ สิกส์โดยใช้ โครงงาน เนื่ องจากการ
เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน มีกระบวนการและขั้นตอนที่ฝึกให้ นักเรียนสามารถแก้ ไขปั ญหา รู้จักการวาง
แผนการทางาน มีความรับผิดชอบ กล้ าแสดงออก และเป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคมในการทางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 1976) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิด
จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จะประกอบด้ วย การรู้ (Knowing) และการลงมือกระทา
(Doing) ความรู้และความสามารถในการใช้ ความรู้น้ัน ๆ เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้ วสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ ไขปัญหา พัฒนาทักษะ
ในการแก้ ไขปั ญหา ที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของ วิมลศรี
สุวรรณรัตน์ (2550) นักเรียนที่เรียนด้ วยการทาโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
แตกต่างจากก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกหน่ วยการเรียน และผลการวัด
ความสามารถในการแก้ ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้ วยการทาโครงงาน มีค่าเฉลี่ยร้ อย
ละ 80.0 สอดคล้ องกับการศึกษาของ กนิษฐา ตวงจิตต์ (2557) ได้ ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระหว่ า งการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และนักเรียนที่
ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบโครงงาน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ .01 ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้ นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จากรูปแบบการเรี ยนรู้ท่ีมีกระบวนการ
ทางการเรี ย นการสอนอย่ า งเป็ นระบบ มี ข้ั น ตอนที่เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้ นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนได้ เรียนรู้กระบวนการ
ทางานกลุ่ม มีโอกาสศึกษาจากใบความรู้ ใบกิจกรรม มีส่อื การสอนและการวัดผลที่หลากหลายในแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้ จนสามารถสร้ างชิ้นงานของตนเองขึ้นมาได้
3.
ความสามารถในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าโดย
ภาพรวมในทุกด้ านอยู่ในระดับดี ( x = 3.49, S.D. = 0.50) สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นกระบวนการที่นักเรียนมีโอกาสดาเนินการ
ศึ กษา วางแผนการศึ กษา ออกแบบการทดลองหรื อวิ ธีการทดลอง ลงมื อทดลองเพื่ อตรวจสอบ
สมมติฐานตลอดจนสรุ ปผลการศึกษาได้ ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่ าวนั กเรี ยนได้ ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเองในด้ านการทางานร่วมกับผู้อ่นื การยอมรับฟั งความ
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คิดเห็นและคาติชมของผู้อ่นื มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความระเอียดรอบคอบในการ
ทางาน สร้ างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในตนเอง สอดคล้ องกับสานักเลขาธิการสภาการศึกษา
(2550 ) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นการเรียนรู้ท่ี ใช้ เทคนิคที่หลากหลายรูปแบบมา
ผสมผสานกัน ได้ แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึ กคิด การแก้ ปัญหา การเน้ นกระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนาความคิด การสอนแบบร่ วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหมายให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความ
สนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้ กระบวนการและวิธีวิทยาศาสตร์ผ้ ูเรียนจะเป็ นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้ นหาคาตอบด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการเรียนรู้ท่มี ุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้ นผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองซึ่งความรู้ท่ผี ้ ูเรียน
ได้ มาไม่ จาเป็ นต้ องตรงกับ ตาราแต่ ผ้ ูสอนจะสนั บ สนุ นให้ ผ้ ู เรี ยนศึกษาค้ น คว้ า เพิ่ มเติม จากแหล่ ง
เรียนรู้และปรับปรุงความรู้ให้ สมบูรณ์ สอดคล้ องกับเช็น (Chen , 2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยโครงงานเป็ นหลัก คือการจัดการเรี ยนการสอนที่อยู่ในบริบทของโครงงานที่ถูกกระตุ้น
ด้ วยข้ อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือปัญหาที่เป็ นจุ ดศูนย์กลางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ การสร้ างชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และที่สุด ของโครงงานคื อ การน าเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ ท่ีสร้ าง หรือเอกสารรายงาน สอดคล้ องกับ จรรยา เจริ ญรั ตน์ (2555) ที่กล่าวว่ า
กิจกรรมโครงงาน คือ นักเรียนได้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้ ใบงาน และเอกสารที่ครู
จัดหาให้ ภายใต้ วิธีการสอนโดยใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้ เป็ นผู้คิดและเลือกเรื่องที่จะทา
โครงงาน การวางแผนในการทาโครงงาน การลงมือทาโครงงาน การเขียนรายงานโครงการ และการจัด
แสดงโครงงาน มีการใช้ ส่อื การเรียนรู้ใกล้ ตัว โดยมีครูเป็ นผู้อานวยความสะดวก
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานการ การ
เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
ประการแรก การทาโครงงานด้ วยตนเองช่วยให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจสมมติฐานของการศึกษา และ
กระตุ้น ให้ ผ้ ู เ รี ย นแสวงหาคาตอบว่ า สมมติ ฐ านที่ต้ัง ไว้ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง ช่ ว ยให้ ผ้ ู เรี ย นเข้ า ใจทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ได้ ดีกว่าการเรียนผ่านครูผ้ ูสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
สอดคล้ องกับความเห็นของ โคลอดเนอร์ (Kolodner, et al., 2003) และ ชาชเวล และโลเอป
(Sachwell & Loepp, 2002) ที่ว่า การใช้ โครงงานเป็ นฐานในการเรียนรู้ทาให้ ผ้ ูเรียนได้ เรี ยนใน
สถานการณ์จริง และได้ ร้ ูหลักกระบวนการคิดหาคาตอบด้ วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ประการที่สอง ช่วยให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม ได้ แก่ การแบ่งหน้ าที่และความ
รั บ ผิด ชอบ ทักษะการสื่อสาร การเป็ นผู้ นาและผู้ ต าม เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ ไบร์ ซัน (Bryson,
1994) เวอร์นอนและเบล็ก (Vernon & Blake, 1993) และ รอยซินและมาเรียน (Roisin &
Marian, 2005)
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ประการที่สาม การทาโครงงานด้ วยตนเองยังช่วยให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจรู้จักการประเมินตนเอง
ผ่านกระบวนการการทาโครงงาน สอดคล้ องกับแนวคิดของ ฟอร์ตัส และคณะ (Fortus, et al, 2005)
ที่กล่ าวว่ า การทาโครงงานคือการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ยนทางานจริ ง แก้ ปัญ หาจริ ง การที่ต้องอยู่ ใน
สถานการณ์จริงนี้ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ เรียนรู้ และประเมินวิธกี ารทางาน การคิดของตนเองว่าสามารถ
แก้ ปัญหาได้ หรือไม่ และวิธกี ารที่คิดจะช่วยให้ ผ้ ูเรียนบรรลุเป้ าหมายหรือไม่อย่างไร
ประการที่ส่ี การทาโครงงานด้ วยตนเองช่วยสร้ างบรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนาน กระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็น อันทาให้ ผ้ ูเรียนมีทศั นคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสนใจที่จะ
เรียน ดังที่ แอลไคนด์ (Elkind, 1999) และ ชาชเวลและโลเอป (Sachwell & Loepp, 2002) ได้
กล่าวว่า การใช้ โครงงานเป็ นฐานเหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็ นวิธีการสอนที่ให้ ผ้ ูเรียนรู้สึก
อยากรู้อยากเห็นและอยากนาความสามารถที่มีมาค้ นหาคาตอบ สิ่งนี้ถึงเป็ นวิธีการสอนที่จูงใจผู้เรียน
ได้ เป็ นอย่างดี
5. พฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x = 3.60, S.D. = 0.31) สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
เนื่องจากการกระบวนการกลุ่มก่อให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันในการทากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยนักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีเป้ าหมายที่งานสาเร็จไปด้ วยกัน โดยจะมีการแบ่งหน้ าที่และ
ความรั บผิดชอบไปทากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีความรั บผิดชอบต่ อ
หน้ าที่ ยอมรั บฟั งความคิดเห็นของผู้อ่ืน และดาเนินการทางานตรงตามแผนที่วางไว้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ดัน (Dunn,1972) ที่กล่าวว่า การสร้ างกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน การทางาน
ร่วมกันต่างฝ่ ายต่างรับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน และช่วยกันรับผิดชอบในการเรียนด้ วยความ
เชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้การเรียนโดยการทางานเป็ นกลุ่มยังทาให้ ร้ ูสึกสนุ กสนานและสร้ างความ
สามัคคีภายในกลุ่ม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ เกิดความสาเร็จของการทางาน สอดคล้ องแนวคิดของ วราภรณ์
ตระกูลสฤษดิ์ (2551) ที่กล่ าวว่ า การเรี ยนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดให้ นักศึกษารวมกลุ่มกันทา
กิจกรรมร่ วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความ
สนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความกระตือรือร้ นและความ
ใฝ่ เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเองในการแสวงหาข้ อ มู ล ความรู้ ต่ า งๆเพื่ อ ท าโครงงานร่ ว มกั น ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงงานการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Project
Centered Learning) ซึ่งหมายถึง การกระทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม ด้ วยวิธกี ารปฏิบัติจริง เพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ ปัญหา อันนาไปสู่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แสวงหาข้ อมูลและแนวทางในการแก้ ปัญหาเหล่านั้น สอดคล้ องกับเฮอร์ลีย์ (Hurley, 1994)
ได้ กล่าวว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้ าเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ให้ กว้ างยิ่ งขึ้น โดยไม่อาศัย
การลอกเลี ย นแบบผู้ ส อนตลอดเวลา จะท าให้ เ กิดประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู เ รี ย นมากที่สุด ทั้ง นี้ เพราะวิ ช า
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วิทยาศาสตร์เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้ผ้ ูเรียนได้ ปรึกษาหารือกัน ได้ แก้ ปัญหาต่าง ๆ
ร่ วมกันก็เท่ากับว่ ามีแนวโน้ มที่จะเข้ าสู่เป้ าหมายได้ เร็วยิ่งขึ้น จากสิ่งเหล่านี้ทาให้ เห็นได้ ว่าทัศนคติ
ค่านิยมของแต่ละบุคคลนั้นมีอยู่แล้ ว แต่ถ้ามีโอกาสได้ ศึกษา หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นหลาย ๆ
คน บุคคลผู้น้ันก็จะได้ ประสบการณ์ท่ถี ูกต้ องมากยิ่งขึ้น ด้ วยเหตุน้ ีในวิชาวิทยาศาสตร์ครูผ้ ูสอนจึงควร
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากกลุ่มของผู้เรียนด้ วยตนเอง สอดคล้ องกับการศึกษาของของ ดวงพร
อิ่มแสงจันทร์ (2554) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้ นการนาระบบการทางานกลุ่มมาใช้
จัดกิจกรรมให้ กับนักเรียน สมาชิกภายในกลุ่มจะมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ทุกคนร่ วมมือกัน
ทางานอย่างมีลาดับขั้นตอน มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่ม
6. ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเรียงลาดับเป็ นรายด้ านต่างจากมากไปหาน้ อย พบว่า ความพึงพอใจด้ านประโยชน์ท่ไี ด้ รับอยู่
ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้ านสื่อการเรียนรู้ เป็ นลาดับสุดท้าย
สอดคล้ องกับแนวคิดของสานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานมุ่งหวังให้ ผ้ ูเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรี ยนจะเป็ นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อค้ นหาคาตอบด้ วย
ตนเอง เป็ นการสอนที่มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้ น ผู้เรียน
สามารถสรุ ป ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่ งความรู้ ท่ีผ้ ู เรี ย นได้ มาไม่ จ าเป็ นต้ องตรงกับ ตารา แต่ ผ้ ู สอน
สนับสนุ นให้ ผ้ ูเรียนศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ให้ แล้ วปรับปรุงความรู้ให้ สมบูรณ์
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือค้ นคว้ าหาคาตอบในสิ่งที่ผ้ ูเรียนอยากรู้
หรื อสงสัยด้ วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้ องกับการศึกษาของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์
(2554) เรื่ อง พบว่ า ความคิดเห็น ของนั กเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจั ดการเรี ยนรู้ แ บบ
โครงงานโดยภาพรวมในทุกด้ านอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สุด ( x = 4.63, S.D. = 0.13)

ข้อค้นพบ
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานทาให้ นักเรียนเกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self –Efficacy) เห็นจากการพิจารณาสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงาน และการสังเกตการ
ทางานของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินและตัดสินใจวิธีการหาคาตอบที่ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
คิดว่ า มีค วามเป็ นไปได้ ท่ีจ ะได้ ผลสาเร็จ กล่ า วคือ นั กเรี ยนร่ ว มกัน ศึ กษา ค้ น คว้ า หาข้ อมู ล วาง
แผนการดาเนินงาน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่สี อดคล้ องกับโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้
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ปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองเพื่อให้ ดาเนินการลุล่วงไปได้ นักเรียนกระตือรือร้ นที่
จะดาเนินกิจกรรมโครงงานให้ ประสบความสาเร็จ และสร้ างสรรค์ผลงานออกมาในระดับที่ดี
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะใน
การแก้ ปัญหา เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานส่งเสริมให้ นักเรียนมีประสบการณ์ในการเผชิญกับ
ปั ญหา คิดหาทางแก้ ไขปั ญหา แสวงหาสาเหตุ หาความรู้ ด้วยตนเองเพื่ อปฏิบัติการแก้ ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้น จากสมุดบั นทึกกิจกรรมโครงงานของนั กเรี ยน เมื่อนักเรี ยนลงมือปฏิบั ติตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานแล้ ว นักเรียนกลุ่มหนึ่งทากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของรถเด็กเล่ น
จากแรงลมของลูกโป่ ง พบว่า ลูกโป่ งขนาดใหญ่ท่นี ามาติดตั้งกับตัวรถเด็กเล่นทาให้ รถทรงตัวได้ ไม่ดี
โคลงเครง จึงแก้ ไขปัญหาโดยนาไม้ 2 แผ่นประกอบเป็ นรางเพื่อบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเด็ก
เล่นให้ เคลื่อนที่ได้ ในแนวตรง และนักเรียนที่ทากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของ
เรือจากแรงลม พบว่า การใช้ เสากระโดงเรืออันเดียวทาให้ ใบเรือจากกระดาษลู่ลม ไม่ปะทะลม เรือจึง
แล่นไม่ตรง จึงต้ องทาการเพิ่มเสากระโดงเรือเป็ น 3 อัน หรือนาด้ ายมายึดใบเรือเข้ ากับตัวเรือ จะเห็น
ได้ ว่านักเรียนมีการประยุกต์ใช้ ประสบการณ์ การค้ นหาข้ อมูล และความรู้มาใช้ ในการค้ นหาวิธีในการ
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่ได้ ทาการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการทางานกลุ่มของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรู้โดยใช้ โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากสมุด
บั น ทึก กิ จ กรรมโครงงานของนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม นั ก เรี ย นร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรมโครงงาน มี ก าร
ปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีต่อกันในการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นักเรียนมีเป้ าหมายที่งานสาเร็จไปด้ วยกัน มี
การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การทางานตามแผน
ที่วางไว้ มีการร่วมกันแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่เจอ สร้ างสรรค์ช้ ินงาน และร่วมกันนาเสนอผลงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงงาน ครู จะต้ องศึกษาทาความเข้ าใจหลั กการ
ขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นเป็ นอย่างดี จัดการเตรียมความพร้ อมของนักเรียนก่อนการทากิจกรรม
โครงงาน เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้และความเข้ าใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน ขั้นตอนการ
เรียนรู้ บทบาทของนักเรียนและครูในการทากิจกรรม การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ ทุกฝ่ าย
เข้ าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน
2.
ถึงแม้ ว่า การใช้ โครงงานเป็ นฐานในการเรี ยนการสอนจะมุ่ งเน้ น ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ ก
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ านการทาชิ้นงาน แต่เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนเป็ นไปตาม
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บทเรี ย น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสาระการเรี ย นรู้ ครู ค วรเพิ่ ม บทบาทจากผู้ อ านวยความสะดวก
(Facilitator) เป็ นผู้วิจารณ์ (Commentator) ด้ วย โดยทาหน้ าที่ประเมินวิธีการทางาน และผลงานของ
นักเรียน
3. ครูควรเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ แหล่งข้ อมูลการเรียนรู้ท่ที ันสมัย สอดคล้ องกับการศึกษา
ค้ นคว้ าและเป็ นที่ปรึกษา คอยชี้แนะและแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
4. การประเมินผลงานโครงงานควรเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้ องร่ วมประเมินนอกเหนือจาก
ครู ผ้ ู ส อนเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว เพื่ อ ความเที่ย งตรงของผลการประเมิ น และลดความเป็ นอัต วิ สัย ของ
ครูผ้ ูสอนตามที่โนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker, 2002) ได้ เสนอแนะไว้ ว่าการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ไี ม่ใช่ ผ้ ูสอนเพื่ อร่ วมประเมินผลงานของ
นักเรียนเพื่อความเที่ยงตรงและทาให้ ผลงานมีคุณค่า
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ โ ครงงานกั บ
คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้ างสรรค์ทาง หรือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยใช้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็ นต้ น

บรรณานุ กรม
ภาษาไทย
กนิษฐา ตวงจิตต์. (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้
7 ขั้น และการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6.
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพ ฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
จรรยา เจริญรัตน์. (2555). การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีส่ อนด้วยวิธีสอนแบบ
โครงงาน.วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ). นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปกร.

892

16
ดวงพร อิ่มแสงจันทร์. (2554). การพัฒนาผลการเรียนรู ้ เรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.
(สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร.
ทิศนา แขมณี. (2547). ศาสตร์การสอน องค์ความรูเ้ พือ่ การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ีม่ ี
ประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์. (2551). แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน. กรุงเทพฯ:
ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม ไอ ที พริ้นติ้ง.
วิมลศรี สุวรรณรัตน์. (2550). รายงานการวิจยั และพัฒนา เรือ่ ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยการทาโครงงาน. กรุงเทพฯ:
วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2552). การจัดสาระการเรียนรูก้ ลุ่ม
วิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้ าว.
สุชาติ วงศ์สวุ รรณ. (2542). การเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ท่นี ักเรียนเป็ นผู้สร้ างความรู้
ด้ วยตนเอง “โครงงาน”.กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาต่างประเทศ
Berkson, L. (1993). Effectiveness of problem-based curricula: research and theory.
Academic Medicine 68 (Supplement). 579- 588.
Bender, W. N. (2012). Project-Based Learning : Differentiating Instruction for
the 21stCentury.California: CORWIN A SAGE Company.
Chen, W., Tao X. (2006). Production and characterization of polymer nanocomposite with
aligned single wall carbon nanotubes. Applied Surface Science. 252 : 3547–3552
Dewey, J. (1976). How We Think. Massachusetts: D.C. Health and Company.
Donnelly, R.and Fitzmaurice, M. (2005). Designing Modules for Learning. Dublin Institute
of Technology, Ireland.
Dunn, Rita.( 1972). “Team Leardning and Circles of Knowledge.” Practical Approaches to
individualizing. West Nyack, New York: Packer Publishing.

893

17
Elkind, D. (1999). Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology
Education. Medford: American Association for the Advancement of Science.
Fortus, et al., (2005). Design-base Science and real-word problem solving. International
Journal of Science Education. 855-879.
Hurley. (1994). “Some Ways of Helping Children to learn Science” Science for EightTwelve. Bullentin NO.3 A of Association of childhoed Education Inter. Washington
D.C.
Kolodner, et al., (2003). Problem-Based Learning Meet Case-Baesd Reasoning in the
Middle School Science Classroom: Putting Learning by Design Into Practice.
The Journal of the Learning Science, 495-547.
Nowak, J. A. and Plucker, J. (2002). Do as I say, not as I do? Student assessment in
problem-based learning, Inquiry. Critical Thinking Across the Disciplines, v.21,
p. 17-31.
Nowak, J. A. (2007). The Problem with Using Problem-based Learning to
Teach Middle School Earth/Space Science in a High Stakes Testing Society.
Journal of Geoscience Education, v. 55, n. 1, January, 2007.p. 62-66.
Papert, S. & Harel, I. (1991). Situating Constructionism. Constructionism, Ablex Publishing
Corporation: 193-206. Retrieved from
http://www.papert.org/articles/SituatingConstructionism.html
Satchwell, R., & Loepp, F. L. (2002). Designing and Implementing an Integrated
Mathematics, Science, and Technology Curriculum for the Middle School.
Retrieved 2010-9-November from Journal of Industrial Teacher Education:
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v39n3/satchwell.html
Vernon, D T A & Blake, R L. (1993). Does problem-based learning work? A meta-analysis
of evaluative research. Academic Medicine 68. 550-563.

894

1

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนกับความมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ชาญยุทธ พิริยะสิทธิการ1
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้ า ทองขาว2

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ ศึกษา 1) การกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนในโรงเรี ยน
และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา 2) กับความสัมพันธ์
ระหว่ า งการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ยนในโรงเรี ยนกับ ความมีวิ นั ยในตนเองของนั ก เรี ยน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ครู จานวน 285 คน นักเรียนจานวน 377 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 662 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการ
เก็บข้ อมูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิจัยได้ แก่สัมประสิทธิสหสัมพั นธ์โดยใช้ วิธีของ เพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิ จัยพบว่ า 1) การจั ดกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนในโรงเรี ยน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก และความมีวินัยในตนเองของนั กเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
พบว่ า มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก 2) ความสัมพั นธ์ระหว่ างการจั ดกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนใน
โรงเรียนกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่าในภาพรวม
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนด้ านกิจกรรมชุ มนุ ม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงสุด รองลงมา
คื อ กิ จ กรรมกี ฬ า และกิ จ กรรมสหกรณ์ และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยตามล าดั บ ซึ่ ง มี
ความสัมพั น ธ์ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ยนด้ า นกิจ กรรมสภานั ก เรี ย น มี
ความสัม พั น ธ์กับ ความมี วิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ยนน้ อ ยที่สุ ด มี ความสั มพั น ธ์อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาคือ นักเรียนไม่
สนใจกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ และครูขาดความเข้ าใจการจัดกิจกรรมพั ฒ นา
ผู้เรี ยน แนวทางการแก้ ปัญหาคือ โรงเรี ยนควรมีการปลูกจิตสานึกให้ นักเรี ยนสนใจและเข้ าร่ วม
กิจกรรมด้ วยใจรัก และเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
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นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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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.ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ประกาศใช้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่จัดทาขึ้นสาหรับท้ องถิ่นและสถานศึกษาได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบและทิศทางใน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานให้ มี คุณภาพด้ านความรู้ และทักษะที่จาเป็ นสาหรั บการดารงชี วิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้ ช้ ีให้ เห็นถึงความ
จาเป็ นในการปรับเปลี่ยนจุ ดเน้ นในการพั ฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรมและมีความ
รบรู้อย่างเท่าทัน ให้ มีความพร้ อมทั้งด้ านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้ าว
ทันการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ ได้ อย่ างมั่นคง แนวทางพั ฒนาคนดังกล่ าวมุ่ ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้ มีพ้ ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้ อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และ
ความรู้พ้ ื นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพั ฒนาประเทศแบบยั่งยืน หลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้
เป็ นมนุ ษย์ท่มี ีความสมดุลทั้งด้ านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่จี าเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพั ฒนา
ตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สาคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็ นองค์รวมทุกด้ าน
เพื่ อความเป็ นมนุ ษย์ท่ีสมบู รณ์ มีพ้ ื นฐานทางจริ ยศาสตร์ ความเป็ นคนดีท้ังร่ างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ผู้เรี ยนทุ กคนในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานต้ องสร้ างองค์ความรู้ ทักษะหรื อ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึ งประสงค์จึงจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็ น
การบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติท่เี กิดจากการเรียนรู้ท้งั 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว กิจกรรมพั ฒนาผู้เรี ยน จึงเป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ ผ้ ูเรียนได้ นาองค์ความรู้ ทักษะจากการเรี ยนรู้
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกจิ กรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม เป็ นคนมีปัญหา ในการใช้ ทกั ษะชีวิต การคิด การสื่อสาร
การแก้ ปัญหาและการใช้ เทคโนโลยี และเป็ นคนมีความสุขในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่
ร่ วมกับผู้ อ่ ืน ในสังคมได้ อย่ างสร้ า งสรรค์ ซึ่ งปั จ จุ บัน สังคมไทยมีสัญ ญาณบ่ งชี้ ว่ ามีความยุ่ งยาก
ซั บ ซ้ อ น อัน มีผลมาจากการขาดวิ นั ยและจริ ยธรรม การขาดความรู้ ความเข้ า ใจในสาระสังคม
ประชาธิปไตย การขาดความรับผิดชอบในทางการเมือง เช่น การฉ้ อราษฎร์บังหลวง การฝ่ าฝื นกฎ
จราจร การทาลายสาธารณสมบัติ ฝ่ าฝื นกฎหมาย มีอภิสิทธิ์ชน สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็ นที่บ่งชี้ว่าควรมี
การส่ งเสริ มและพั ฒนาวิ ถีชี วิต ของคนไทยให้ มีวินั ยมากขึ้ น ไม่ มีท่ีใดจะปลู ก ฝังความมีวิ นัยใน
ตนเองได้ ดีเท่ากับโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็ นสถานที่ให้ ความรู้ให้ การอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่วัย
เยาว์ และสิ่งสาคัญที่ควรปลูกฝังให้ กบั นักเรียนควบคู่ไปกับการสอนความรู้ทางวิชาการนั้นสามารถ
ทาได้ ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นลงมือ ปฏิบั ติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นคื อ
จุ ดเริ่ มต้ นของการมีวินัยในตนเอง รู้จักเคารพตัวเอง เคารพผู้อ่ ืน ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงเป็ นเรื่องที่โรงเรียนต้ องให้ ความสาคัญอย่างจริงจัง
จากการศึ กษาสภาพปั ญหาของนั ก เรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตพื้ นมัธยมศึ ก ษาจั งหวั ด
พะเยาพบว่า เด็กนักเรียนมีแนวโน้ มขาดความมีวินัยในตนเองมากขึ้น สังเกตได้ จากพฤติกรรมการ
มาสาย การแต่ งกาย รวมถึงการย้ ายที่เรี ยนหรื อลาออก ส่งผลให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาเช่ น
ปั ญหาทะเลาะวิ วาทเพราะไม่เ คารพตัวเองและผู้อ่ ืน จากปั ญหาดังกล่ าว ผู้ วิจัยจึ งมีแนวคิดที่จะ
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ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ ข องการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นกั บ ความมี วิ นั ย ในตนเองของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาและคิดค้ นงานวิจัยนี้ข้ นึ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
3. สมมติฐานการวิจยั
การจั ดกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนมีความสัมพั นธ์กับความมีวินัยในตนเองของนั กเรี ยน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรใน
การศึ กษา คือ ครู ในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานสังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่มัธยมศึ กษาจั งหวัดพะเยา
จานวน 20 โรงเรี ยน แบ่งออกเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน ขนาดกลาง 12 โรง และขนาด
ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 1057 คน นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา จ านวนทั้ ง สิ้ น 19,292 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครู ใ น
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 285 คน นักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 377 คน รวม 662
คน ซึ่งได้ มาโดยใช้ การสุ่มกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)และกาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ ใน
การเก็บและรวบรวมข้ อมู ลคือ แบบสอบถามที่ผ้ ู วิจัยสร้ างขึ้นจากกรอบแนวคิด การวิ จัยและหา
คุณภาพด้ วยวิธีวิเคราะห์หาค่ าความเชื่อมั่น(Reliability) จากการวิ เคราะห์ ความถูกต้ องของข้ อ
คาถามรายข้ อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 การเก็บและรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามส่งไปทั้งหมด 662 ฉบับ
ได้ รับกลับคืนมา 610 ฉบับคิดเป็ นร้ อยละ 92.15 สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ค่าเฉลี่ย
( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดย
ใช้ วิธขี อง เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
5. สรุปผลการวิจัย
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ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n =
264)
ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไป
จานวน ร้ อยละ
1. เพศ
1.1ชาย
113
42.80
1.2 หญิง
151
57.20
2. อายุ
2.1 18 – 30 ปี
35
13.26
2.2 31 – 40 ปี
112
42.42
2.3 41 – 50 ปี
77
29.17
2.4 51 – 60 ปี
40
15.15
3. ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
167
63.26
3.2 ปริญญาโท
97
36.74
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 57.20) โดยอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี (ร้ อยละ42.42) และมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี (ร้ อยละ 63.26)
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n
= 346)
ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไป
จานวน ร้ อยละ
1. เพศ
1.1ชาย
164
47.40
1.2 หญิง
182
52.60
2. ระดับการศึกษา
2.1 มัธยมศึกษาปี ที่ 1
52
15.03
2.2 มัธยมศึกษาปี ที่ 2
49
14.16
2.3 มัธยมศึกษาปี ที่ 3
55
15.90
2.4 มัธยมศึกษาปี ที่ 4
66
19.08
2.5 มัธยมศึกษาปี ที่ 5
65
18.79
2.6 มัธยมศึกษาปี ที่ 6
59
17.05
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จากตารางที่ 2 พบว่ า กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 55.60) และกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ร้ อย
ละ 19.08) รองลงมาคือนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ร้ อยละ 18.79) และมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (ร้ อยละ 17.05) ตามลาดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน (X) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (n = 610)
S.D. ความหมาย อันดับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (
)
Xˉ
1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (X1)
3.52 0.88
มาก
4
2. กิจกรรมสภานักเรียน (X2)
3.67 0.91
มาก
2
3. กิจกรรมกีฬา (X3)
3.67 0.88
มาก
1
4. กิจกรรมสหกรณ์ (X4)
3.49 0.97 ปานกลาง
5
5. กิจกรรมชุมนุม (X5)
3.56 0.94
มาก
3
เฉลี่ยรวม
3.58 0.69
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Xˉ =
3.58) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมกีฬา (Xˉ = 3.67)
รองลงมาได้ แก่ กิจกรรมสภานักเรียน (Xˉ = 3.67) และ กิจกรรมชุมนุ ม (Xˉ = 3.56) ตามลาดับ
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ กิจกรรมสหกรณ์ (Xˉ = 3.49) ซึ่งอยู่ในอยู่
ระดับปานกลาง
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (Y)โรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา (n = 610)
S.D. ความหมาย อันดับ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (
)
Xˉ
1. การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน (Y1)
3.36 0.73 ปานกลาง
5
2. การเคารพสิทธิผ้ ูอ่นื (Y2)
3.40 0.67 ปานกลาง
4
3. ความซื่อสัตย์ (Y3)
3.50 0.69
มาก
2
4. ความรับผิดชอบ (Y4)
3.74 0.61
มาก
1
5. การตรงต่อเวลา (Y5)
3.49 0.76 ปานกลาง
3
เฉลี่ยรวม
3.50 0.69
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่ า ความมีวินัยในตนเองของนั กเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ใน
จังหวัดพะเยา นักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับมาก (Xˉ = 3.50) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรับผิดชอบ (Xˉ = 3.74) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์ (Xˉ = 3.50)
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มีการปฏิบัติปานกลางและค่าเฉลี่ยของคะแนนต่าที่สุด คือ
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การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน (Xˉ = 3.36) การเคารพสิทธิผ้ ูอ่ นื (Xˉ = 3.40) และ การตรงต่อ
เวลา (Xˉ = 3.49) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งการจั ด กิ จกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยนกั บ ความมีวิ นั ยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา
ความสัมพันธ์
ความมีวินัยในตนเอง
ความหมาย อันดับ
(
)
1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (X1)
.302**
ปานกลาง
4
2. กิจกรรมสภานักเรียน (X2)
.279**
ต่า
5
.403**
ปานกลาง
2
3. กิจกรรมกีฬา (X3)
.401**
ปานกลาง
3
4. กิจกรรมสหกรณ์ (X4)
.412**
ปานกลาง
1
5. กิจกรรมชุมนุม (X5)
.460**
ปานกลาง
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (
)
จากตารางที่ 5 พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา (Y) อยู่ ในระดับปานกลาง (r= .460)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้ านกิจกรรมชุมนุ ม มีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนั กเรียนสูงสุด (r=.412)
รองลงมาคื อ กิ จ กรรมกี ฬ า (r=.403) กิ จ กรรมสหกรณ์ (r=.401) และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ประชาธิป ไตย (r=.302) ตามลาดับ ส่ ว นกิจ กรรมพั ฒนาผู้ เ รี ยนด้ า นกิจ กรรมสภานั กเรี ยน มี
ความสัมพันธ์กบั ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในระดับต่า (r=.279)
ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาพบว่า นักเรียนไม่สนใจกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ยนที่ท างโรงเรี ย นจั ด ให้ ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมหรือการ
กาหนดกฎระเบียบบางอย่างเช่ น การสร้ างข้ อตกลง รวมถึงกิจกรรมหลายๆ อย่างที่ทางโรงเรี ยน
จัดขึ้นเป็ นการบังคับให้ นักเรียนทาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยที่ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
มองว่า วิธกี ารแก้ ปัญหาคือ ควรมีการปลูกจิตสานึกให้ นักเรียนสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยใจรัก
อธิบายถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมให้ นักเรี ยนทราบ เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนทุกคนได้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมหรือการกาหนดข้ อตกลงกฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ให้ นั ก เรี ย นได้ ร่ ว มก าหนดกิ จ กรรมที่จ ะจั ด ว่ า อยากให้ จั ด กิ จ กรรมออกมารู ป แบบใด เพื่ อ
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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6.การอภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่ า 1) การจั ดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวั ด
พะเยาสภาพทีปรากฏมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น
เป็ นกิจกรรมที่จะต้ องมีการดาเนินการตามหลักสูตร โดยที่หลักสูตรนั้นได้ มีการกาหนดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้ อย่างละเอียด ผู้บริหารและครูจะต้ องดาเนินการจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรี ยนตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้ ด้วยเพราะว่ ามีผลต่อการจบหลักสูตรของนักเรี ยนด้ วย จึงเป็ นสาเหตุท่ที าให้
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา อยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือ ความ
รั บผิดชอบ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า โรงเรี ยนได้ จัด กิจกรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ฝึ กให้ นั กเรี ยนมีวินั ยใน
ตนเองด้ วยวิธีการที่หลากหลาย และผู้ท่มี ีวินัยในตนเองจะรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของ
ตนให้ แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยความสมัครใจ ซึ่ งผลการวิจัยดังกล่ าวสอดคล้ องกับ ณัฐรดี
โพธิ์ ทิพ ย์ (2547 : 12) กล่ า วว่ า การมี วิ นั ยในตนเอง เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะของบุ คคลที่ส ามารถ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน ให้ เป็ นไปตามที่ตนมุ่งหวังไว้ แต่ท้งั นี้จะต้ องไม่กระทาการ
ใด ๆ อันเป็ นผลให้ เกิดความยุ่งยากแก่ตนในอนาคต และจะต้ องเป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดความเจริญแก่
ตนและผู้ อ่ ืน โดยไม่ ขัดต่ อระเบี ยบของสังคมและไม่ ขัด กับสิทธิของผู้ อ่ ืน และยัง สอดคล้ อ งกับ
อัมพร ถกลประจักษ์ (2543 :43) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองคือเป็ นผู้ท่มี ีความ
รั บผิดชอบ 3)ความสัมพั นธ์ระหว่ างการจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรี ยนในโรงเรี ยนกับความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ กิจกรรมชุมนุ ม ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้ องกับ ทวีบุญ รัตนะ (2546) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะด้ านการทางาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนบ้ านสันป่ าแดง โดยใช้ แผนการจัดกิจกรรมชุ มนุ ม
วิทยาศาสตร์ พบว่ านักเรี ยนและกลุ่มเพื่ อนทางานมีวินัยในตนเองสูงขึ้น มีความรั บผิดชอบ ขยัน
ประหยัด อดทน ละเอียดรอบครอบมากขึ้น สามารถทางานเสร็จตามกาหนดเวลา ผลงานมีความ
เป็ นระเบียบเรียบร้ อย เป็ นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงขณะปฏิบัติงาน รองลงมาคือกิจกรรม
กีฬา กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมสภานักเรียน ตามลาดับ ซึ่งทุก
กิจกรรม มีความสัมพั นธ์เชิงบวกกับความมีวินัยในตนเอง ตนเอง และยังสอดคล้ องกับ อัญชิสา
สุรี ย์แสง (2553) ได้ ทาการวิ จั ยเรื่ อ ง การใช้ กิจ กรรมชุ มนุ มพั ฒ นาความมีวิ นั ยในตนเองของ
นั ก เรี ยนช่ ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ยนอรุ ณ ประดิ ษ ฐ จั งหวั ด เพชรบุ รี ผลการวิ จั ยพบว่ า นั ก เรี ยนกลุ่ ม
ทดลองมีความมีวินัยในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง กิจกรรมการพัฒนาความมีวิ นัย
ในตนเองมีผลในการพัฒนาบุคคลให้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รู้จักและเข้ าใจตนเองมากขึ้น
และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้ สอดคล้ องแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานพุ ทธศั ก ราช 2551 ที่ก ล่ า วไว้ ว่ า กิจ กรรมชุ มนุ ม เป็ นกิจ กรรม
นั ก เรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นรวมกลุ่ ม กั น จั ด ขั้ น ตามความสนใจ ความถนั ด
ความสามารถของผู้เรี ยน เพื่ อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรี ยน พั ฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
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ของตนเอง และปลูกจิตสานึกในการทาประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้เรียนจะต้ องร่ วมกัน
ทางานเป็ นทีม ช่ วยกันคิด ช่ วยกันทา และช่ วยกันแก้ ปัญหา เพื่ อส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรียนใช้ เวลาว่ างให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อ่ นื ได้ ตามวิถีประชาธิปไตย จะเห็นได้
ว่ากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทุกกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ในทางบวกทุกกิจกรรม แสดงให้ เห็นว่ าการจัดกิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
7. ข้อเสนอแนะ
หากสานักงานเขตพื้นที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนให้ สงู ขึ้น ควรมีนโยบายให้ โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุ มให้ เข้ มข้ นและมี
ความหลากหลายมากขึ้น
7.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หากสานักงานเขตพื้นที่มีความประสงค์ต้องการจะยกระดับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนให้ สงู ขึ้น ควรมีนโยบายให้ โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุ มให้ เข้ มข้ นและมี
ความหลากหลายมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมนุ มเพื่อส่งเสริมให้ มีการ
จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ในการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ควรเปิ ดให้ นักเรียนได้ รวมกลุ่มจัดตั้งกันเองตามความ
สนใจของนักเรี ยน ไม่ใช่ จัดตั้งตามความต้ องการของครูผ้ ูสอน แต่ในการเสนอจัดตั้งชุมนุ มแต่ละ
ชุ ม นุ ม ของนั ก เรี ย น ต้ องมี จุ ด ประสงค์ แ ละเหตุ ผ ลที่ ส มควรแก่ ก ารจั ด ตั้ ง ต้ อ งเป็ นชุ ม นุ ม ที่
สร้ างสรรค์ แ ละ เกิ ด ประโยชน์ และต้ องอยู่ ในกฎเกณ ฑ์ ข องการจั ดตั้ งชุ มนุ มตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
7.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเจาะลึกเพียงกิจกรรมเดียว
ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่ อจะได้ ผลการวิจัยที่ลึกซึ้งและเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมต่อไป
2. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรี ยนด้ านอื่น ๆ เพื่ อหาตัว
แปรพยากรณ์ท่ดี ีท่จี ะนามาพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
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การจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
พงษ์ธร วชิระปราการพงษ์1
ผศ.ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี2

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้ องการการบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการเรี ยนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล 2 วิธี คือ 1 )การศึกษาเอกสารและ 2) การศึกษาภาคสนาม ด้ วยการสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้ หาโดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่จัดการเรียน
ร่ วมสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 6 โรง แบ่ งเป็ น
โรงเรี ย นขนาดเล็ก 1 โรงเรี ย น ขนาดกลาง 2 โรงเรี ย น ขนาดใหญ่ แ ละขนาดใหญ่ พิ เ ศษ 3
โรงเรียน ผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง จานวน 18 คน ดังนี้ 1) ผู้บริหารของ โรงเรียน จานวน 6 คน 2)
ครูผ้ ูสอน จานวน 6 คนและ 3) ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษ จานวน 6 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้ จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งทาการวิเคราะห์ตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยแล้ วจัดทารายงาน
ผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดทาข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพปั จ จุ บั น และความต้ อ งการการบริ หารจั ด การเรี ยนร่ ว มสาหรั บ เด็ก ที่มีความ
ต้ องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) ด้ านนั กเรี ยน โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเข้ ามาเรี ยนและมีความ
ต้ องการในการค้ นหานั ก เรี ยนที่มีลักษณะเป็ นนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเพื่ อให้ การดู แ ล
ช่ วยเหลือ 2) ด้ านสภาพแวดล้ อม โรงเรี ยนมีการปรั บปรุ งอาคาร สถานที่ในการรั บนักเรี ยนที่มี
ความต้ องการพิ เศษเข้ ามาเรี ยน มีความต้ องการจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมกับสภาพ
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ความพิการของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ 3) ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ
ปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลและลดภาระงานในการเรียนการสอนและ มีความต้ องการ
การสนับสนุ น และประสานความร่ วมมือทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจั ดการเรี ยนการสอน 4)
ด้ านเครื่องมือ โรงเรียนมีการจัดหาสื่อให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษตามสิทธิ์และครูทาสื่อ
การเรี ยนการสอนอีกด้ วยและมีความต้ องการนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ และ5) ด้ านครู
โรงเรี ยนมีการทาความเข้ าใจกับครูและบุคลากรในโรงเรี ยน มีการพั ฒนาครู ในเรื่ องการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ กับนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษและมีความต้ องการให้ ครู การศึ กษาพิ เศษ
ช่วยเหลือแนะนาแก่ครูในโรงเรียน
2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษในโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นี้ 1) ด้ า นนั ก เรี ย น
โรงเรี ยนควรมี น โยบายที่ชัด เจนในการสนั บ สนุ น การรั บ นั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษ การ
ประเมินศักยภาพนักเรียน เพื่ อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทาความเข้ าใจ ให้
ความรู้แก่นักเรียนทั่วไปและผู้ปกครองและการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอก เพื่ อ
ดาเนิ นการส่งต่ อ 2) ด้ านสภาพแวดล้ อมโรงเรี ยนควรจั ดให้ มีห้องการศึ กษาพิ เศษขึ้นเป็ นการ
เฉพาะ เพื่ อใช้ ในการจั ดกิจกรรมสาหรั บนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ 3) ด้ านกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโรงเรี ยนควรจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นการส่งเสริ มพั ฒนาการของนักเรี ยนที่มี
ความต้ องการพิ เศษ ควรมีหลักสูตรสาหรั บนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเป็ นการเฉพาะและ
เกณฑ์การวัดผลควรเป็ นไปตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษ 4) ด้ านเครื่ องมือ
หน่ วยงานต้ นสังกัดและที่เกี่ยวข้ องควรจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนให้ มีความเหมาะสมกับช่ วงวัย
โรงเรียนควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและ5) ด้ านครู
โรงเรี ยนควรสร้ างความเข้ าใจ ให้ ความรู้ แก่ครู และโรงเรี ยนและมีการก าหนดเปิ ดตาแหน่ งครู
การศึกษาพิเศษเป็ นครูประจาการของโรงเรียน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนร่วม เด็กที่มีความต้ องการพิเศษ

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

บทนา
สภาพสังคมปั จ จุ บั น มีอัต ราการแข่ งขัน สูง ทาให้ มนุ ษย์ เ ราต้ อ งปรั บ ตัว ต้ องพั ฒ นา
ศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ทาให้ มนุ ษย์เราปรับตัวได้ คือ การศึกษา ซึ่งทุกประเทศ
ต่างพั ฒนาการศึกษาของตนเอง เพื่ อให้ ประชากรมีความรู้ความสามารถเป็ นกาลังในการพั ฒนา
ประเทศ ทั้งนี้พบว่าบุคคลพิการยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งที่บุคคลพิการก็เป็ นประชากรของ
ประเทศ เพี ย งแต่ ต้ อ งอาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ มากเป็ นพิ เ ศษ แต่ ถ้ า บุ ค คลพิ ก ารเหล่ า นี้ ได้ รั บ
การศึกษาก็สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการจะต้ อง
จัดให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการและความสามารถของบุคคลพิการเหล่านั้น
จากการสารวจของสานั กงานสถิติแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 มีบุคคลพิ การที่ไม่ ได้
เรี ย นหรื อ ไม่ เ คยเรี ย น เนื่ อ งมาจาก ไม่ มี โ รงเรี ย นพิ เ ศษส าหรั บ คนพิ ก าร โรงเรี ยนปกติ ไ ม่ มี
บุคลากรที่พร้ อมจะสอนหรื อรั บคนพิ การเข้ าเรี ยนและสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนไม่ เอื้อต่อการ
เรี ยน จานวน 156,843 คน(สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2555) และจากการสารวจของสานักงาน
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ เก็บ รวบรวมสถิ ติ จ านวนบุ ค คลพิ ก ารที่
ลงทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2537- 2556 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจานวน
บุคคลพิการมากที่สดุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 2557) นอกจากนี้ จาก
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รายงานการเก็บ รวบรวมสถิ ติข้อมู ลนั กเรี ยน ปี การศึ ก ษา 2556 ของสานั กงานปลั ดกระทรวง
ศึ กษาธิการ พบว่ า สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน มีจ านวนนั กเรี ยนพิ การเป็ น
จานวนมากที่สุด โดยมีสถานศึ กษาประเภทการศึ กษาพิ เศษจานวน 51 แห่ งและมีครู/อาจารย์
ประเภทการศึกษาพิเศษ จานวน 1,635 คน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.,
2557) ซึ่งเห็นได้ ว่าจานานครู/อาจารย์ประเภทการศึกษาพิเศษมีจานวนน้ อยเป็ นสาเหตุท่ที าให้
บุคคลพิการดังกล่าวขาดโอกาสได้ รับการศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึ กษาให้ กับบุคคลพิ การเปลี่ยนไป บุ คคลพิ การมีสิทธิ
และโอกาสได้ รับการบริ การและความช่ วยเหลื อทางการศึกษาเป็ นพิ เศษตั้งแต่ แรกเกิดหรื อพบ
ความพิ การ อีกทั้งนั กการศึ กษามีแนวความคิดทัศนคติความเชื่อว่ า บุ คคลพิ การสามารถเรี ยน
ร่ วมกับบุคคลปกติได้ แต่ในสภาพความเป็ นจริงการจัดการเรียนการสอนนั้นยังเกิดปั ญหาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมสาหรั บ
เด็ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร มีปัญหา ข้ อเสนอแนะอย่างไร เพื่อเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุ บันและความต้ องการการบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มี
ความต้ องการพิ เศษในโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จัยครั้ งนี้ ใช้ วิธีการตามระเบียบวิ ธีวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษและการ
จัดการเรี ยนร่ วม พร้ อมความคิดเห็นผู้ บริ หาร ครู และผู้ ปกครองของเด็กพิ เศษ โรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จานวน 6 โรงเรียน ตามตัวแปร 5
ด้ า น คือ นั ก เรี ยน (Students), ครู (Teacher), กิจ กรรมการเรี ยนการสอน (Activities),
เครื่องมือ (Tool) และสภาพแวดล้ อม (Environment)

909

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาในการบริ หารจั ด การเรี ย นร่ ว มส าหรั บ เด็ก ที่มี ค วาม
ต้ องการพิ เศษในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี
กระบวนการโดยใช้ ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นร่ ว มตามโครงสร้ างซี ท ( SEAT)และมุ่ น เน้ น
ความสาคัญในเรื่องครู มีกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนร่ วมตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจร
เดมมิ่งโดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
1. การจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียน ด้ านนักเรียน ด้ าน
ครู ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้ านเครื่องมือและด้ านสภาพแวดล้ อม
2. กระบวนการการจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ
(Do) ขั้นตรวจสอบ(Check)และขั้นปรับปรุง (Act)
โ ร งเ รี ยน สั งกั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น
กรุงเทพมหานคร
1. ขนาดโรงเรียน
สภาพการจัดการเรียนร่ วมสาหรั บเด็กที่มี
ความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
1. นโยบาย
2. นักเรียน
3. หลักสูตร
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5. สื่อการสอน
6. การวัดผลและประเมินผล
7. อาคารสถานที่
วงจรคุณภาพ
1.วางแผน (Plan) 2.ปฏิบัติ (Do)
3.ตรวจสอบ(Check) 4.ปรับปรุง (Act)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การจัดการเรี ยนร่ วมสาหรั บเด็กที่มี
ความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
1. นักเรียน
2. สภาพแวดล้ อม
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
4. เครื่องมือ
5. ครู

วิธีดาเนินการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจัยเป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) ศึ กษาเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง 2) ศึ กษาภาคสนามทั้งการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ผ้ ูบริหาร 6 คน ครูผ้ ูปฏิบัติการสอน 6 คนและผู้ปกครองเด็ก ที่มีความต้ องการพิเศษ 6
คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 3) วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาที่ได้ จากเอกสารและข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัยได้ แก่ 1)แบบสังเกต (Observation) แบบสังเกตการจั ดการ
เรี ยนร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษในโรงเรี ยนด้ านนักเรี ยน ด้ านสภาพแวดล้ อม ด้ าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้ านเครื่องมือและด้ านครูและ 2)แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ แบบ
สัมภาษณ์เรื่ องการจัดการเรี ยนร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษในโรงเรี ยนด้ านนั กเรี ยน
ด้ านสภาพแวดล้ อม ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้ านเครื่องมือและด้ านครู

วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการการเก็บรวบรวมข้ อมูลมี ดังนี้ 1)ศึกษาเอกสาร (Documentary research) เป็ น
การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนร่ วม อันเป็ น
ข้ อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Data) และชั้นทุติยภูมิ (Secondary Data)และ 2)ศึกษาภาคสนาม
(Field research) ในโรงเรียนที่จัดการเรี ยนร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรี ยน
สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษามั ธยมศึ ก ษาในกรุ งเทพมหานครจานวน 6 โรงเรี ยน ได้ แ ก่
โรงเรี ยนสวนอนันต์ โรงเรี ยนศีลาจารพิ พัฒน์ โรงเรี ยนวัดราชาธิวาส โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระ
อุ ป ถั มภ์ ฯ โรงเรี ยนราชวิ นิ ต บางเขนและโรงเรี ยนเทพลี ลา ระหว่ า งเดื อ นกุ มภาพั น ธ์ ถึ งเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีข้นั ตอนการสังเกตและการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลโดยวิ เ คราะห์ เ นื้ อหาที่ได้ จ ากเอกสาร วิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ไ ด้ จ ากการ
สั ง เกตและการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ซึ่ ง ใช้ วิ ธี พ รรณนา โดยท าการวิ เ คราะห์ ต ามกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยแล้ วจัดทารายงานผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดทาข้ อเสนอแนะ
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ผลการวิจยั
ผลการวิ จั ยการจั ด การเรี ยนร่ ว มสาหรั บ เด็ก ที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. สภาพปั จจุ บนั และความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสังเกต
1.1.1 ด้ านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร
เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและขั้นตรวจสอบ ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนจานวนหนึ่งใน
สองมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มในการรั บ นั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษเข้ า มาเรี ยน โดยเป็ น
โรงเรี ย นขนาดกลางจ านวน 2 โรงเรี ย นและขนาดใหญ่ แ ละใหญ่ พิ เ ศษจ านวน 1 โรงเรี ย น
ดาเนิ นการอยู่ ในลักษณะการประชาสัมพั นธ์ แนะแนวและทาการประเมิน ความสามารถในด้ าน
ต่างๆ ขณะที่โรงเรียนที่ไม่ได้ มีการดาเนินการจัดการเตรียมความพร้ อม ซึ่งเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 1 โรงเรี ยนและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ แ ละใหญ่ พิ เ ศษจ านวน 2 โรงเรี ยน เนื่ อ งจากทาง
โรงเรี ยนมิได้ เปิ ดรั บสมัครนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษอย่ างเป็ นทางการ นั กเรี ยนที่มีความ
ต้ อ งการพิ เ ศษเข้ า มาแบบนั ก เรี ยนทั่ว ไป ทางโรงเรี ยนค้ น พบภายหลั ง หรื อ นั ก เรี ย นที่มีค วาม
ต้ อ งการพิ เ ศษมีจ านวนน้ อ ย มีค วามคุ้ ยเคยกับ การเรี ยนในโรงเรี ยนทั่ว ไปอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้
โรงเรี ยนส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดยังมีการดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนทั่วไปให้ มีความรู้
ความเข้ า ใจ ยอมรั บ และพร้ อมช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่มี ความต้ อ งการพิ เ ศษทั้ง ในลั ก ษณะของ
ภาพรวมทั้งโรงเรี ยนหรื อการปฐมนิ เทศเป็ นการเฉพาะห้ องที่มีนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ
เรียนร่วมอยู่ด้วย 2) ขั้นปฏิบัติ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการดาเนินการ
แนะนาหรือฝึ กความคุ้นเคยในสถานที่ สภาพแวดล้ อมในโรงเรียนให้ กับนักเรียนที่มีความต้ องการ
พิเศษ โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนร่ วมมีการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างนักเรียนทั่วไปและ
นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ 3) ขั้นตรวจสอบ ทุกโรงเรี ยนมีการประเมินนั กเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิ เศษในการเข้ ามาอยู่ ร่วมกับนั กเรี ยนทั่ว ไปในทุ ก ๆด้ า น เพื่ อจั ดชั้ น เรี ยน เพื่ อให้ การ
ช่วยเหลือ
1.1.2 ด้ านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีก ารดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม
มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและขั้นปรับปรุง ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน ทุกโรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่ วมในรูปของการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
2) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรี ยน ครู ในโรงเรี ยนมีความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มี
ความต้ องการพิเศษ มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการเรียน รวมถึงการเลือกใช้ สื่อ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียน ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โรงเรียนมีครูการศึกษาพิ เศษที่มีคุณวุฒิท่ี
ได้ จากการเข้ ารั บการอบรม 3) ขั้นปรับปรุง โรงเรียนส่วนใหญ่ ทุกขนาดโรงเรี ยนไม่ได้ มีการทา
วิจัยในชั้นเรี ยนในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วมเลย ส่วนโรงเรี ยนที่มีงานวิจัยในชั้นเรี ยนใน
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เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่ วม อันเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษเป็ นวิจัย
ของครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นที่มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษเป็ น
ส่วนมาก
1.1.3 ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตาม
วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นปรับปรุง ดังนี้
1) ขั้ นวางแผน ทุ กโรงเรี ยน มีก ารประสานความร่ วมมือ ระหว่ า งครู ผู้ ปกครอง ชุ มชนและ
หน่วยงานภายนอก จัดให้ มีการสารวจ ประเมินความสามารถของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 2) ขั้น
ปฏิบัติ โรงเรียนจานวน 4 โรงเรียน มีการปรับหลักสูตรให้ กับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษใน
ลักษณะของการปรั บเกณฑ์ การปรั บลดภาระงานต่างๆให้ มีความเหมาะสม ส่วนโรงเรี ยนที่มิได้
ปรับหลักสูตรซึ่งเป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษเนื่องจากนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
ของโรงเรียนมีลักษณะประเภทความพิการทางสายตาเท่านั้น ทาให้ สติปัญญา ความสามารถในการ
เรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป ทุกโรงเรียนมีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โรงเรียน
จานวน 5 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คานึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความ
แตกต่างระหว่ างบุ คคล 3) ขั้นตรวจสอบ โรงเรี ยนทั้งหมดมีการปรั บเกณฑ์การวัดประเมินผล
สาหรับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้ องกับแผนการจัด
การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลและแผนการสอนเฉพาะบุ ค คล 4) ขั้ น ปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย น จ านวน 4
โรงเรียน ซึ่งเป็ นโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการการนาผลการประเมินและ
ปั ญหาที่พบไปส่งต่ อหรื อนามาใช้ ในการวางแผนพั ฒนาการเรี ยนการสอน ทั้งยังแจ้ งผู้ ปกครอง
เพื่ อหาแนวทางในการแก้ ไข ทั้งโรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณให้ เพื่ อดาเนินการจัดการเรี ยน
ร่วม
1.1.4 ด้ านเครื่ องมือพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการตามวงจรคุณภาพ
วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติเท่านั้น ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน
ทุกขนาดโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยมสื่อที่สอดคล้ องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยส่วนใหญ่เป็ น
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูผ้ ูสอนหรื อครูการศึกษาเป็ นผู้จัดทาขึ้น ส่วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ จานวน 1 โรงเรียนที่มิได้ จัดเตรี ยมสื่อที่สอดคล้ องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล
เพราะว่ า นั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษเป็ นนั กเรี ยนเรี ยนร่ ว มเต็มเวลาจึ งใช้ ส่ ือ เช่ นเดียวกับ
นั ก เรี ยนทั่ว ไป 2) ขั้ น ปฏิบั ติ ทุ ก โรงเรี ยน มีก ารน าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและโรงเรี ยนทุ กขนาดโรงเรี ยน จานวน 5 โรงเรี ยน มีการจั ดหาสื่อ
สาหรับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษตามความแตกต่างของบุคคล
1.1.5 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมี ก ารด าเนิ น การตามวงจร
คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นตอนปฏิบัติ เพี ยงอย่างเดียว ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ โรงเรี ยน
จ านวน 4 โรงเรี ยนซึ่ ง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จนถึ ง ขนาดใหญ่ แ ละใหญ่ พิ เ ศษมี ก ารปรั บ ปรุ ง
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สภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมกับสภาพความต้ องการของนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู้ อ ย่ า งเต็มศั ก ยภาพและมีความปลอดภั ย พยายามหลี ก เลี่ ย งสิ่ งเร้ า แต่
โรงเรี ยนที่ไม่ได้ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม เนื่องจากนักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษมีจานวน
น้ อ ย มี พ ฤติ ก รรมไม่ รุ น แรงและนั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษสามารถใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆของ
โรงเรียนได้ เหมือนนักเรียนทั่วไป
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูบริหาร
1.2.1 ด้ านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร
เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน โรงเรี ยนมีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
เตรียมความพร้ อม ทาความเข้ าใจกับนักเรี ยนทั่วไปในการรับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเข้ า
มาเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนโดยเฉพาะห้ องที่มีนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเรี ยนอยู่ เพื่ อสร้ าง
ความเข้ าใจกับนักเรียนทั่วไป แนะนานักเรียนทั่วไปให้ ร้ ูจักนักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษ รู้จัก
วิธกี ารในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1.2.2 ด้ านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม
มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน มีการประชุม ชี้แจงทาความเข้ าใจกับคณะครู
และบุคลากรในโรงเรี ยน สร้ างความตระหนักและความเข้ าใจอันดีในการจั ดการเรี ยนการสอน
สาหรั บนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ จั ดให้ มีการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ 2) ขั้ น
ปฏิ บั ติ ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาครู บุ ค ลากรในโรงเรี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนให้ กับ นั ก เรี ย นที่มี ความต้ อ งการพิ เ ศษใน
รูปแบบการส่งครูเข้ ารับการอบรมหรืออบรมที่โรงเรียนดาเนินการจัดเองทั้งให้ ครูการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียนเป็ นวิทยากรหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็ นวิทยากร เป็ นประจาทุก
ปี
1.2.3 ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตาม
วงจรคุ ณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ การปรั บหลั ก สูตร เกณฑ์การวั ด
ประเมินผล ของนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษนั้ น ทุ กโรงเรี ยนให้ เป็ นดุ ลพิ นิจ เป็ นสิทธิของ
ครูผ้ ูสอนรวมถึงการลดภาระงานด้ วย บางโรงเรียนยังเน้ นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในแนว
ทางการพั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สังคม ทุ ก โรงเรี ยนดาเนิ น การจั ดทาแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
1.2.4 ด้ านเครื่ องมือพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการตามวงจรคุณภาพ
วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ โรงเรี ยนส่วนใหญ่ครูผ้ ูสอนจะดาเนินการในการ
จัดหา จัดทาสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ เอง เบิกสื่อการเรียนการ
สอน สิ่งอานวยความสะดวก อันเป็ นไปตามสิทธิทางราชการของนักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทุกโรงเรียนจัดให้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ บริการ
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1.2.5 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมี ก ารด าเนิ น การตามวงจร
คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรียนมีความพร้ อมในระดับหนึ่งใน
การรั บนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้ มีความเหมาะสมโดยได้ มี
การจัดให้ มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อใช้ เป็ นห้ องในการดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ
ของงานการศึกษาพิเศษ
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ครูผ้ ูสอน
1.3.1 ด้ านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร
เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน มีการทาความเข้ าใจกับนักเรียนทั่วไปในการรั บ
นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเข้ ามาเรียนร่วมในโรงเรียนด้ วยนั้นซึ่งบางโรงเรียนดาเนินการอย่าง
เป็ นทางการ ในภาพรวมทั้งโรงเรี ยนตอนปฐมนิ เทศ ส่วนใหญ่ ทางโรงเรี ยนจะให้ ครู การศึ กษา
พิเศษเข้ าไปทาความเข้ าใจ ให้ ความรู้ แนะนาแนวทางการปฏิบัติ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
ต้ องการพิ เศษให้ กับนั กเรี ยนทั่วไปในห้ องที่มีนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเรี ยนร่ วมอยู่ ด้วย
เท่านั้น ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีการดาเนินการเนื่องมาจากเป็ นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีจานวนนักเรียน
ที่มีความต้ องการพิ เศษจ านวนไม่ มากและอาณาบริ เวณโรงเรี ยนมีขนาดไม่ กว้ างขวางทาให้ ครู
สามารถดูแลได้ อย่างทั่วถึงนักเรี ยนทั่วไปมีความคุ้นเคยกับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษหรื อ
นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษมีความพิการประเภททางสายตาเท่านั้นซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้
บางโรงเรี ยนยัง ด าเนิ น การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษแก่
นักเรียนทั่วไปผ่านทางการจัดนิทรรศการ
1.3.2 ด้ านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม
มิ่งอยู่ ในขั้น วางแผน ดั งนี้ 1) ขั้ นวางแผน การเตรี ยมความพร้ อ ม ทาความเข้ าใจกับ ครู แ ละ
บุ คลากรในโรงเรี ยน จั ด ประชุ ม อบรม สัมมนา เรื่ องเกี่ยวกับการจั ด การเรี ยนการสอนให้ กับ
นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษทั้งการเชิญวิ ทยากรผู้ทรงคุณวุ ฒิจากภายนอก นอกจากนี้ ครู
การศึ กษาพิ เศษก็มีการประสานทาความเข้ าใจกับครู เพื่ อหาแนวทางในการดู แล แก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ แต่กม็ ีครูบางโรงเรียนจานวนประมาณร้ อยละ 10 ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้ าใจและเปิ ดใจ
ยอมรับในการมีนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเข้ ามาเรียนในโรงเรียน ซึ่งครูเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ น
ครูท่มี ีอาวุโส
1.3.3 ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตาม
วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่มีการปรับการปรับ
หลั ก สูตร เกณฑ์การวั ด ประเมิ นผลให้ กับ นั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เ ศษแต่ เ ป็ นสิทธิ์ขาดของ
ครูผ้ ูสอน โดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเข้ าไปทาความเข้ าใจ แนะนา แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นการปรับลด
ภาระงานให้ โดยมีครูการศึกษาพิเศษเข้ าไปช่วยดูแล กากับ ติดตาม ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความต้ องการพิ เศษในเรื่ อ งภาระงานต่ างๆให้ ส่ว นโรงเรี ยนก็ไม่ ได้ มีก ารดาเนิ นการ เพราะ
นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษของทางโรงเรียนเป็ นนักเรียนที่มีความพิการทางสายตา สติปัญญา
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สามารถเรียนได้ แต่กม็ ีการช่วยในเรื่องการอ่านข้ อสอบ อีกทั้งทุกโรงเรียนมีการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล ของนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเป็ น
รายบุคคลประจาทุกปี
1.3.4 ด้ านเครื่ องมือพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการตามวงจรคุณภาพ
วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ ทางโรงเรียนจะเบิกสื่อตามสิทธิ์ทางราชการแต่ส่ อื
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นครูการศึกษาพิเศษบางโรงเรียน
ดาเนินการจัดทาสื่อเอง บางโรงเรี ยนยังได้ รับการสนับสนุ นสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่
จากหน่วยงานภายนอก ในขณะที่บางโรงเรียนก็ไม่ได้ มีการดาเนินการเป็ นพิเศษนักเรียนที่มีความ
ต้ องการพิเศษสามารถใช้ บริ การสื่อเหมือนนักเรี ยนทั่วไปได้ ส่วนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
โรงเรี ยนทั้งหมดมีการจัดนาเอาเทคโนโลยีทางคอมพิ วเตอร์มาใช้ มาให้ บริการนักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิเศษ
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูปกครอง
1.4.1 ด้ านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร
เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน การเตรียมความพร้ อมทาความเข้ าใจกับนักเรีย นที่
มีความต้ องการพิ เศษในการเข้ ามาเรียนร่ วมด้ วยของผู้ปกครองนั้นเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในด้ า นต่ า งๆ ด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ เป็ นพื้ นฐานในการเรี ย นในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมก็มี ก ารสอน ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการดู แ ลตั ว เอง
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันได้ และฝึ กให้ ปรับตัวรู้จักการเข้ าสังคม แต่กม็ ีผ้ ูปกครองบางคนก็
มิได้ มีการเตรียมความพร้ อมทาความเข้ าใจกับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ เพราะนักเรียนที่มี
ความต้ องการพิเศษจะมีความคุ้นเคยกับการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปอยู่แล้ วอาจจะมีปัญหาบ้ าง
เล็กน้ อย ซึ่งได้ ประสานความร่วมมือ แก้ ไขปัญหากับครูการศึกษาพิเศษอย่างใกล้ ชิด
1.4.2 ด้ านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม
มิ่ง อยู่ ใ นขั้ น วางแผน ดั งนี้ 1) ขั้ น วางแผน ผู้ ป กครองมี ค วามเข้ า ใจครู แ ละบุ ค ลากรของทาง
โรงเรียนเป็ นอย่างดี ครูการศึกษาพิเศษมีการแจ้ งพัฒนาการ แจ้ งอาการต่างๆ เป็ นระยะ
1.4.3 ด้ านเครื่ องมือพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการตามวงจรคุณภาพ
วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ ทางโรงเรียนยังไม่ค่อยมีการนาสื่อมาใช้ เท่าที่ควร
สื่อการเรี ยนการสอนเป็ นสื่อตามสิทธ์ท่ีร าชการกาหนดซึ่ งเป็ นสื่อที่ไม่ ค่อยเหมาะสม สื่อก็ควร
เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับประเภทความพิการแต่ส่ อื เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนได้ มีการ
ดาเนินการเป็ นอย่างดี
1.4.4 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มพบว่ า โรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยนมี ก ารด าเนิ น การตามวงจร
คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขั้นปฏิบัติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบว่าทางโรงเรียน
ได้ ดาเนินการจัดสถานที่ให้ มีความเหมาะสมในการมีนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเข้ ามาเรี ยน
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ให้ มีความปลอดภัยสะดวกสบาย สะอาด สวยงาม มีความพร้ อมในทุกๆด้ านด้ านและมีความเข้ าใจ
ว่า ตัวอาคารสถานที่น้ันมีมาก่อนที่นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเข้ ามาเรียน
2. แนวทางในการบริ ห ารจัด การเรี ย นร่ ว มส าหรับเด็ กที่ มีค วามต้อ งการพิ เ ศษใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2.1 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสังเกต
จากการสังเกตสภาพการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จานวน 6 โรงเรี ยน
พบว่ ามีโรงเรี ยนที่ควรปรั บแนวทางในการบริ หารจั ดการเรี ยนร่ วม ดังนี้ 1)โรงเรี ยนควรมีการ
ประเมินศักยภาพในด้ านต่างๆของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ 2)โรงเรียนควรจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางภายในโรงเรี ยนให้ มีความเหมาะสมตามประเภทความพิ ก ารของ
นั ก เรี ย นที่มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ จั ด สิ่ง อ านวยความสะดวก 3) โรงเรี ย นควรจั ด บรรยากาศ
ห้ องเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) โรงเรี ยนควรสนับสนุ นให้ มีการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ 5) โรงเรี ยนควรส่งเสริ มให้ ครู จัดทาวิจัยเกี่ยวกับการจั ดการเรี ยนร่ วมหรื อนักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิ เศษและ6) โรงเรี ยนควรได้ รับการจัดสรรอัต ราตาแหน่ งครู มีวุฒิทางการศึ กษาพิ เศษ
โดยตรงมาเป็ นครูประจาการ
2.2 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู บ ริ ห ารโรงเรี ย น จ านวน 6 คน ครู จ านวน 6 คนและผู้ ป กครอง
นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ จานวน 6 คน ของโรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยน สามารถสรุ ปได้ ว่า
โรงเรี ยนควรดาเนิ นการ ดังนี้ 1) ประชาสัมพั นธ์ แนะแนวในการรั บนั กเรี ยนที่มีความต้ องการ
พิเศษ 2) ทาความเข้ าใจ ให้ ความรู้ให้ ร้ ูจักวิธีการในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันแก่นักเรียน
ทั่วไปเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ 3) ทาความเข้ าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทั่วไปใน
การรั บนักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษเข้ ามาเรียน 4) จัดให้ นักเรียนที่มีความต้ องการพิ เศษกับ
นักเรียนทั่วไปทากิจกรรมร่ วมกัน 5) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษควรเตรียมความ
พร้ อมในการนานักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเข้ ามาเรียนร่ วม 6) จัดให้ มีห้องการศึกษาพิเศษ
เป็ นการเฉพาะ 7) ครูการศึกษาพิเศษควรแนะนาสถานที่ต่างๆในโรงเรียนให้ แก่นักเรียนที่มีความ
ต้ องการพิ เ ศษและผู้ ป กครองนั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เศษทุ ก ๆต้ น ปี การศึ กษา 8) การจั ด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรคานึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความแตกต่างระหว่ าง
บุ คคลของนั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เศษ 9) ก าหนดนโยบายให้ ครู ผ้ ู สอนนั กเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิ เศษให้ มีก ารปรั บหลั กสูต ร ปรั บเกณฑ์ก ารวั ดประเมิน ผลให้ เป็ นไปตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 10) กาหนดนโยบายให้ ครูผ้ ูสอนนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษให้ มีการ
ปรับลดภาระงานต่างๆให้ กับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ 11) นาผลการประเมินนักเรียนที่มี

917

ความต้ องการพิเศษมาวางแผนกาหนดแนวทางในการกิจกรรมการเรี ยนการสอน 12) สนับสนุ น
ให้ ครู ผ้ ู สอนนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษจั ดทาสื่อการเรี ยนการสอนให้ เป็ นการเฉพาะ 13)
พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ คน
พิการมีสทิ ธิได้ รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.
2550 ให้ มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 14) โรงเรี ยนควรทาความเข้ าใจกับครู
เรื่ องเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนให้ กับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ 15) โรงเรี ยนควร
สนับสนุ นส่งเสริ มในการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วม 16) จัดให้ มีครูการศึกษาพิ เศษ
ประจาโรงเรียนหรือขอความช่ วยเหลือครูการศึกษาพิเศษจากทางศูนย์การศึก ษาพิเศษส่วนกลาง
17) โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษควรได้ รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นในการ
จั ด การเรี ยนการสอนให้ นั ก เรี ยนที่มีความต้ อ งการพิ เ ศษเพิ่ มเติ ม 18) มี ก ารประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกโรงเรียนและ19) ฝึ กทักษะในการช่วยเหลือตนเองให้ ได้ มากที่สุดแก่นักเรียนที่
มีความต้ องการพิเศษ

สรุปผลการวิจยั
1. ด้ านนักเรี ยน โรงเรี ยนมีความตระหนักให้ ความสาคัญในการรั บนักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิ เศษเข้ ามาเรียนร่ วมในโรงเรี ยน มีการค้ นหานักเรี ยนที่มีลักษณะน่ าสงสัยมาทาการคัด
กรอง เพื่ อจะให้ การช่ วยเหลื อและโรงเรี ยนควรทาความเข้ าใจให้ ความรู้ แ ก่นักเรี ยนทั่ว ไปและ
ผู้ ป กครองนั ก เรี ยนทั่ว ไป ทั้งนี้ ควรประชาสัมพั น ธ์ว่ า จะรั บ นั ก เรี ย นพิ ก ารประเภทใด มี ร ะดั บ
ความสามารถในด้ านต่ างๆเท่าใดบ้ างทางด้ านผู้ ปกครองนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษมีการ
เตรียมความพร้ อมนักเรี ยนในการเข้ ามาเรียนร่ วมในด้ านต่างๆ โรงเรียนยังมิได้ มีการดาเนินการ
ตามขั้นตอนการปรับปรุง ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมมิ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการ
ดาเนินการในลักษณะซา้ เดิมเป็ นประจาทุกปี
2. ด้ านครู โรงเรียนมีการทาความเข้ าใจกับคณะครูและบุคลากร มีการพัฒนาครูให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ มีครู
การศึกษาพิ เศษเป็ นพี่เลี้ยงค่อยช่ วยเหลือแนะนาในเรื่ องต่างๆและเป็ นผู้ประสานติดต่อทาความ
เข้ าใจ แจ้ งข่าวสาร พัฒนาการผลการเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนยังมิได้ มีการดาเนิ นการขั้นตอน
การตรวจสอบ เนื่ องจากโรงเรี ยนมุ่ งทาความเข้ าใจ พั ฒนาครู ให้ ความรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็ นสาคัญ จึงขาดซึ่งการตรวจสอบ ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมมิ่ง
3. ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลด
ภาระงาน ของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเป็ นดุลพินิจของครูผ้ ูสอนแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี
การปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล ลดภาระงานให้ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นการ
ส่งเสริ มพัฒนาการ ฝึ กทักษะในการช่ วยเหลือตนเอง นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษได้ เข้ าร่ วม
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กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรี ยน ทุกโรงเรี ยนมีการประสานความร่ วมมือทุกภาคส่วนในโรงเรี ยน
และหน่วยงานภายนอก
4. ด้ านเครื่ องมือ ทุกโรงเรี ยนเบิกสื่อตามสิทธิ์ของนักเรี ยนตามที่ราชการกาหนดตาม
คูปองการศึกษาที่ได้ รับ สื่อบางส่วนจะได้ รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกภายนอก แต่ส่ อื
ส่วนใหญ่ตามสิทธ์ทางราชการกาหนดนั้นไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาดังนั้น
ครูการศึกษาพิเศษจึงดาเนินการจัดทาสื่อการเรียนการสอนเองหรือประยุกต์ใช้ ส่อื ที่มีอยู่แล้ ว
5. ด้ านสภาพแวดล้ อม โรงเรี ยนมีความพร้ อมในระดับหนึ่งในการรั บนักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้ มีความเหมาะสม จัดให้ มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้นเป็ น
การเฉพาะ โรงเรี ยนยังมิได้ มีการดาเนินการขั้นตอนการวางแผน ขั้นตรวจสอบและขั้นปรั บปรุ ง
ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมมิ่ง เนื่องจากอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนอยู่ในสภาพเดิม
ทาให้ ไม่สามารถวางแผน ตรวจสอบและปรับปรุงได้ ครบวงจร

อภิปรายผล
ด้ านนักเรี ยน โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนมีความตระหนักให้ ความสาคัญในการจัดการศึกษา
ให้ กั บ นั ก เรี ย นที่มี ความต้ อ งการพิ เ ศษ มี ก ารท าความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย นทั่ว ไปและผู้ ป กครอง
ทางด้ านผู้ปกครองนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษก็มีการเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนที่มีความ
ต้ องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้ องกับ สุธิดา มูลทะสิน (2554)พบว่าสภาพการบริหารจัดการเรียนร่ วม
โครงสร้ างซีท ด้ านนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมให้ เด็กปกติและนักเรียนที่มี
ความต้ องการพิเศษอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้ านสภาพแวดล้ อม โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความ
พร้ อมในการรั บนั กเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษ มีความพยายามจัดสถานที่ปรั บปรุงให้ มีความ
เหมาะสมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ทัลนีย์ ปู่ เคิง (2553)พบว่า ด้ านสภาพแวดล้ อม
มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากมีการจัดบรรยากาศห้ องเรี ยนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ลดสิ่งเร้ าที่จะ
กระตุ้นนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษให้ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้ านกิจกรรมการเรียน
การสอน การปรั บหลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลดภาระงานของนักเรี ยนที่มีความ
ต้ อ งการพิ เ ศษ ทุ ก โรงเรี ยนจะให้ เ ป็ นดุ ลพิ นิ จ ครู ผ้ ู สอนซึ่ งส่ ว นใหญ่ จะมีการปรั บ เกณฑ์การวั ด
ประเมินผล ลดภาระงานให้ ทุ กโรงเรี ยนมีการประสานความร่ วมมือหน่ วยงานภายนอกในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ ปวริศา จอมศรี (2551)พบว่า การจัดการ
เรี ยนการสอนต้ อ งสอดคล้ องกับระดับความสามารถของผู้ เ รี ยน ด้ า นเครื่ องมือ ทุ กโรงเรี ยน
ดาเนินการเบิกสื่อตามสิทธิ์ท่รี าชการกาหนด บางสื่อบางส่วนจะได้ รับการสนับสนุ นจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยสื่อ ที่ร าชการก าหนดนั้ น ไม่ ค่อ ยเหมาะสมกับ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ ส่องแสง สารบรรณ (2542) พบว่า ข้ อที่มีปัญหามากในโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาด
กลางคือ ขาดสื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่อื เฉพาะสาหรับเด็กพิเศษและด้ านครู โรงเรียนมีทาความ
เข้ าใจกับครูและบุคลากรในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้ กับนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ มี
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การพั ฒนาครู ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ทัลนี ย์ ปู่ เคิง (2553) พบว่ า ครู มีความเข้ าใจในหลั กการ
ดาเนินงานตามโครงสร้ างซีท ได้ รับการฝึ กฝนอบรมการจัดกิจกรรมให้ กบั เด็กที่มีความบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะนโยบาย
1.1 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรก าหนดให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สาขาทางการศึ ก ษาได้ รั บ
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนสาหรั บนักเรียนที่มีความ
ต้ องการพิเศษให้ มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา
1.3 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรที่จ ะบรรจุ ค รู ท่ีมี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าแต่ ล ะ
โรงเรียนหรือควรให้ ครูในโรงเรียนได้ รับการฝึ กอบรม
1.4 กระทรวงศึ กษาธิการควรดาเนิ นการจัดอบรม พั ฒนาครู ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาควรจัดให้ มีศึกษานิเทศก์ในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษเป็ นการเฉพาะ
2. ข้ อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
2.1 โรงเรี ยนควรประกาศ ประชาสัมพั นธ์การรั บนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิ เศษเข้ ามา
เรียนร่วมในโรงเรียนให้ ชัดเจน
2.2 โรงเรียนควรมีการประเมินศักยภาพนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษในการรับเข้ ามา
เรียนร่วม
2.3 โรงเรี ยนควรจั ดสถานที่ใ ห้ มีความเหมาะสมกับ สภาพความพิ การของนั ก เรี ยนที่มี
ความต้ องการพิเศษของทางโรงเรียน
2.4 โรงเรี ยนควรจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นไปในด้ านการพั ฒนาการ ฝึ ก
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
2.5 โรงเรี ยนควรเปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนที่มีค วามต้ อ งการพิ เ ศษและนั ก เรี ย นทั่ว ไปมี
กิจกรรมร่วมกัน
2.6 โรงเรียนควรเร่ งการสร้ างความเข้ าใจ ปรับทัศนคติให้ กับครูในเรื่ องการจัดการเรียน
การสอนให้ กบั นักเรียนที่มีความต้ องการพิเศษ
2.7โรงเรียนควรบรรจุครูท่มี ีวุฒิทางการศึกษาพิเศษเป็ นครูประจาการของทางโรงเรียน
3.ข้ อเสนอแนะการบริหารจัดการเรียนร่วม
3.1 การบริหารจัดการเรียนร่ วมสาหรั บโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนควรที่จะดาเนินการจัดหา
เครือข่าย (Network) เข้ ามาเพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการใช้ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. ควรมีการศึกษาวิจัยปั ญหาในเรื่องทัศนคติของครูในการจัดการเรียนร่ วมสาหรับเด็กที่
มีความต้ องการพิเศษในโรงเรียน
4. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรี ย นร่ วมสาหรั บเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษแต่ละ
ประเภทความพิการ
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การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพือ่ ลดปริมาณฟิ ล์มเสียในงานห่อ
แพ็คโหล กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน้ าดืม่ บรรจุขวด การประปานครหลวง
(The Application of Quality Control Tools for Waste Reduction
in the Shrink Film Packaging Process
Case Study : Drinking Water Production Plant)
วิทวัส พลวิบูลย์1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์2

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อลดปริ ม าณฟิ ล์ ม เสี ย ที่ ม าจากงานห่ อ แพ็ ค โหลใน
กระบวนการผลิตนา้ ดื่มบรรจุ ขวด โดยประยุกต์ใช้ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools) มาใช้
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข มีการกาหนดเป้ าหมายในการลด
สัด ส่ ว นฟิ ล์ ม เสีย ที่ม าจากงานห่ อ แพ็ค โหลให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 10เปอร์ เ ซ็น ต์ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ
คุณภาพในงานวิจัยนี้ท้งั หมด 4 ชนิด คือ ใบบันทึกข้ อมูล กราฟ แผนภูมิพาเรโตและผังก้ างปลา
ช่ วยในการรวบรวมข้ อมูล แสดงผล ค้ นหาจุ ดปั ญหาหลักและค้ นหาสาเหตุของปั ญหาตามลาดับ
ซึ่งพบว่า ปั ญหาแพ็คบิดเบี้ยวเป็ นปั ญหาใหญ่อันดับที่หนึ่ง ปั ญหาขวดไม่ได้ มาตรฐานหลุดเข้ าไป
ในงานห่ อแพ็คโหลเป็ นปั ญหาใหญ่ อันดับรองลงมา สาหรั บปั ญหาแพ็คบิดเบี้ยวทาการปรั บปรุ ง
แก้ ไขโดยใช้ อุปกรณ์เข้ าช่วยในการปรับตั้งระยะและเพิ่มการตรวจเช็ค พร้ อมทั้งจัดหาที่ถ่วงนา้ หนัก
ทาการถ่ ว งน้า หนั ก บนฟรี โรลเลอร์ ล าเลี ยงฟิ ล์ ม ของเครื่ อ งห่ อ แพ็ค โหล ส่ ว นปั ญ หาขวดไม่ ไ ด้
มาตรฐานหลุ ดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหลทาการปรั บปรุงแก้ ไขโดยเซตค่าพารามิเตอร์ มาตรฐาน
ให้ กับเครื่องสวมฟิ ล์มคอขวดพร้ อมทั้งดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ ทาการช่วยกดฟิ ล์มแก้ ไขในกรณีขวด
ไม่มีการสวมฟิ ล์มหลุดเข้ าไปในงานห่อแพ็คโหล และทาการปรับเปลี่ยนวิธีการขนขวดเปล่ าก่อน
เข้ าห้ องผลิ ต จากเดิมใช้ คนยกแพ็คขวดเปล่ า เปลี่ ยนเป็ นใช้ รถยกทาการขนขวดเปล่ า แทนเพื่ อ
แก้ ไขในกรณีขวดผิดรูปหลุดเข้ าไปในงานห่อแพ็คโหล สรุปผลการศึกษาพบว่า สามารถลดสัดส่วน
ฟิ ล์ มเสียที่มาจากงานห่ อแพ็คโหลลงได้ 13.51เปอร์ เซ็นต์ จากเดิม 17.32 เปอร์ เซ็นต์ ลดลง
เหลือ 3.81 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ นมูลค่า 83,631.36 บาทต่อปี

1
2

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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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.

บทนา
การประปานครหลวง ดาเนิ นการจั ดตั้งโรงงานผลิตนา้ ดื่มบรรจุ ขวดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นการช่วยเหลือสังคม นาร่ องการรณรงค์ให้ ผ้ ูมีรายได้ น้อยนาไป
จาหน่ายเป็ นรายได้ เสริ มเพื่อเป็ นทางเลือกให้ ประชาชนได้ ซ้ ือนา้ ดื่มบรรจุ ขวดในราคาที่ถูก อีกทั้ง
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อการประปานครหลวงได้
ในปี พ.ศ. 2555 มีการลงทุ นขยายโรงงาน และจั ดหาระบบผลิ ตน้าดื่มบรรจุ ขวดที่
ทันสมัย มีกาลังการผลิตสูงมาใช้ งาน โดยเครื่องจักรมีกาลังการผลิตสูงสุดอยู่ท่ี 150 ขวดต่อนาที
ในช่ ว ง 1 ปี งบประมาณที่ผ่า นมา (มกราคม 2558– ธัน วาคม2558) พบปริ มาณ
ฟิ ล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลมีสัดส่วนของเสียเท่ากับ 17.32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่ามากสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของเสียอื่นๆ แสดงได้ ดงั ภาพที่ 1
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สัดส่วนของเสีย (%)

0.75

ภาพที่ 1 กราฟแสดงสัดส่วนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวด
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้ นการวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับปริมาณฟิ ล์มเสียที่มาจาก
งานห่อแพ็คโหลเพื่อทาการปรับปรุงและแก้ ไขให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
สามารถลดสั ด ส่ ว นฟิ ล์ ม เสี ย ที่ม าจากงานห่ อ แพ็ค โหลในกระบวนการผลิ ต น้า ดื่ ม
โรงงานผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง ได้ อย่างน้ อย 10 เปอร์เซ็นต์

ขอบเขตของงานวิจยั
วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขโดยพิจารณาจากรายการที่มีสัดส่วนของ
เสียมากที่สดุ เป็ นสาคัญ (ฟิ ล์มห่อแพ็คโหล)

ประโยชน์ทีจ่ ะได้รบั
1. สามารถลดสัดส่วนฟิ ล์มเสียที่มาจากงานห่อแพ็คโหลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิดความสูญเสียจากงานห่อแพ็คโหล

ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎี
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC tools) เป็ นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ ในการควบคุม
บริหารคุณภาพงาน ในงานวิจัยนี้มกี ารนาเครื่องมือคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ท้งั หมด 4 ชนิด
1. ใบบันทึกข้ อมูลหรือใบตรวจสอบ คือ ใบที่มีไว้ ใช้ บันทึกข้ อมูล มีการออกแบบให้ มี
ช่องว่างต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้ บันทึกข้ อมูลได้ ง่าย และสะดวก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็ นตาราง
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2. กราฟ เป็ นเครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพที่ใ ช้ แ สดงค่ า ของข้ อ มู ล ที่มาจากใบบั น ทึก หรื อ ใบ
ตรวจสอบในรู ป แบบลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น แบบแท่ ง แบบวงกลม แบบเส้ น ตรง แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของแต่ละข้ อมูลในกราฟนั้นๆ
3. แผนผังพาเรโตหรื อแผนภูมิพาเรโต เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการค้ นหาปั ญหาหลักใน
กระบวนการ แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องสาเหตุ กั บ ปริ ม าณของปั ญ หาแต่ ล ะรายการ มี ก าร
เรี ยงลาดับข้ อมู ลของปั ญหาจากมากไปน้ อย ทาให้ เห็นปั ญหาหลั กที่เป็ นปั ญหาใหญ่ และปั ญหา
อื่นๆในอันดับที่รองลงไปตามลาดับ
4. แผนภูมิเ หตุ แ ละผล หรื อ ผัง ก้ า งปลา คือ แผนภาพที่มีก ารรวบรวมข้ อ มู ล ใน
ลักษณะคล้ ายก้ างปลา แสดงให้ เห็นถึงความสัมพั นธ์ระหว่ างเหตุและผล เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผัง
ก้ างปลา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ ง (2557) วิจัยเพื่อลดของเสียประเภทจุ ดดาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ฉีดพลาสติก โดยมีการนาเครื่องมือคุณภาพ คือ ใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต และผังก้ างปลา มา
ใช้ ในการหาสาเหตุเพื่อทาการปรับปรุง มีการรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่ เดือน เมษายน 2556 ถึงเดือน
มิถุนายน 2556 แล้ วทาการปรั บปรุงแก้ ไข พบว่ า สามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุ ดดาจาก
เดิม 0.23 เปอร์ เซ็นต์ ลดลงเป็ น 0.07 เปอร์ เซ็นต์ และคิดเป็ นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16
บาทต่อปี

วิธีการดาเนินการศึกษา
มีวิธกี ารดาเนินการศึกษา โดยอธิบายเป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดหัวข้ อปัญหาจากสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตที่มีค่ามากสุด ซึ่งพบว่า
รายการฟิ ล์มห่อแพ็คโหลมีสัดส่วนของเสียอยู่ท่ี 17.32 เปอร์เซ็นต์ และมีค่ามากสุดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสัดส่วนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวด
รายการ

ปริมาณการเบิกใช้

ของเสีย

สัดส่วนของเสีย (ร้อยละ)

ขวด (หน่วย : ขวด)

341,279

6,787

1.99

ฝา (หน่วย : ฝา)

337,902

3,409

1.01

ฟิ ล์มคอขวด (หน่วย : ชิ้น)

337,004

2,511

0.75

ฟิ ล์มห่อแพ็คโหล (หน่วย : กรัม)

741,667

128,431

17.32

(ข้ อมูล : มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558)

2. เก็บรวบรวมข้ อมูลรายการฟิ ล์มเสียต่างๆ มาจัดทาแผนผังพาเรโตเพื่อค้ นหาปั ญหา
หลัก พบว่ า ปั ญหาแพ็คห่ อโหลบิดเบี้ยวเป็ นปั ญหาใหญ่ อันดับที่หนึ่ง ปั ญหาขวดไม่ได้ มาตรฐาน
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หลุดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหลเป็ นปั ญหาใหญ่ อันดับที่สอง ปั ญหาการเปลี่ยนม้ วนฟิ ล์มและเป็ น
ปัญหาเซนเซอร์เสียเป็ นปัญหาใหญ่อนั ดับที่สามและสี่ตามลาดับ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนผังพาเรโตแสดงสัดส่วนฟิ ล์มเสียจากงานห่อแพ็คโหลแยกตามรายการ
3. วางแผนการด าเนิ น งานปรั บปรุ งโดยก าหนดกรอบระยะเวลาการทางาน มีก าร
กาหนดหัวข้ อปัญหา รวบรวมข้ อมูล วางแผนการดาเนินงาน กาหนดแนวทางแก้ ไข ปรับปรุงแก้ ไข
ติดตามผล และสรุปผล ตามตารางแนวทางปฏิบัติงาน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแนวทางปฏิบัติงาน (Gantt chart)
ลำดับ

หัวข้อกำรดำเนินงำน

A กำหนดหัวข้อปัญหำ
B กำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อทำกำรศึกษำและปรับปรุง
C กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
D กำรวิเครำะห์สำเหตุและแนวทำงแก้ไข
E กำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำน
F กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
G สรุปผลกำรดำเนินงำน

กิจกรรมก่อนหน้ำ เริม่ ต้น
A
A,B
A,B,C
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D,E,F

สิ้นสุด

ต.ค.-58 พ.ย.-58

ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59

1 ต.ค. 58 30 พ.ย. 58
1 ต.ค. 58 31 ธ.ค. 58
1 ม.ค. 59
6 ม.ค. 59
16 ม.ค. 59
1 ก.พ. 59
1 เม.ย. 59

5 ม.ค. 59
15 ม.ค. 59
30 ม.ค. 59
31 มี.ค. 59
15 เม.ย. 59

4. นาปั ญหาหลักสองอันดับแรกที่ได้ จากแผนผังพาเรโต(ภาพที่ 2) คือ ปั ญหาแพ็ค
ห่ อโหลบิ ด เบี้ ยวและปั ญหาขวดไม่ ได้ ม าตรฐานหลุ ดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหล มาทาการระดม
สมองเพื่ อวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาหลัก แสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภูมิเหตุ
และผลหรือผังก้ างปลา ดังภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3 แผนภูมิเหตุและผลปัญหาแพ็คบิดเบี้ยว

ภาพที่ 4 แผนภูมิเหตุและผลปัญหาขวดไม่ได้ มาตรฐานหลุดเข้ าไปในงานห่อแพ็คโหล
5. คัดเลือกสาเหตุย่อยแต่ละรายการที่ก่อให้ เกิดปั ญหาหลักจากแผนภูมิเหตุและผล
หรือผังก้ างปลา (ภาพที่ 3-4) กาหนดหาแนวทางแก้ ไขได้ ตามรายละเอียดข้ อ 5.1-5.2
5.1 ปัญหาแพ็คบิดเบี้ยว มีสาเหตุย่อยที่ต้องทาการแก้ ไข คือ
5.1.1 ไม่มีการกาหนดระยะปรับตั้งฟิ ล์มบนเครื่องห่อแพ็คโหล แนวทางแก้ ไข
คือ จัดหาอุปกรณ์ตัวช่วยเพื่อกาหนดระยะปรับตั้งบนเครื่องห่อแพ็คโหลทุกจุดที่สาคัญ
5.1.2 ฟรีโรลเลอร์สาหรับลาเลียงฟิ ล์มบนเครื่องห่อแพ็คโหลค้ าง เนื่องจากมี
นา้ หนักเบา แนวทางแก้ ไขคือ จัดหาที่ถ่วงนา้ หนักป้ องกันฟรีโรลเลอร์ค้างขณะลาเลียงฟิ ล์ม
5.2 ปั ญหาขวดไม่ได้ มาตรฐานหลุดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหล มีสาเหตุย่อยที่ต้อง
ทาการแก้ ไข คือ
5.2.1 เครื่องจักรสวมฟิ ล์มคอขวดไม่ตรง เนื่องจากไม่มีระยะมาตรฐานในการ
ปรั บตั้งเครื่ องจั กร ส่งผลให้ ขวดน้าดื่ม ที่ไม่ มีฟิล์มคอขวดหลุ ดเข้ าไปในงานห่ อแพ็ค โหลซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนงานในลาดับถัดมา ก่อให้ เกิดฟิ ล์มสูญเสียเนื่องจากต้ องทาการรื้อแก้ ไข แนวทางปรับปรุง
คือทาการเซตค่าพารามิเตอร์และกาหนดค่ามาตรฐานให้ กบั เครื่องสวมฟิ ล์มคอขวดพร้ อมจัดหาชุด
มอเตอร์ ตบฟิ ล์มคอขวดหรื อวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ มาดัดแปลงเพื่อกดฟิ ล์มให้ ตรง ในกรณีเครื่ อง
สวมฟิ ล์มคอขวดมีการสวมฟิ ล์มแล้ วแต่คลาดเคลื่อนเล็กน้ อย
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5.2.2 ขวดนา้ ดื่มผิดรูปหลุดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหล เกิดจากวิธีการทางาน
การขนส่งขวด การขนขวดเปล่าเข้ าไปห้ องผลิตโดยทาการโยนหรือวางบนพื้นแบบกระแทก ทาให้
ขวดมีรอยยุบ บิด หรือผิดรูป แนวทางแก้ ไขคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการขนขวดเปล่าก่อนเข้ าห้ องผลิต
จากเดิมใช้ คนแบกแพ็คขวดเปล่าเปลี่ยนมาเป็ นใช้ รถยกทาการขนขวดเปล่าแทน
5.2.3 ฝาปิ ดขวดนา้ ดื่มไม่สนิท เกิดจากสกรูหัวขันฝาขวดมีการคลายตัว จาก
การทางานปกติ ทาให้ ขวดที่มีฝาปิ ดไม่สนิทหลุดเข้ าไปในงานห่ อแพ็คโหล เมื่อมีการห่อแพ็คโหล
ต้ องทาการรื้อแก้ ไข แนวทางแก้ ไขคือ กาหนดความถี่ในการเช็คสกรูหัวขันฝาขวด เพื่อป้ องกันการ
คลายตัวจากการทางานปกติของเครื่องจักร เนื่องจากเดิมไม่มีการตรวจเช็ค
6. ดาเนินการแก้ ไขปัญหาตามแนวทางที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 5
6.1 การแก้ ไขปัญหาแพ็คบิดเบี้ยว
6.1.1 นาไม้ บรรทัดสแตนเลสมาติดบนฐานวางม้ วนฟิ ล์มของเครื่ องห่อแพ็ค
โหล กาหนดค่ามาตรฐานในการปรับตั้งระยะฐานวางม้ วนฟิ ล์มโดยนับจากกึ่งกลางฐานออกไปทาง
ด้ านซ้ ายและด้ านขวาเท่าๆกันด้ านละ 200 มิลลิเมตร มีการติดตั้งโอริงกับฟรีโรลเลอร์ ช่วงขาออก
ของเครื่ อ งห่ อ แพ็ค โหลเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้ ฟิ ล์ ม หลุ ด หรื อ มีก ารคลาดเคลื่ อ นจากระยะการแพ็ค
กาหนดระยะติดตั้งนับจากกึ่งกลางของท่อนฟรีโรลเลอร์ออกไปทางด้ านซ้ ายและด้ านขวาเท่าๆกัน
ด้ านละ 200 มิลลิเมตร มีการใช้ เวอร์เนียดิจิตอลในการปรับตั้งระยะที่จุดก้ านปรับระยะขวดของ
เครื่องห่อแพ็คโหล โดยขวดขนาด 350 มิลลิลิตร ระยะก้ านปรับฝั่งซ้ ายและฝั่งขวามีระยะห่างจาก
ขอบด้ านซ้ ายและด้ านขวาเท่ากันคือ 155 มิลลิเมตร ขวดขนาด 600 มิลลิลิตร มีระยะห่ างก้ าน
ปรั บฝั่งซ้ ายและฝั่งขวาจากขอบด้ านซ้ ายและด้ านขวาเท่ากับ 145 มิลลิเมตร ขณะที่ขวดขนาด
1,500 มิลลิลิตร ระยะก้ านปรับฝั่งซ้ ายและฝั่งขวามีระยะห่างจากขอบด้ านซ้ ายและด้ านขวาเท่ากับ
143 มิลลิเมตร มีการกาหนดความถี่ในการตรวจเช็คระยะคลาดเคลื่อนของก้ านปรั บระยะขวด
ทุกๆ 4 ชั่วโมงของวันที่มีการผลิต จากเดิมไม่เคยมีการตรวจเช็ค (ตามแนวทางแก้ ไขข้ อ 5.1.1)
6.1.2 ใช้ ขวดเปล่ า ที่มี ก ารคั ด แยกทิ้ งแล้ วมาดั ด แปลงใส่ น้า ท าเป็ นที่ถ่ ว ง
น้า หนั ก เพื่ อ ช่ ว ยไม่ ให้ ฟิ ล์ มย่ น ขณะทาการห่ อ แพ็ค และเป็ นการป้ องกัน ฟรี โรลเลอร์ ค้างขณะ
ลาเลียงฟิ ล์ม (ตามแนวทางแก้ ไขข้ อ 5.1.2)
6.2 การแก้ ไขปัญหาขวดไม่ได้ มาตรฐานหลุดเข้ าไปในงานห่อแพ็คโหล
6.2.1 ทาการเซตค่ าพารามิเ ตอร์ ของเครื่ อ งสวมฟิ ล์ มคอขวดเพื่ อ จั ดทาค่ า
มาตรฐาน โดยกาหนดค่ามาตรฐานการปรั บความเร็วใบมีดเท่ากับ 3,000 ความเร็วการส่งฟิ ล์ม
เท่ากับ 15,000 เวลาส่งฟิ ล์ มเท่ากับ 1 ความยาวฟิ ล์มเท่ากับ 14 เวลาชุ ดหยุ ดขวดเท่ากับ 25
นอกจากนั้น มีการนาวั สดุเหลือใช้ ภายในโรงงานมาดัดแปลงเพื่ อกดฟิ ล์มให้ เกิดความเที่ยงตรง
มากขึ้น (ตามแนวทางแก้ ไขข้ อ 5.2.1)
6.2.2 ปรับเปลี่ยนวิธกี ารขนขวดเปล่าเข้ าห้ องผลิต จากเดิมใช้ คนขนขวดเปล่า
เปลี่ยนมาเป็ นใช้ รถยกในการขนขวดเปล่าแทน (ตามแนวทางแก้ ไขข้ อ 5.2.2)
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6.2.3 กาหนดความถี่ในการตรวจเช็คหัวขันฝาให้ มีการตรวจเช็คเป็ นประจา
ทุกๆ 4 ชั่วโมงของวันที่มีการผลิต จากเดิมที่ไม่เคยมีการตรวจเช็ค (ตามแนวทางแก้ ไขข้ อ 5.2.3)

ผลการศึกษา
จากการปรั บ ปรุ งแก้ ไข มี ก ารเก็บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทาการวั ด ผลการศึ ก ษา (วั น ที่ 15
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559) พบว่าสามารถลดสัดส่วนฟิ ล์มเสียที่มาจากงานห่ อ
แพ็คโหลได้ 13.65 เปอร์ เซ็นต์ จากเดิม 17.32 เปอร์ เซ็นต์ ลดลงเหลือ 3.67 เปอร์ เซ็นต์ ดัง
ตารางที่ 5 และภาพที่ 5 โดยมีปริมาณฟิ ล์มเสียเฉลี่ยลดลง 116,695 กรัมต่อเดือน
ตารางที่ 5 ตารางสัดส่วนฟิ ล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง (ข้ อมูล : 15-31 ม.ค.2559)
รายการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ปริมาณฟิ ล์มที่ใช้ห่อแพ็ค (กรัม)
741,667
320,000

ปริมาณฟิ ล์มเสีย (กรัม)
128,431
11,736

สัดส่วนฟิ ล์มเสีย
17.32%
3.67%

ภาพที่ 5 สัดส่วนฟิ ล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง

ในการติดตามผลการศึกษาเพื่ อยืนยันประสิทธิภาพในการปรั บปรุงแก้ ไข (วันที่ 15
มกราคม 2559 ถึงวั นที่ 31 มีนาคม 2559) พบว่ า สัดส่วนฟิ ล์ มเสียที่มาจากงานห่ อแพ็คโหล
ลดลง 13.51 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 17.32 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือ 3.81 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่
6 และภาพที่ 6 โดยมีปริมาณฟิ ล์มเสียเฉลี่ยลดลง 108,895 กรัมต่อเดือน
ตารางที่ 6 ตารางสัดส่วนฟิ ล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง (ข้ อมูล : 15 ม.ค.-31 มี.ค. 2559)
รายการ

ปริมาณฟิ ล์มที่ใช้ห่อแพ็ค
(กรัม)

ปริมาณฟิ ล์มเสีย (กรัม)

สัดส่วนฟิ ล์มเสีย

ก่อนปรับปรุง

741,667

128,431

17.32%

หลังปรับปรุง

513,333

19,536

3.81%
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ภาพที่ 6 สัดส่วนฟิ ล์มเสียก่อนและหลังปรับปรุง

สรุปผลการศึกษา
จากการดาเนินการตามรายการที่กล่าวมาแล้ วทั้งหมด มีการเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลั งทาการปรั บปรุ ง แก้ ไข สรุ ปได้ ว่า มีปริ มาณฟิ ล์ มสูญเสียที่มาจากงานห่ อแพ็คโหลโดยเฉลี่ ย
ลดลง 108,895 กรั มต่อเดือน และมีสัดส่วนฟิ ล์มเสียลดลง 13.51 เปอร์ เซ็นต์ ดีกว่ าเป้ าหมาย
เดิมที่ต้งั ไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ 3.51 เปอร์เซ็นต์ (เดิมสัดส่วนของเสีย 17.32 เปอร์เซ็นต์ ลดลง
เหลือ 3.81 เปอร์เซ็นต์)
จากปริมาณสัดส่วนของเสียที่สามารถลดได้ คิดเป็ นมูลค่าต่อปี โดยที่
มูลค่าของเสีย
= (ปริมาณฟิ ล์มเสียเฉลี่ยก่อนปรับปรุง – ปริมาณฟิ ล์มเสียเฉลี่ยหลังปรับปรุง)
x ราคาซื้อฟิ ล์มต่อกิโลกรัม
= (128.431 -19.536) x 64
= 6,969.28 บาทต่อเดือน
= 83,631.36 บาทต่อปี

ข้อเสนอแนะ
จากการประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่ องมือคุ ณภาพ (7 QC tools) ในการแก้ ไขปั ญหา ทาให้
สามารถลดปริมาณฟิ ล์มเสียในงานห่อแพ็คโหลได้ เป็ นอย่างดี แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้น ยังมีของเสียประเภท
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนา้ ดื่มบรรจุขวดอีกมากมายที่ยังไม่ได้ ทาการศึกษา
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ฉะนั้น เครื่ องมือคุณภาพ (7 QC tools) ถือได้ ว่าเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ และพิสูจน์แล้ วว่าประยุกต์ใช้ แล้ ว
ส่งผลให้ การทางานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ นึ ได้ อย่างแท้ จริง
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แหล่งข้อมูลที่มอี ิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
Information Sources Influencing the Satisfaction of the Tourists’ Visiting
Cultural Tourism Sites1
ฐานียา บุญทวงษ์*
รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล**

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จจั ย แหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภทต่ า งๆ ที่ มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) วิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3) วิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม และ 4) อิทธิพลของแหล่งข้อมูลและมิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อความพึง
พอใจโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ที่ ก าลั ง ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพ น
วิม ลมั ง คลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุ ณ ราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพระที่ นั่ง วิม านเมฆ
จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ สื่อที่เป็นทางการ รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทบุคคล ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มิติ
ของการรับรู้ ข้อมูลที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ และ
ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมิติด้านโอกาสที่ได้เรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ
ความพึงพอใจต่อมิติด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจต่อมิติด้านความโดดเด่นและ
*นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ความสวยงาม และในด้านของอิทธิพลของแหล่งข้อมูลและอิทธิพลของมิติของการรับรู้ที่มีต่อความ
พึงพอใจรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อ
ประเภทบุ ค คล ในส่ วนของมิ ติข องการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ พบว่า ปั จจั ย ด้ า นมิ ติ ข องการรั บ รู้ ด้ า น
ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 4 ด้าน ได้แก่
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านความ
คุ้ ม ค่ า น่ า ภาคภู มิ ใ จ มิ ติ ข องการรั บ รู้ ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นของที่ ร ะลึ ก และ มิ ติ ข องการรั บ รู้ ต่ อ
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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บทนา
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เมืองที่มีเสน่ห์และประวัติศาสตร์อันยาวนาน
เป็นศูนย์กลางการค้า การเดินทางและการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม
มาเยือนเพื่อชมวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และการสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของคนไทย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเดินทางมาเยือนเป็นจานวนมากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ ปัจจุบันเกาะ
รัตนโกสินทร์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของปราสาทราชวังและวัดวาอารามที่สาคัญและเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ชาวต่างชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.)
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามงดงามและเป็ น สถานที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็ นจานวนมาก ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
และพระที่นั่งวิมานเมฆ เนื่องจากแต่ละสถานที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และมี
ความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งในปี 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จัดแคมเปญ “Amazing Thailand Always Amazes You” เพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย สร้า งการรับรู้ถึ งจุดขายของประเทศที่โดดเด่นและแตกต่างเหนือคู่แข่งขันในด้า น
Thainess–Thai Touch รวมถึงการเป็น Quality Leisure Destination อาทิ การเผยแพร่สปอตโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สารคดีสั้น (Vignette) การลงโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนา
จัดทา Supplement ในนิตยสารยอดนิย ม เพื่อเน้นย้าสร้างการรับรู้ ในสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยว การเผยแพร่ภาพลักษณ์ป ระเทศไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ใน Social Network การจัด Media
Fam Trip มาทัศนศึกษาในประเทศไทย (กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย [ททท.], 2555)
แม้ว่ามีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว แต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีจุดอ่อน
ที่สาคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือ ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งป้ายบอกทาง
และป้ายสื่อความหมายขาดความชัดเจน และสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทุกกลุ่ม (กองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2555 :
44-45) ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความสาคัญของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อมิติด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งข้อมูลต่างๆ กับมิติของการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งข้อมูล มิติของการรับรู้ และความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
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ในการปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอข้อมูลของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมส าหรั บนัก ท่ องเที่ ย วต่า งประเทศ เพื่ อให้เกิ ดความพึ ง พอใจในการ
เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อวิเคราะห์ปั จจัย แหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภทต่า งๆ ที่ มี ค วามส าคั ญต่ อการตัด สิ นใจมา
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแหล่งข้อมูลและมิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ซึ่งวัฒนธรรม
เป็ น รากฐานของการดึ ง ดู ดนั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ แรงจู ง ใจให้ผู้ ค นเดิน ทางท่ องเที่ ย ว (Ap, 1999;
McIntosh & Goeldner, 1990; Zeppel, 1992 as cited in McKercher and du Cros, 2002) ในบริบท
ของระบบธุ รกิ จท่องเที่ ยว การท่องเที่ย วทางวัฒนธรรมเกี่ ยวข้ องกั บความสั มพันธ์ระหว่า งผู้ค น
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
ทางวัฒนธรรมเป็นการเคลื่ อนที่ของบุ คคลต่างๆ ที่สาคัญในแรงจูงใจทางวัฒนธรรม ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวงานแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวงานเทศกาล
และกิ จกรรมต่า งๆ เยี่ ย มชมแหล่ ง โบราณคดีแ ละอนุส รณ์ ส ถาน ท่ องเที่ ย วเพื่ อศึ ก ษาธรรมชาติ
ประเพณีพื้นบ้านหรืองานศิลปะและการจาริกแสวงบุญ
ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การได้รับ ข้ อมู ล ข่ า วสารทางการท่ องเที่ ย วจะส่ ง ผลให้นัก ท่ องเที่ ย วมี ค วามต้องการเดินทางไป
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารสาหรับคนในท้องถิ่น เช่น ข่าวสารด้านการตระหนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ข่าวสารด้านความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ข่าวสารด้านการปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะทาการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะไปเยือน
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ผ่านทางแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ส่วนบุคคลและ
แหล่งข้อมูลด้านการค้าหรือไม่ใช่การค้า ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้การแสวงหาข้อมูล (Reisinger, 2009) เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคใช้ในการค้นหาข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ 1 แหล่งข้อมู ลส่วนบุ คคลหรือไม่ใช่ส่วน
บุคคลประกอบด้วย การรับรองจากตัวแทนขาย ตัวแทนจาหน่ายหรือเจ้าหน้าที่ และ 2 แหล่งข้อมูล
ด้านการค้าหรือไม่ใ ช่การค้า ประกอบด้วย การรั บรองจากครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน คน
คุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน แหล่งข้อมูลด้านการค้าที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลประกอบด้วย การโฆษณาทาง
การค้ า จดหมายขายตรง การบรรจุ หี บ ห่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการจั ด แสดงสิ น ค้ า หน้ า ร้ า น และ
แหล่ ง ข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารค้ า และไม่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลประกอบด้ ว ย หนัง สื อ พิ ม พ์ แ ละบทความใน
นิตยสาร รายงานการท่องเที่ยว บทวิจารณ์ร้านอาหาร บทบรรณาธิการในส่วนของการท่องเที่ยว
และองค์กรการจัดอันดับผู้บริโภค รวมถึงแหล่งข้ อมูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคลและสื่อกลางที่
ทาหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้บริโภค ที่เรียกว่า ผู้เลือกสรรข่าวสาร (Gatekeepers) แบ่งเป็น 9
ประเภท ได้แก่ มัคคุเทศก์ประจาแหล่งท่องเที่ยวหรือล่าม เพื่อนและครอบครัว สื่อเชิงพาณิชย์ สื่อ
ท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ ยวท้องถิ่น มัคคุเทศก์ บริษัทนาเที่ยวภายในประเทศ ผู้ขายส่งบริการการ
ท่องเที่ยวและตัวแทนจัดการเดินทาง
เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมจะเกิดความพึง
พอใจ ทั้งในระหว่างที่กาลังท่องเที่ยวและภายหลังการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว 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
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ ตั้ ง เอาไว้ ส่ ง ผลออกมาเป็ น ความรู้ สึ ก ของการบรรลุ ค วามตั้ ง ใจ ( 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 ความพึง พอใจต่อสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ (ที่พั ก ร้านอาหาร การคมนาคม ฯลฯ) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ (ทิวทัศน์ ความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ความสะอาด บริสุทธิ์ ฯลฯ) หรือความพึง
พอใจต่อการบริการต่างๆ (เลิศพร ภาระสกุล, 2555)
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2555 พบว่ามีจานวน 22,303,065 คน (กรมการท่องเที่ยว,
2556) กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางสาเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ จานวน 400 คน
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือไม่ทราบความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหารและพระที่นั่งวิมานเมฆ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย การวิเคราะห์องค์ ประกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง ซ้อน
(Multiple regression) จากคาตอบที่ได้จากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว แล้วนาเสนอในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพศ
จานวน ร้อยละ ระดับการศึกษา
ชาย
217
54.3
มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
หญิง
183
45.8
ปวช.หรือปวส.
รวม
400
100.0 ปริญญาตรี
กลุ่มอายุ
จานวน ร้อยละ ปริญญาโทหรือสูงกว่า
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จานวน ร้อยละ
36
9.0

36
187
140

9.0
46.8
35.0
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16 – 24 ปี
25 – 34 ปี

134
172

35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
55 – 64 ปี
65 ปีขึ้นไป
รวม
อาชีพ
ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ช่างฝีมือระดับกลาง
และระดับสูง/ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ทางานในสานักงาน
ผู้บริหารและผู้จัดการ
นักวิชาชีพระดับสูง
รวม
ผู้ร่วมเดินทาง
เดินทางคนเดียว
ครอบครัว (สามี ภรรยา
ไม่มีบุตร)
ครอบครัว (สามี ภรรยา
และบุตร)
เพื่อน
อื่น ๆ

38
109
399
จานวน
70
106

รวม

33.5
43.0

399
99.8
จานวน ร้อยละ

43
32
17
2
400
จานวน
140
27

รวม
จานวนครั้งในการเดินทาง
มาเที่ยว
10.8
ครั้งแรก
8.0
ครั้งที่ 2
4.3
มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป
0.5
รวม
100.0 ภูมิภาค
ร้อยละ ยุโรป
35.0
อเมริกาเหนือ
6.8
อเมริกาใต้

289
49
62
400
จานวน
257
49
5

72.3
12.3
15.5
100.0
ร้อยละ
64.3
12.3
1.3

85

21.3

15

3.8

57
6
4
6
399
จานวน

14.3
1.5
1.0
1.5
99.8
ร้อยละ

29

กลุ่มประเทศและหมู่เกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก
9.5
เอเชียตะวันออก
27.3
เอเชียใต้
99.8
ตะวันออกกลาง
ร้อยละ แอฟริกา
17.5
รวม
26.5
ลักษณะการเดินทางมา
เที่ยว
7.3
จัดการเดินทางด้วยตัวเอง

311

77.8

169
25

42.3
6.3

37
52

9.3
13.0

399

99.8

400

100.0

กรุ๊ปทัวร์
จัดการเดินทางด้วยตัวเอง
และกรุ๊ปทัวร์
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี
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อิตาลีและเบลเยี่ยม โดยเป็นนั กท่องเที่ยวเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปีมากที่สุด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
มากที่สุดคือ เป็นกลุ่มนักเรียน ผู้เกษียณอายุ และผู้ว่างงาน ทั้งนี้ในด้านของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
เดินทางมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมา
กับเพื่อน รองลงมาคือเดินทางมากับครอบครัว (สามี ภรรยาและไม่มีบุตร) และมีการจัดการเดินทาง
ด้วยตัวเอง
2. การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของแหล่งข้อ มูลที่มีอิทธิพลต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์ปั จจัย ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคั ญของแหล่ ง ข้ อมูล ที่ มี อิทธิ พ ลต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแสดงอยู่ในตารางที่ 2 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัว
แปรที่คล้ ายคลึง กันให้เข้ ามาอยู่ ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ใ น
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลทั้ง 24 แหล่ง สามารถสรุปออกมาเป็น 4 กลุ่มปัจจัย เรีย ง
ตามลาดับความสาคัญโดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 สื่อกระจายเสียง
และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 2 สื่อสังคมออนไลน์ 3 สื่อสิ่งพิมพ์ และ4 สื่อประเภทบุคคล
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปั จจัย ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคั ญของแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการมา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยว
สื่อกระจายเสียงและ สื่อสังคม
สื่อ
สื่อ
รายละเอียดขององค์ประกอบ
สื่อประชาสัมพันธ์การ ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ ประเภท
ท่องเที่ยว
บุคคล
จดหมายขายตรง
.779
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
.743
โฆษณาทางโทรทัศน์
.722
ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวใน
.679
ประเทศของนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน
.666
ประเทศของนักท่องเที่ยว
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9

การจัดแสดงหรือนิทรรศการ
ทางการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ของททท.
โบรชัวร์ท่องเที่ยว
Expedia.com
Twitter
Yahoo.com
Myspace
Wikipedia.com
YouTube
Facebook
Google.com
บทความท่องเที่ยวในนิตยสาร
วารสารการท่องเที่ยว
หนังสือคู่มือท่องเที่ยว
ภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยว
หนังสือพิมพ์และบทความใน
หนังสือพิมพ์
เพื่อนและญาติ
สมาชิกในครอบครัว
คนคุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน
Initial eigenvalues

.636
.557
.501
.777
.745
.737
.705
.674
.651
.629
.473
.759
.743
.695
.676
.605

8.617

2.299

1.934

.843
.750
.718
1.603

จากตารางที่ 2 พบว่า แหล่ งข้ อมูล ที่ มีค วามสาคั ญมากที่ สุ ดคื อ สื่ อกระจายเสี ยงและสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยจดหมายขายตรง โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
โฆษณาทางโทรทั ศ น์ ตัวแทนบริ ษั ท ท่ องเที่ ย วในประเทศของนัก ท่ องเที่ ย ว การท่ องเที่ ย วแห่ง
ประเทศไทยในประเทศของนักท่องเที่ยว การจัดแสดงหรือนิทรรศการทางการท่องเที่ยว เว็บไซต์
ของททท.และโบรชัวร์ท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญอันดับที่ 2 ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งประกอบไปด้วย Expedia.com Twitter Yahoo.com Myspace Wikipedia.com YouTube
Facebook และGoogle.com แหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญอันดับที่ 3 ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งประกอบไป
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ด้วย บทความท่องเที่ยวในนิตยสาร วารสารการท่องเที่ยว หนังสือคู่มือท่องเที่ยว ภาพยนตร์สารคดี
ท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์และบทความในหนังสือพิมพ์ แหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญอันดับที่ 4 ได้แก่
สื่อประเภทบุคคล ซึ่ งประกอบไปด้วย เพื่อนและญาติ สมาชิกในครอบครัว คนคุ้นเคยหรือเพื่อน
ร่วมงาน
โดยสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีความสาคัญมากที่สุดต่อการมา
ท่ องเที่ ย วยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม การที่ สื่ อกระจายเสี ย งและสื่ อ ประชาสั ม พั นธ์ ก าร
ท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมากที่สุด เป็นเพราะว่าสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์เป็นสื่อที่นักท่องเที่ย วใช้ในชีวิตประจาวันและมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ช่องทางนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นทางผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมีการจัดกิจกรรม แคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจัด
โปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อทาให้เกิดความสนใจและการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
แหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญรองลงมาที่ทาให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมคือ สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลที่สามารถ
ให้ทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ภาพ วีดีโอ รวมถึงข้อมูลจากประสบการณ์จริงของ
ผู้ที่เคยไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนี้มาก่อน นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
การเดิน ทาง ที่ พั ก สิ่ ง อานวยความสะดวกต่ า งๆ ผ่ า นทางอิ นเตอร์ เน็ต ในการวางแผนเดินทาง
ท่องเที่ยว
สื่อที่มีความสาคัญรองลงมาจากสื่อสังคมออนไลน์คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ข้อมูล
รายละเอีย ดของแหล่ ง ท่องเที่ย วได้ดี ให้เห็นทั้ งภาพและเสี ย งผ่ า นทางสารคดีท่ องเที่ ยว ในการ
นาเสนอข้อมูลจะเห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวในบางส่วนเท่านั้น อาจไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่ง
แตกต่างจากสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์
สื่อประเภทบุคคล มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด เนื่องจากข้อมูล
ที่ได้รับเป็นข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลไม่สามารถเก็บรายละเอียดของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนมาได้ทั้งหมด จะรู้แค่ในส่วนที่บุคคลนั้นมีความสนใจ ประทับใจเป็ น
พิ เศษ ซึ่ ง ข้ อมู ล นั้นอาจจะไม่ ตรงกั บ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสนใจ จึง ท าให้สื่ อประเภทบุ ค คลมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวน้อยกว่าสื่อประเภทอื่น
3. การวิเคราะห์ปัจจัยมิติการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แสดงอยู่
ในตารางที่ 3 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัวแปรที่คล้ายคลึงกันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ 18
ด้ า น สามารถสรุ ป ออกมาเป็ น 4 กลุ่ ม ปั จ จั ย เรี ย งตามล าดั บ ความส าคั ญ โดยพิ จ ารณาจากค่ า
Eigenvalue จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย 2 ภาพลักษณ์
ด้า นของที่ ระลึ ก 3 ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นความคุ้ ม ค่ า น่ า ภาคภู มิ ใ จและ 4 ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์
ตารางที่ 3 การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ค่ า เฉลี่ ย มิ ติ ข องการรั บ รู้ ต่ อภาพลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ องเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
การเข้าถึงและ ของที่ ภาพลักษณ์ คุณค่าทาง
รายละเอียดขององค์ประกอบ
ความปลอดภัย ระลึก ความคุ้มค่า ประวัติศาสตร์
น่าภาคภูมิใจ
ค่าโดยสารยานพาหนะที่เหมาะสม
.807
ยานพาหนะเข้าถึงได้หลากหลาย
.774
ความปลอดภัยในการเดินทาง
.759
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
.723
ความสะดวกในการเข้าถึง
.673
ร้านจาหน่ายของที่ระลึก
.883
ของที่ระลึกมีความหลากหลาย
.874
การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
.596
ททท.
การให้ความรู้ความเข้าในแก่
.496
นักท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่
.744
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมที่
.736
เหมาะสม
ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่
.625
นักท่องเที่ยว
มาตรฐานการจัดการแหล่ง
.588
ท่องเที่ยว

943

12

การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
ความมีชื่อเสียงในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว
Initial eigenvalues

.418
.706
.691
.645
.444
5.451

1.988

1.684

1.211

จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้ที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและ
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าโดยสารยานพาหนะที่เหมาะสม ยานพาหนะ
เข้าถึงได้หลากหลาย ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัย ของนักท่องเที่ ยว และความ
สะดวกในการเข้ า ถึ ง การรั บ รู้ ที่ มี ความส าคั ญอันดับ ที่ 2 ได้แก่ ภาพลั กษณ์ ด้า นของที่ ระลึ ก ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย ร้ า นจ าหน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ของที่ ร ะลึ ก มี ค วามหลากหลาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของททท. และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว การรับรู้ที่มีความสาคัญ
อันดับที่ 3 ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านความคุ้ม ค่าน่าภาคภูมิใจ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถานที่ ค่ า ธรรมเนีย มการเข้ า ชมที่ เ หมาะสม ความคุ้ ม ค่ า และความภาคภู มิ ใ จแก่ นัก ท่ องเที่ ย ว
มาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้ที่มีความสาคัญ
อันดับที่ 4 ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านคุณ ค่า ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสาคัญทาง
ประวัติศ าสตร์ ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องสถานที่ ความสวยงามทางสถาปั ตยกรรม และความมี
ชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยว
มิติของการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยก่อนปัจจัยอื่น จึงหมายความว่า
ถ้า จะท าให้แหล่ ง ท่ องเที่ย วทางวัฒนธรรมมี นัก ท่องเที่ ย วไปเที่ ย วชมจะต้องท าให้นัก ท่ องเที่ ย ว
สามารถเดิ น ทางเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ผู้ จั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพร้ อ มเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและความปลอดภัยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว รองลงมานักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก การซื้อของที่ระลึกเก็บไว้เพื่อให้
เกิดการจดจา นึกถึ งสถานที่ที่ ได้ไปเยื อนและยัง เป็ นส่วนหนึ่ง ของการท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม
ดังนั้นผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรจัดทาของที่ระลึกให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของความเป็น
ไทย และให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แมกเนต พวงกุญแจ กรอบรูป ของที่ระลึกที่มีความสวยงาม
และคุ้มค่าที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
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ภาพลักษณ์ที่มีความสาคัญรองลงมาจากภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึกได้แก่ ภาพลักษณ์ ด้าน
ความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ ดังนั้นผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควรมีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่โดยจัดโซนพักผ่อน ห้องน้าที่สะอาด ความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว การดูแลเรื่อง
ของขยะ การให้บริการในการจาหน่ายตั๋ว การเข้าคิว การจัดระเบียบร้านค้า ร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม
นักท่องเที่ยวรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็นลาดับสุดท้าย การที่จะทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น ทางผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรจัดให้มี
เจ้า หน้า ที่คอยให้ข้อมูลเพิ่ม เติม โบรชัวร์ แผ่นพับ สมุ ดแนะนาสถานที่ แจกให้กั บ นักท่ องเที่ย ว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านข้อมูลประกอบการเดินท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งจัดทา
บอร์ดอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรม
4. การวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อมิติต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อมิติต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แสดงอยู่ในตารางที่ 4 โดยใช้Factor Analysis จัดกลุ่มตัวแปรที่คล้ายคลึง
กันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 แสดงให้
เห็ น ถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ มิ ติ 10 ด้ า นของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมทั้ ง 4 แห่ ง ใน 10 ด้ า น
สามารถสรุปออกมาเป็น 3 กลุ่มปัจจัย เรียงตามลาดับความสาคัญโดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue
จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1 ความพึงพอใจต่อโอกาสที่ได้เรียนรู้และการสื่อความหมาย 2 ความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ 3 ความพึงพอใจต่อความโดดเด่นและความสวยงาม
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ อมิติด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
ความพึงพอใจต่อมิติของแหล่งท่องเที่ยว
โอกาสที่ได้เรียนรู้ การบริหาร ความโดดเด่น
รายละเอียดขององค์ประกอบ
และการสื่อ
จัดการแหล่ง และความ
ความหมาย
ท่องเที่ยว
สวยงาม
มัคคุเทศก์ผู้นาชม
.837
หนังสือคู่มือท่องเที่ยว
.813
เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ
.776
สัญลักษณ์และป้ายแนะนา
.588
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สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า พื้นที่
พักผ่อน
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว
ความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
Initial eigenvalues

.840
.765
.531
.447

3.587

1.583

.883
.859
1.139

จากตารางที่ 4 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อมิติด้านโอกาสที่ได้เรียนรู้และการสื่อ
ความหมายมากที่สุด ซึ่ งประกอบไปด้วย มัค คุเทศก์ ผู้นาชม หนังสื อคู่มือท่ องเที่ย ว การเกิดการ
เรียนรู้และความเข้าใจ และสัญลักษณ์และป้ายแนะนา อันดับที่ 2 นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อมิติด้าน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า พื้นที่
พักผ่อน ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว และความ
ปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว อันดับที่ 3 นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อมิติด้านความโดดเด่นและความ
สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วย ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
มิติด้านโอกาสในการเรียนรู้ เป็นมิติที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นผู้ดูแล
แหล่งท่องเที่ยวควรจัดอบรมแก่มัคคุเทศก์ที่มาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการให้
ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีการเตรียมป้ายแนะนาที่สามารถให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามจุดที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ภายใน
แหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคล้องกับนารี ศิษย์ธานนท์ (2554) เรื่องความต้องการการ
บริการด้านมัคคุเทศก์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม พบว่าการ
บริการด้านมัคคุเทศก์มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดา
รามในระดั บ มาก นอกจากนี้ค วามส าคั ญของสถานที่ ความสวยงามของสถาปั ตยกรรม ความ
ศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ก็เป็นเหตุผลประการ
หนึ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ เนื่องจากมัคคุเทศก์จะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา ความสาคัญของสถานที่ ดังนั้นมัคคุเทศก์จะต้องมีก ารให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริงแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลของสถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติ
เมื่อเข้ามาเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มัคคุเทศก์ต้องคอยบริการให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย
ขณะเดินทางและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวชมอีกด้วย
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รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวมี ความพึงพอใจต่อมิติด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ย ว
ดังนั้นผู้ดูแลแหล่งมีการจัดการเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก การดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้า
การจัดโซนพักผ่อน โซนร้านค้าร้านขายของที่ระลึก จัดพักผ่อน พัดลมไว้บริ การตามจัดนั่งพัก การ
จัด ระเบี ย บเรื่ องของถั ง ขยะ ความสะอาดภายในพื้ น ที่ มี เ จ้ า หน้ า ดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล (2554) เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่ง
อานวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัด ตราด พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง จังหวัดตราดอยู่ในระดับสูง ได้แก่ (1) สถานที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยว (2) การเก็บ
ค่าธรรมเนียม มีความรวดเร็ว
ความพึงพอใจต่อมิติสุดท้ายได้แก่ มิติด้านความโดดเด่นและความสวยงาม ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยวควรมีการดูแลรัก ษา ทานุบารุ งโบราณสถาน ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ เสมอ
เนื่องจากเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในแหล่งมีอายุเก่าแก่มายาวนาน อาจมีการชารุดหรือ
แตกหัก และมีป้ายหรือกันพื้นที่ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส หรือจับต้องในส่วนของวัตถุที่
สามารถแตกหักได้ง่าย
5. อิทธิพลของแหล่งข้อมูล มิติของการรับรู้ และความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
5.1 ปั จจัย ด้า นแหล่ งข้ อมู ล และปัจจัยด้านมิ ติข องการรั บรู้ ข้ อมู ล ที่มี อิทธิ พลต่อความพึ ง
พอใจโดยรวม พบว่า แหล่งข้อมูลทั้ง 4 และการรับรู้ภาพลักษณ์ทั้ง 4 กลุ่มอธิบายการเกิดความพึง
พอใจโดยรวม ซึ่ ง ท าโดยการหาค่ า เฉลี่ ย รวมของปั จจัย ความพึ ง พอใจต่อมิ ติ 10 ด้ า นของแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ร้อยละ 40 โดยมีแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ 3 แหล่งคือ สื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อประเภทบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และมิติของการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ 4 ด้านคือ ด้าน
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ ด้านของที่ระลึก ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย มีเพียงสื่อกระจายเสียงและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพียงแหล่งเดียวที่ไม่มีอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจโดยรวม
ตารางที่ 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
Regression
7
36.440
Residual
392
51.697
F = 39.473
Sig. F = .000
Explanation : Variables in the Equation
Independent Variable
Unstandardized Standardized
Coefficients (B) Coefficient (Beta)
ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์
.268
.310
ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ
.160
.228
ด้านของที่ระลึก
.103
.179
ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย
.071
.114
สื่อสังคมออนไลน์
-.068
-.146
สื่อประเภทบุคคล
.040
.088
สื่อสิ่งพิมพ์
.043
.088
(Constant)
1.579
.162
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Mean Square
5.206
.132

T-value

Sig.

6.824
4.704
3.722
2.545
-3.144
2.118
1.978
9.730

.000
.000
.000
.011
.002
.035
.049
.000
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มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์
.310
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ด้านของที่ระลึก
มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์
ด้านการเข้าถึงและความ
ปลอดภัย
สื่อสิ่งพิมพ์

.228
.179

ความพึงพอใจโดยรวม

-.146
.162
.088
.088

สื่อประเภทบุคคล
สื่อสังคมออนไลน์
แผนภูมิที่ 1 อิทธิพลของปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลและปัจจัยด้านมิติของการรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจ
โดยรวม
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนของอิทธิพลของแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ มิติของ
การรับรู้ด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวม ในแผนภูมิที่ 1 พบว่ามีปัจจัยด้านมิติของ
การรับรู้ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .000,.000,.000 และระดับ .011
ทั้ง 4 ปัจจัยเรียงตามลาดับของความสาคัญดังนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ มิติของการรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Beta .310) และปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่ มิติของ
การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ (Beta .228) มิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้าน
ของที่ระลึก (Beta .179) และมิติของการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย (Beta
-.146) และปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .002, .035 และระดับ .049 ทั้ง
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3 ปัจจัย เรียงตามลาดับของความสาคัญดังนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์( Beta
.162) และปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาได้แก่ สื่อประเภทบุคคล (Beta .088) และสื่อสังคมออนไลน์
(Beta .088)
ในส่วนของมิติของการรับ รู้ข้ อมู ล ปัจจัย ด้า นมิ ติข องการรั บรู้ ข้อมูล ด้า นภาพลัก ษณ์ ที่ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมี 4 ด้าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดได้แก่ มิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ มิติของ
การรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจ มิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้ าน
ของที่ระลึกและมิติของการรับรู้ข้อมูลต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย และปัจจัย
ด้านแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมี 3 ปัจจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ รองลงมาคือ สื่อประเภทบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์
ความพึงพอใจรวมต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานประเภทวัดเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (B = .310) ผู้จัดการแหล่งโบราณสถานที่ต้องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภาคการท่องเที่ยว จึงควรชูประเด็นในด้านของการเป็นสถานที่ที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวประวัติศาสตร์ของ
โบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และมีความสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยมายาวนาน โดยน าเสนอผ่ า นทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ได้ แ ก่ นิ ต ยสารการท่ อ งเที่ ย ว หนั ง สื อ คู่ มื อ
ท่องเที่ยว ภาพยนตร์สารคดี หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุด เพื่อให้
เกิ ด ความพึ ง พอใจเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ได้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในแหล่ ง ท่ องเที่ ย วท างวั ฒนธรรม
รองลงมาคือการชูประเด็นในด้านของการเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความคุ้มค่าน่าภาคภูมิใจที่ เข้า
ไปเยือน (B = .228) ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทางการท่องเที่ยว
ควรส่งเสริมในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการนาเสนอผ่ า นทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น สื่ อที่ มี อิท ธิ พ ลอั น ดับ หนึ่ ง นอกจากนั้ น ยั ง ส่ ง เสริ ม
ภาพลัก ษณ์นี้ผ่ านทางสื่อสั งคมออนไลน์ ได้แก่ Expedia.com Twitter Yahoo.com Myspace
Wikipedia.com YouTube Facebook และGoogle.com โดยจัดลาดับสถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่ใน 10
อันดับแรกของแหล่งท่ องเที่ย วทางวัฒนธรรมที่ มีชื่ อเสี ยง เพื่อทาให้นัก ท่องเที่ ย วเกิดความรู้สึ ก
ประทับใจ ภาคภูมิใจที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในส่วนของการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก (B = .179) ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวควร
ส่ ง เสริ ม โดยการจั ดท าของที่ ระลึ ก อย่ า ง หนัง สื อพ็ อกเก็ ตบุ๊ ค ให้ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ประวัติศ าสตร์
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวฉบับมินิ และของที่ระลึกที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ขนาด
พกพาที่มีความแข็งแรง ทนทาน เก็บไว้ได้นาน ให้นักท่องเที่ยวสามารถนากลับไปยังประเทศของ
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นักท่องเที่ยวได้สะดวก จาหน่ายเพื่อเป็นรายได้มาทานุบารุงแหล่ งท่องเที่ยว โดยเน้นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึกผ่านทางสื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อนและญาติ สมาชิกในครอบครัว และคน
คุ้นเคยหรือเพื่อนร่วมงาน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ให้ได้ซื้อสินค้ากลับไป
อวดเพื่อนและฝากญาติพี่น้อง เมื่อได้เห็นก็เกิ ดความรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย (B = -.146)
เป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นในการสร้างความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ทางผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานทางการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เพิ่มข้อมูลในเรื่องของการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ขนส่ง
สาธารณะ การเดินทางทางเรือ BTS. MRT. สถานีบริการนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน
การเข้าถึงและความปลอดภัยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
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การศึกษาปั จจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชฎาธัญกิต์ิ บุญเกิด1
มาศ ไม้ ประเสริฐ2

บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้ เพื่ อศึ กษาปั จจั ยส่วนบุ คคลที่มีผลต่ อการเลื อกใช้ สาร Botulinum Toxin ของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิต ย์ อีก ทั้งเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ส าร
Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ สาร
Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยท าการรวบรวมข้ อ มู ล โดยเก็บ แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 380 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้ วทาการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของเพศหญิง(68.2%) มากกว่าเพศชาย (31.8 %)ส่วนใหญ่
ผู้เข้ าร่ วมการศึกษามีอายุ 21-30ปี (54.5%) ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็ นปริ ญญาโท (52.4%)
ผู้เข้ าร่วมการศึกษาเป็ นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด(53.2%) และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ ต่ากว่า
20,000 บาท(59.5%)
ในการศึกษานี้พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันเป็ นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการดูแลความงามโดยใช้ สาร Botulinum Toxin ทั้งในด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้ านราคา ด้ า นสถานที่ ด้ า นส่งเสริ มการขายแตกต่างกัน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่ า
ผู้เข้ าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin และได้ รับอิทธิพลในการตัดสินใจ
ใช้ สาร Botulinum Toxin จากเพื่อน นอกจากนี้ยังเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ที่มีคุณภาพปลอดภัย
และทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายยี่ห้อ โดยจากการสอบถามแพทย์ เจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากรทาง
การแพทย์ ยี่ห้อที่ส่วนใหญ่ นิยมเลือกใช้ คือ BOTOX (Allergan) ผู้เข้ าร่ วมการศึกษามีการใช้ สาร
Botulinum Toxin ซา้ หลังจากใช้ ไปแล้ วในครั้งแรกมากกว่าไม่ใช้ ซา้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ระยะเวลาใน
การฉีดสาร Botulinum Toxin ซา้ ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 4-6 เดือน/ครั้ง และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วย
กับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจาเป็ นในใช้ สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี สาเหตุเพราะ
คิดว่าช้ าไปในการ

1
2

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ดูแลตัวเอง ผู้เข้ าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum Toxin ในตาแหน่งเดิมมากกว่า
2 ครั้ ง ภายใน 3-6 เดือน จะเกิดการดื้อสารชนิดนี้ เพราะร่ างกายสร้ างภูมิค้ ุมกันหรื อแอนตี้บอดี้
(antibody) มาต่อต้ านสาร Botulinum Toxin ได้ จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ยังคงนิยมเลือกใช้
คลินิกเวชกรรมเป็ นสถานเข้ ารับบริการเพื่อฉีดสาร Botulinum Toxin และส่วนใหญ่ กท็ ราบว่าผู้ท่ฉี ีดสาร
Botulinum Toxin ให้ ตนนั้นเป็ นแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการเข้ ารับ บริการสถานบริ การที่ไม่
ถูกต้ องตามกฎกระทรวงสาธารณสุขอาจจะทาให้ ได้ รับอันตรายจากการใช้ บริการได้ และไม่เคยไปใช้ บริการ
สถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้สาหรับผู้ท่ไี ม่เคยใช้ สาร Botulinum Toxin ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้ สาร
Botulinum Toxin และไม่มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจให้ ใช้ สาร Botulinum Toxin ในการเสริม
ความงาม
คาสาคัญ: Botulinum Toxin,พฤติกรรมการตัดสินใจ,ปัจจัยทางด้ านการตลาด

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.

บทนา
จากสภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น เป็ นอย่ า งสู ง ประชาชนในเมื อ งใหญ่
โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้ องมีวิถีชีวิตที่เร่ งรีบ ภายใต้ มลภาวะแวดล้ อมและพบว่ า
วิ ถีชี วิตของผู้ คนที่เปลี่ ยนไปคือ การรั บ ประทานอาหารที่ผิดสุขลั กษณะ ผิดเวลา ได้ รับ สารอาหารที่ไม่
ครบถ้ วน หรือนิยมรับประทานอาหารจานด่วน อีกทั้งการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และขาดการออกกาลังกาย
ซึ่งล้ วนแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างของผู้บริโภค ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูบริโภคทั้งผู้ชายและผู้หญิง
จึงหันมาห่วงใยในเรื่องสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่างเพิ่มมากขึ้น (ศศิธร สุภวรรณ, 2554)
จากการศึกษาสถิติการเสริ มความงามและการทาศัลยกรรม ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับที่
22 ของโลกเป็ นอันดับที่5 ของเอเชีย และเป็ นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
ซึ่ ง แนวโน้ ม ของไทย เป็ นไปในทางเดี ย วกับ ประเทศอื่น ๆ ในเอเชี ย ทั้ง สิง คโปร์ เกาหลี ไต้ ห วั น จี น
(Women Mthai,ออนไลน์, 2558)
การใช้ สาร Botulinum Toxin ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก การฉีด Botulinum Toxin จึง
เหมาะกับผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป เนื่องจากในช่ วงวัยนี้เป็ นช่ วงที่เริ่ มมีปัญหา เช่ น ปั ญหาริ้ วรอย
ร่องลึก หย่อนคล้ อย รอยตีนกา เป็ นต้ น แต่ในปั จจุ บันช่วงอายุท่ฉี ีด Botulinum Toxin มีแนวโน้ มลดลง
จากสถิ ติจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารที่สถาบั น โรคผิ ว หนั ง ยั งพบว่ า มี ผ้ ู ใช้ บ ริ ก ารมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากเดิ ม มี
ผู้รับบริการเฉลี่ยเดือนละ 10 คน กลับเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนละ100คน ที่สาคัญอายุเฉลี่ยของผู้ใช้ บริการกลับ
ต่าลงเรื่อยๆ อยู่ท่อี ายุ 19-20 ปี จากแนวโน้ มของอายุผ้ ูใช้ บริการลดลง ทาให้ ทราบว่าผู้หญิงในช่วงอายุ
ระดับนี้มีความกังวลในเรื่ องของริ้วรอยและการปรับรูปหน้ าตั้งแต่อายุยังน้ อย มีความสนใจในเรื่ องของ
ความงามเพิ่มมากขึ้น จากแนวโน้ มที่มีผ้ ูบริโภคเพิ่มมากขึ้นทาให้ สถานบริการต้ องศึกษาและวิจัยปั จจัยที่
จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฉีด Botulinum Toxin เพื่อนาไปพัฒนาการให้ บริการให้ ตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2556)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย และพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ส าร
Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวอยู่ในช่วงอายุท่ี
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มีแนวโน้ มที่จะฉีด Botulinum Toxin และสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ แหล่งสถานบริการ อาทิ ห้ าง
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หรือแม้ กระทั่งสถานบริการที่ใกล้ กบั มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าข้ อมูลการวิจัย
ในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการดาเนินการทางการตลาดสาหรับการพัฒนาบริการดูแล
ความงามโดยใช้ สาร Botulinum Toxin ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปั จจัยทางการตลาด

ข้อมูลทัว่ ไป
 เพศ
 อายุ
 รายได้
 อาชีพ
 การศึกษา

 สถานภาพ



ด้ านผลิตภัณฑ์



ด้ านราคา



ด้ านสถานเสริมความงาม



ด้ านการส่งเสริมการขาย



ด้ านกระบวนการ



ด้ านเจ้ าหน้ าหรือบุคลากรที่ให้ บริการ

พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สาร Botulinum Toxin

สมมติฐานของการศึกษา
1. ข้ อมูลทั่วไปที่แตกต่างกันให้ ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ สาร
BotulinumToxin ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ข้ อมูลทั่วไปมีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ทบทวนวรรณกรรม
ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์ (2557) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทู
ลิน่ั ม ท๊อกซิ น ไทป์ เอ (โบท๊อกซ์ ) ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบ ว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 34-41 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายได้ ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ทัศนคติการฉีดโบท๊อกซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายด้ า นพบว่ า มีทัศ นคติ ดี ทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ทัศ นคติ ด้า นการจู ง ใจทางร่ า งกายและด้ า นลั ก ษณะท่า ทาง
รองลงมาได้ แ ก่ ทัศ นคติ ด้ า นการเข้ า เกี่ ยวข้ อ งกั บ กลุ่ ม ทัศ นคติ ด้า นข่ า วสารข้ อ มู ล และทัศ นคติ ด้ า น
ประสบการณ์ อยู่ ใ นระดับ ดี พฤติ กรรมการใช้ ส่ือดิ จิ ตอล Social Media ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ า โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ งต่อสัปดาห์ ประเภทของ social media ที่ควรใช้ ใน
ลาดับแรก ได้ แก่ YouTube วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทู ลิน่ัมท๊อกซิน ไทป์ เอ เพื่ อลดริ้ วรอยเหี่ยวย่ น
บริเวณใบหน้ าที่ฉีดโบทูลิน่ัมท๊อกซิน ไทป์ เอ บริเวณหน้ าผาก สถานที่ฉีดโบทูลิน่ัมท๊อกซิน ไทป์ เอ ที่
คลินิกเสริมความงาม ผู้ท่มี ีอทิ ธิพลมากที่สดุ ในการฉีดโบทูลิน่ัมท๊อกซิน ไทป์ เอ จาก เพื่อน/คนรัก จานวน
ครั้งในการฉีดโบทูลิน่ัมท๊อกซิน ไทป์ เอ (ครั้งต่อปี ) พบว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งต่อปี ค่าใช้ จ่ายในการ
ฉีดโบทูลิน่ัมท็อกซิน ไทป์ เอ (บาทต่อครั้ง) พบว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 9,225 บาทต่อครั้ง
กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การคลินิกเสริ มความ
งามของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาต่ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้ 10,001-20,000 บาท ปั จจัยที่มีผลกับ
การเลื อ กใช้ บ ริ การ ด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ ค วามสาคัญ กับ ภาพพจน์ แ ละชื่ อเสียงของคลิ นิ ก ด้ า นราคาให้
ความสาคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพบริ การ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ ความสาคัญกับ
ความสะดวกในการเดิน ทาง ด้ า นการส่ง เสริ มการตลาดให้ ความสาคั ญ กับ มีการโฆษณาผ่ า นสื่ออย่ า ง
สม่ า เสมอ ด้ า นพนั ก งานให้ ค วามส าคั ญ กับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และช านาญของแพทย์ ด้ า นกระบวนการ
ให้ บริ การให้ ความสาคัญกับความรวดเร็วในการให้ บริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ความสะอาดของ
คลินิก พฤติกรรมการใช้ บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ใช้ บริการเพื่อดูแลและคงสภาพผิวพรรณให้
มีสุขภาพดีอยู่เสมอ โปรแกรมที่ใช้ บริ การ คือ ขัดและพอกผิว บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการคือ
ตัวเอง
ศิริมล วัดศรี และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการสถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสถาบันเสริมความงามในระดับมาก
โดยมีผลในด้ านด้ านกระบวนการขายมากที่สุด โดยผู้ใช้ บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสถาบันเสริ ม
ความงามในระดับมากมีการตัดสินใจสูงสุดคือ มีความเต็มใจที่จะเลือกใช้ บริการสถาบันเสริมความงาม
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 380
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึ กษา: แบบสอบถาม แบ่ งเป็ น 4 ส่วนคือข้ อมูลทั่วไป ปั จจัยทาง
การตลาด พฤติกรรมการใช้ สาร Botulinum Toxin สาหรับผู้ท่เี คยใช้ และพฤติกรรมการใช้ สาร Botulinum
Toxin สาหรับผู้ท่ไี ม่เคยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ผู้วิจัยได้ ใช้ การแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มบังเอิญ (Accidental
sampling) ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธกี ารกรอกข้ อมูลลงในแบบสอบถามแก่
นักศึกษาที่เคยใช้ บริการสาร Botulinum Toxin และไม่เคยใช้ สาร Botulinum Toxin เพื่อให้ มีความเข้ าใจ
ตรงกัน และได้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล : ข้ อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS version 19 นาเสนอ
ข้ อมูลเป็ นสัดส่วนของจานวนคน ร้ อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับความสาคัญใน
ปั จจัยการตลาด สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์คือ Independent-Sample t-test, F-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheffe' ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ p<0.05

ผลการวิจยั
ผู้เข้ าร่วมการศึกษามีจานวนทั้งสิ้น 380 คน แบ่งเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 68.2 และเพศชายร้ อย
ละ 31.8จากผลการศึกษาปั จจัยทางการตลาดพบว่า ปั จจัยด้ านราคา มีระดับความสาคัญมากที่สุด ร้ อยละ
35.5 รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ ร้ อยละ30.0 ด้ านสถานที่ ร้ อยละ16.6 และด้ านการส่งเสริม
การขายร้ อยละ 14.7 ตามลาดับเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ
(Product) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการดูแลความงาม โดยใช้ สาร Botulinum Toxinคือ 4.1±0.8 มากกว่า
ค่าเฉลี่ยของเพศชาย3.7±0.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ปั จจัยด้ านราคาปั จจัยด้ านสถานที่
และปัจจัยด้ านการส่งเสริมการขาย พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ตารางที่ 1 พบว่าอาสาสมัครในกลุ่มอายุ 31- 40 ปี ให้ ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาด
มากกว่ากลุ่มอายุ ต่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.002) และยังให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 21 -30 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.009) กลุ่มอายุ 41- 50 ปี ให้
ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.015)
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญระหว่างช่วงอายุ ในปั จจัยทาง
การตลาด

อายุ

ต่ากว่า 20 ปี
3.5
-

ปั จจัยทางการตลาด
21-30 ปี
31-40 ปี
3.7
4.0
-0.171
-0.519*
(p=0.666)
(p=0.002)
-0.348*
(p=0.009)
-

41-50 ปี
4.4
-0.826*
(p=0.015)
-0.655
(p=0.063)
-0.307
(p=0.763)
-

51 ปี ขึ้นไป
3.9
ค่าเฉลีย่
ต่ากว่า 20 ปี
3.5
-0.355
(p=0.981)
21-30 ปี
3.7
-0.184
(p=0.998)
31-40 ปี
4.0
0.164
(p=0.999)
41-50 ปี
4.4
0.471
(p=0.956)
51 ปี ขึ้นไป
3.9
หมายเหตุ.* ข้ อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธกี ารของ Scheffe Anova

ตารางที่ 2 พบว่าระดับการศึกษาปริญญาโทให้ ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดมากกว่า
ปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญระหว่างระดับการศึกษา
ในปัจจัยทางการตลาด
ระดับการศึกษา

ปั จจัยทางการตลาด
ปริญญาโท
3.7
-0.326*
(p<0.001)
-

ปริญญาตรี
3.3
-

ปริญญาเอก
ค่าเฉลีย่
4.1
ปริญญาตรี
3.3
-0.533
(p=0.163)
ปริญญาโท
3.7
-0.207
(p=0.759)
ปริญญาเอก
4.1
หมายเหตุ.* ข้ อมูลมีความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธกี ารของ Scheffe Anova

ตารางที่ 3 พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้ าของกิจการให้ ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาด
มากกว่านักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยระดับความสาคัญระหว่ างอาชี พ ในปั จจั ยทาง
การตลาด
อาชีพ

นักเรียน/
นักศึกษา

ข้ าราชการ

ค่าเฉลีย่
3.7

3.7
-

4.0

-

4.0
-0.112
(p=0.991)
-

ธุรกิจส่วนตัว /
เจ้ าของกิจการ

4.6

-

พนักงาน
บริษัทเอกชน
พนักงาน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ

4.1

นักเรียน/
นักศึกษา
ข้ าราชการ

ปั จจัยทางการตลาด
ธุรกิจส่วนตัว /
พนักงาน
เจ้ าของกิจการ
บริษัทเอกชน

-

4.6
-0.630*
(p<0.001)
-0.518
(p=0.167)
-

4.1
-0.306
(p=0.137)
-0.194
(p=0.935)
0.324
(p=0.432)

-

-

-

-

4.0

-

-

-

-

4.3

-

-

-

-

พนักงาน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
4.0
-0.177
(p=0.915)
-0.065
(p=1.00)
0.453
(p=0.262)
0.129
(p=0.986)
-

-

อื่นๆ

4.3
-0.13
(p=1.00)
-0.018
(p=1.00)
0.5
(p=0.944)
0.176
(p=1.00)
0.047
(p=1.00)
-

หมายเหตุ.* ข้ อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธกี ารของ Scheffe Anova

จากตารางที่ 4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนช่วง 30,001 – 40,000 บาทให้ ความสาคัญกับปัจจัย
ด้ านภาพรวมมากกว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p= 0.04)
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนช่ วง 50,001 บาทขึ้นไป ให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านภาพรวมมากกว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p<0.001) นอกจากนี้รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ช่วง 30,001 – 40,000 บาทขึ้นไปให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านภาพรวมมากกว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาทอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p=0.038) และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนช่วง 50,001 บาท
ขึ้นไปให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านภาพรวมมากกว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ(p<0.001)
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญระหว่ างรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนใน
ปัจจัยทางการตลาด
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ปั จจัยทางการตลาด
30,001 –
40,001 –
40,000 บาท
50,000 บาท
4.1
4.5

ค่าเฉลีย่

ต่ากว่า
20,000 บาท
3.7

20,001 –
30,000 บาท
3.6

ต่ากว่า 20,000 บาท

3.7

-

20,001 – 30,000 บาท

3.6

-

0.06
(p=0.987)
-

30,001 – 40,000 บาท

4.1

-

-

-0.465*
(p=0.04)
-0.525*
(p=0.038)
-

40,001 – 50,000 บาท

4.5

-

-

-

-0.84
(p=0.451)
-0.9
(p=0.392)
-0.375
(p=0.954)
-

50,001 บาท ขึ้นไป

4.3

-

-

-

-

50,001 บาท
ขึ้นไป
4.3
-0.609*
(p<0.001)
-0.670*
(p<0.001)
-0.145
(p=0.951)
0.23
(p=0.992)
-

หมายเหตุ.* ข้ อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างช่วงอายุ (p < 0.05) โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธกี ารของ Scheffe Anova

ผลการศึกษาบุคคลที่มีอทิ ธิพลในการตัดสินใจใช้ สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม
พบว่า บุคคลที่มีอทิ ธิพลในการตัดสินใจมากที่สุดคือ เพื่อน ร้ อยละ 33.1 รองลงมาคือแพทย์/บุคลากรใน
สถานเสริมความ ร้ อยละ 20.0 และ Social Network ร้ อยละ 13.8 ตามลาดับอาสาสมัครเลือกใช้ สาร
Botulinum Toxin ที่คุณภาพปลอดภัย ร้ อยละ 34.8 และทราบยี่ห้อ Botulinum Toxin มาจากการ
สอบถามแพทย์/เจ้ าหน้ าที่/บุคลากร ร้ อยละ 59.4 ยี่ห้อที่นิยมใช้ คือ BOTOX (Allergan) ร้ อยละ 51.2
ช่วงอายุท่เี ริ่มใช้ บริ การฉีดสาร Botulinum มากที่สุดคือ 21-25 ปี ร้ อยละ 39.1 พฤติกรรมการใช้ สาร
Botulinum Toxin หลังจากที่เคยใช้ ไปแล้ วพบว่า มีการใช้ ซา้ คิดเป็ นร้ อยละ 71.0 เหตุผลในการใช้ ซา้ ส่วน
ใหญ่ อยากให้ มีรูปลั กษณ์ภายนอกที่ดีได้ ผลดีและต้ องการเห็นผลต่ อเนื่อง โดยระยะเวลาในการฉีดสาร
Botulinum Toxin ซา้ ในจุดเดิม คือ 4-6 เดือนต่อครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 30.4 ผู้เข้ าร่วมการศึกษาไม่เห็น
ด้ วยกับแนวคิดที่ว่าไม่ควรใช้ สาร Botulinum Toxin ในบุคคลที่อายุต่ากว่า 40 ปี ร้ อยละ84.1 สาเหตุ
เพราะพบว่าตัวเองมีร้ ิวรอยก่อนวัยอันควรและมีจุดบกพร่องบนใบหน้ าที่ต้องการแก้ ไขเพื่อปรับบุคลิกภาพ
คิดว่าอายุ 40 ปี ช้ าไปในการดูแลความงามของตัวเอง พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ าการฉีดสาร Botulinum
Toxin ที่ตาแหน่งเดิม มากกว่า 2 ครั้ง ภายใน 3 - 6 เดือน อาจทาให้ เกิดการดื้อสารชนิดนี้ ร้ อยละ
65.2 ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ คลินิกเวชกรรมเป็ นสถานเข้ ารับบริการเพื่อฉีดสาร Botulinum Toxin คิดเป็ น
ร้ อยละ34.8 เหตุผลเพราะ มีแพทย์คอยดูแล สะดวก มีหลากหลายคลินิก มั่นใจความปลอดภัย นอกจากนี้
ทราบว่าผู้ท่ฉี ีดสาร Botulinum Toxin ให้ ตนนั้นเป็ นแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ คิดเป็ นร้ อยละ 76.8 เพราะมีใบ
ประกอบการที่มีอยู่ภายในคลินิก ดูประวัติแพทย์ก่อนไปใช้ บริ การ สังเกต สอบถามและหาข้ อมูลเพิ่มเติม
เป็ นต้ น ผู้เข้ าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ทราบดีว่าการใช้ บริการสถานที่ไม่ถูกต้ องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
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อาจจะทาให้ ได้ รับอันตรายจากการใช้ บริการได้ และไม่เคยใช้ บริการสถานที่ดังกล่าวร้ อยละ 75.4 แต่ยังมีผ้ ู
ที่ทราบและยังใช้ บริการอยู่ ร้ อยละ 13.0 เหตุผลเพราะเนื่องจากพิจารณาจากผลงาน และฝี มือของผู้ฉีด
และราคาถู กกว่ า และเป็ นที่แนะนา เพื่ อ นยั งใช้ บ ริ ก ารต่ อ คิดว่ าไม่ น่า มีปัญ หาอะไร เป็ นต้ น ผู้เข้ าร่ วม
การศึกษาส่วนใหญ่ มีงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการฉีดสาร Botulinum Toxin ในแต่ละครั้ งคือ ต่ากว่ า
10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.7
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ าร่ วมการศึกษาในคนที่ไม่เคยใช้ Botulinum Toxinพบว่าไม่
เคยมีความคิดที่จะลองใช้ สาร Botulinum Toxin ร้ อยละ73.0 และส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่ม่ีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจให้ ใช้ สาร Botulinum Toxin ในการเสริมความงาม คิดเป็ นร้ อยละ32.7

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึ กษาปั จจั ยและพฤติ กรรมที่ผลต่ อการเลื อกใช้ สาร Botulinum Toxin ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีประเด็นให้ อภิปรายผลดังนี้
ในการศึกษานี้ด้านประชากรศาสตร์ของผู้เข้ าร่ วมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณ ฑิตย์ป ระกอบด้ วย สัดส่ ว นของเพศส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ นประมาณ ต่ า กว่ า
20,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งพบว่าเพศมีผลกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ โดยเพศหญิงให้ ระดับความสาคัญมากกว่ าเพศชายอย่า งมีในนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2538:41-42) กล่าวว่า เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่ง
ส่วนตลาดที่สาคัญ
ในการศึกษานี้พบว่าช่วงอายุ 41-50 ปี ให้ ความสาคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การ
ดูแลความงาม โดยใช้ สาร Botulinum Toxin ในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และบริการด้ านสถานที่ และด้ านการ
ส่งเสริมการขายมากกว่าอายุช่วงอื่นๆ อาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้ าของกิจการให้ ความสาคัญ ในปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์และบริการและด้ านสถานที่มากกว่าอาชีพอื่นๆ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลื อกใช้ บริ การดู แลความ ในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านสถานที่ และด้ านการส่งเสริ มการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จิตติ เหมินทร์ (2549) ซึ่งได้ ศึกษา
ปั จจั ยที่มีความสาคัญต่ อการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่ อความงามของผู้ บริ โภคในภาคใต้ พบว่ า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ อ
ความงามโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และจากการศึกษายังพบว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการดูแลความ ในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้ านราคาและ
ด้ านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาพบว่าผู้เข้ าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ ได้ รับข้ อมูลการฉีดสาร Botulinum Toxin
จากเพื่อน ซึ่งแนวโน้ มของการได้ รับอิทธิพลในการตัดสินใจใช้ สาร Botulinum Toxin จากเพื่อนในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย สอดคล้ องกับการศึกษาของ ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์ (2557) พบว่าผู้มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในการฉีดโบทูลินัมท๊อกซิน ไทป์ เอ คือ เพื่ อน อีกทั้งส่วนใหญ่ เลือกใช้ สาร Botulinum Toxin ที่มี
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คุณภาพปลอดภัยและยังทราบว่าสาร Botulinum Toxin มีหลายยี่ห้อ โดยส่วนใหญ่ ทราบมาจากการ
สอบถามแพทย์ เจ้ าหน้ าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ ยี่ห้อที่นิยมเลือกใช้ คือ BOTOX (Allergan)
ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ สาร Botulinum Toxin ซา้ หลังจากใช้ ไปแล้ วในครั้งแรกมากกว่าไม่
ใช้ ซา้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระยะเวลาในการฉีดสาร Botulinum Toxin ซา้ ในจุดเดิมส่วนใหญ่ประมาณ
4-6 เดือน/ครั้ง และมีผ้ ูท่ไี ม่เห็นด้ วยกับแนวคิดที่ว่าไม่มีความจาเป็ นในการใช้ สาร Botulinum Toxin ใน
บุ คคลที่มีอายุ ต่ ากว่ า 40 ปี โดยให้ ความเห็นว่ าใช้ ได้ ทุกวัยแต่ไม่ควรต่ ากว่ า 18 ปี เนื่ องจากสาร
Botulinum Toxin นั้น ส่วนมากใช้ กับผู้ท่มี ีปัญหาในเรื่องของริ้ วรอย แก้ ไขปั ญหาในส่วนที่บกพร่ องของ
ใบหน้ า ซึ่งในปั จจุ บันบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี บางคนก็พบว่าตนเองนั้นมีร้ ิวรอยก่อนวัยอันควรและมี
จุดบกพร่องบนใบหน้ าที่ต้องการแก้ ไขเพื่อปรับบุคลิกภาพ เสริมสร้ างความมั่นใจให้ กับตนเอง แต่ท้งั นี้ควร
ศึกษาสถานบริ การที่มีความน่ าเชื่ อถือก่อนเข้ ารั บบริ การ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ อว่ า การใช้ บริ การสาร
Botulinum Toxin ก่อนอายุ 40 ปี นั้น เป็ นการป้ องกันการเกิดริ้วรอยในช่วงเวลาที่เริ่มมีร้ ิวรอย ควรมีการ
ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยการดูแลตนเอง การฉีดในบางตาแหน่ง เช่น น่อง กราม
เป็ นจุ ดที่ไม่อันตราย วัยรุ่นสามารถทาได้ และกาลังได้ รับความนิยมอย่างมาก และการฉีดสารBotulinum
Toxin เป็ นเรื่ องส่วนบุ คคล มองว่ า บรรลุ นิ ติภาวะแล้ ว สามารถตัดสิน ใจได้ ด้วยตัวเอง (Jankovic&
Schwartz,1995; Stengel & Bee, 2011) ผู้เข้ าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าการฉีดสาร Botulinum
Toxin ซา้ ในตาแหน่งมากกว่า 2 ครั้ง ภายใน 3-6 เดือน อาจเกิดการดื้อสารชนิดนี้ อันเกิดจากร่างกาย
สร้ างภูมิค้ ุมกันหรือแอนตี้บอดี้ (antibody) มาต่อต้ านสาร Botulinum Toxin ได้ (The Consulting Room,
2555) ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ คลินิกเวชกรรมเป็ นสถานที่เข้ ารับบริการในการฉีดสาร Botulinum Toxin
และทราบว่าผู้ท่ฉี ีดให้ ตนนั้นเป็ นแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังทราบว่าการใช้ บริการสถานบริการที่ไม่ถูกต้ อง
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข อาจจะทาให้ ได้ รับอันตรายจากการใช้ บริการได้ และไม่เคยใช้ บริ การสถานที่
ดังกล่าว นอกจากนี้สาหรับผู้ท่ไี ม่เคยใช้ สาร Botulinum Toxin พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีความคิดที่จะลองใช้
สาร Botulinum Toxinและไม่มีบุคคลที่มีอทิ ธิพลในการตัดสินใจให้ ใช้ สาร Botulinum Toxin ในการเสริม
ความงาม
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การศึกษาผลของเมลาโทนินอมใต้ลิ้นต่อการรักษาสิวในผูป้ ่ วยที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การนอนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
นพ.ชนัทพงษ์ ชนัทนาวา*
นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ**

บทคัดย่อ
สิว พบได้ บ่อยในวั ยรุ่ น และสามารถเป็ นต่ อเนื่องในผู้ใหญ่ ส่งผลต่อจิตใจ คุ ณภาพ
ชีวิต และการเข้ าสังคม ของผู้ป่วยสิว ปั จจัยที่สาคัญของการเกิดสิวคือ ความเครี ยด คุณภาพการ
นอนที่ไม่ดี ฮอร์ โมน และการอักเสบ ปั จจุ บันเมลาโทนินมีบทบาทต่อการรั กษาสิว โดยควบคุ ม
สาเหตุและปั จจัยกระตุ้นของสิวดังกล่ าวโดยตรง ซึ่งการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของ
เมลาโทนินต่อการรักษาสิวระยะปานกลาง
การศึกษานี้ศึกษาในผู้ป่วยเป็ นสิวระยะปานกลางตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรั กษาด้ ว ยวิ ธีแพทย์แ ผนปั จจุ บั น อายุ 20-50ปี ที่เข้ ารั บ บริ ก ารณ.ทวี ชัยคลิ นิ กทั้ง 6 สาขา
ช่ วงมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 ให้ เมลาโทนิ นอมใต้ ล้ ินขนาด 1 มิลลิ กรั ม อมครั้ งละ 1 เม็ด
ก่อนนอน 30 นาที ทุกคืน เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ นัดติดตามเก็บข้ อมูลทุก 2 สัปดาห์เพื่อนับ
จานวนสิว คะแนนการนอนและคะแนนคุณภาพชีวิต
ผลการศึ ก ษาพบว่ า จ านวนสิว รวมทุ ก ชนิ ด สิว อุ ด ตั น และสิ ว อัก เสบลดลงต่ อ เนื่ อ ง
8 สัปดาห์ ส่วนคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิ ตของผู้ป่วยดีข้ ึนตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสรุปว่าเมลาโทนินอมใต้ ล้ ินขนาดดังกล่าวช่วยลดปริมาณสิวได้ ทาให้
การนอนและคุ ณ ภาพชี วิ ต ดีข้ ึ นด้ ว ย แต่ ควรศึ ก ษาในระยะเวลาที่น านขึ้ นและใช้ เ มลาโทนิ น ใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเป็ นยารักษาสิวที่มีประสิทธิภาพต่อไป

บทนา
สิวพบได้ บ่อยในวัยรุ่น และสามารถเป็ นต่อเนื่องในผู้ใหญ่ โดยช่ วงอายุ 20-30 ปี ทั้ง
เพศชายและหญิงพบได้ มากถึงร้ อยละ 40-50 และกว่ าร้ อยละ 80 ของประชากร 5-6 ล้ านคน
เข้ ารั บการรั กษาสิวในเวลา 1 ปี (Stern, 2004) ซึ่ งบ่ งชี้ว่า เป็ นโรคที่มีผลต่ อประชากรในสังคม
เป็ นอย่ างมาก ส่งผลต่ อ จิ ต ใจ คุ ณภาพชี วิ ต และการเข้ าสังคม ของผู้ ป่วยสิว สองปั จจั ยหลั ก ที่
สาคัญของการเกิดสิวคือ ความเครี ยด (Emotional Stress) และการนอนดึก -นอนน้ อย (Sleep
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
965

2
Deprivation) หนึ่ ง ในค าแนะน าการปฏิ บั ติ ตั ว ของผู้ ป่ วยสิ ว คื อ การนอนหั ว ค่ า และการลด
ความเครียด ซึ่งการแข่งขันทางสังคมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนาไปสู่ความเครียด และภาวะนอนน้ อยนอนไม่หลับเพิ่ มมากขึ้น ในบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยสิวที่มีภาวะเครี ยดนอนไม่ หลับ นิยมใช้ ยา
นอนหลั บ เช่ น ยาในกลุ่ มของเบนโซไดอะเซปี น ช่ ว ยลดความเครี ยด แก้ ปัญ หาหลั บยาก โดย
กดประสาทส่วนกลาง แต่กดระดับธรรมชาติของฮอร์ โมนในร่ างกาย ต่ อมามีการใช้ เมลาโทนิ น
(Melatonin) แก้ ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยรับประทานเมลาโทนินดังกล่าว จะออกฤทธิ์ช่วย
ปรั บการนอน ทาให้ หลับง่าย ควบคุมคุณภาพการนอนหลั บ ลดความเครี ยดทั้งทางร่ างกายและ
จิ ต ใจ ช่ ว ยลดภาวะความเครี ย ดทางร่ า งกายหรื อ อ็อ กซิ เ ดที ฟ -สเทส (Oxidative Stress)
ต้ านอนุ มูลอิสระ (Anti-oxidative Effect) ที่เป็ นสาเหตุของการอักเสบ ลดปฏิกิริยาการอักเสบ
ลดการอักเสบของสิว ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาผลของเมลาโทนินชนิดรับประทานโดยอมใต้ ล้ ิน ต่อการ
รักษาสิวบริเวณใบหน้ าที่ดีข้ นึ หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลของเมลาโทนิน (Melatonin) ต่อการรักษาสิว

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
สิว คือโรคของการอักเสบของหน่ วยรูขุมขนและต่อมไขมัน บริ เวณผิวหนังของหน้ า
คอ หน้ าอก หรื อ หลั ง กลไกการเกิ ด สิ ว จากฮอร์ โ มนแอนโดเจน (Androgenic Hormone)
(Collier et al. 2007) หรื อความเครี ยดทางจิตใจ กระตุ้นการสร้ างนา้ มันของต่ อมไขมัน มีการ
สร้ างเคราตินเพิ่มขึ้น (Fisher et al., 2010) ร่วมกับปฏิกริ ิยาการอักเสบจากสารการอักเสบที่สร้ าง
จากไซโตคายน์ (Cytokine) จากสภาวะรูขุมขนที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน และรูขุมขนอุดตัน
(Evgenia et al., 2011) ร่ วมกั บ เชื้ อแบคที เ รี ย บางชนิ ด เช่ นเชื้ อสิ ว พี แ อคเน่ (P.acnes;
Propionibacterium acnes) ทาให้ เกิดสิว (Toyoda M. & Morohashi, 2001)
การศึกษาที่มีอยู่ของ Laura Redwine และคณะเมื่อปี ค.ศ. 2000 พบว่ า การนอนดึก
และระยะเวลานอนน้ อย (Late Sleep and Sleep Deprivation) สั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ นของ
อิ น เตอร์ ลิ ว คิ น -ซิ ก ซ์ (Interleukin-6 ซึ่ ง เป็ นปั จ จั ย ที่ท าให้ เ กิ ด ปฏิกิ ริ ย าการอั ก เสบของเซลล์
ผิวหนังทาให้ เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ ทุกชนิด และการแบ่งตัวของเซลล์ท่ผี ิดปกติ
สิ ว ที่ เ กิ ด จากความเครี ย ดจะสั ม พั น ธ์ กั บ สิ ว อั ก เสบ (Inflammative acne) ส่ ว น
ความเครี ย ดสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด โคมิ โ ดน (Comedone) นั้ น ณ.ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ร ายงาน
ความสัมพันธ์ดังกล่าว (Kligman’s, 2014)
การศึกษาของ Timothy F.G. ในปี ค.ศ. 2006 พบว่ า การออกฤทธ์ของเมลาโทนินที่
ผิว หนั ง ผ่ า นกลไกการยั บ ยั้ ง เอนไซม์ไ ซโคออกซิ เ จเนส-ทู (Cyclooxygenase; COX2) ที่ท าให้
อักเสบ โดยเมลาโทนิ นออกฤทธิ์เป็ นตัวต้ านออกซิเดชั่ น (Anti-Oxidant) ยับยั้งการทาลายของ

966

3
เซลล์ โดยตรงจากอนุ มูลอิสระ(Free Radical) และสารพิ ษ (Toxin) ลดการอักเสบของผิวหนั ง
และสิวโดยตรง
การศึ ก ษาทดลองของ Novaera S.R.L. ในปี ค.ศ. 2012 พบว่ า ผู้ ป่ วยที่มี สิว อยู่ ใ น
ระดั บ ปานกลาง (Moderate Acne)ได้ รั บ เมลาโทนิ น เป็ นเวลา 8 สั ป ดาห์ สิ ว จะดี ข้ ึ น (Mild
Improvement) ใน 4 สัปดาห์ และดีข้ นึ อีก (Modest Improvement) อย่างสังเกตได้ ชัด ในสัปดาห์ท่ี 8

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย แบบทดลองเชิ ง น าร่ อ ง (Experimental Research; Pilot
Study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการรั บประทานเมลาโทนิน ต่อการรักษาสิว ตรวจคัดเลือก
ผู้ป่วยเข้ าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลื อก (Inclusion Criteria) วัดก่อนและหลังการทดลอง (PrePost Test Design) ให้ อาสาสมั ค รอมเมลาโทนิ น ใต้ ลิ้ น (Sublingual Melatonin) ขนาด 1
มิลลิกรัม ทุกคืน ก่อนนอน 30 นาที ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ นัดตรวจประเมินทุก 2 สัปดาห์ โดย
ศึ ก ษาวิ จั ยใน ผู้ ป่ วยที่มี อ ายุ 20-50 ปี ที่ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นสิว อยู่ ในระดั บ ความรุ น แรง
ปานกลาง (Moderate acne) เข้ ารับการรักษาสิวมานานกว่า 1 ปี ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยวิธี
แพทย์แผนปั จจุ บัน คุณภาพการนอนหลับน้ อย คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี จากนั้นนัดติดตามอาการทุก
2 สัปดาห์ เพื่อนับจานวนสิวรวม สิวอุดตัน และสิวอักเสบ วัดคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก
เครื่ อ งมื อ ชี้ วัด คุ ณ ภาพการนอนหลับ มาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; TPSQI) และวั ด คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต จากเครื่อ งมื อ วัดคุ ณภาพชี วิ ต (WHOQOL – BREF –
THAI) ทั้งหมด 5 ครั้ง เป็ นเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ลักษณะทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-30
31-40
41-50
สถานภาพ
โสด
สมรส

จานวน
4
11
จานวน
5
7
3
จานวน
8
7
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ร้อยละ
26.67
73.33
ร้อยละ
33.33
46.67
20.00
ร้อยละ
53.33
46.67

4
การศึกษานี้มีตัวอย่าง 15 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ
73.33 มีอ ายุ ต้ั งแต่ 27 ถึ ง 43 ปี โดยตัว อย่ า งช่ วงอายุ 21 ถึง 30 ปี มี 5 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ
33.33 ช่ ว งอายุ 31 ถึง 40 ปี มี 7 คน คิด เป็ นร้ อยละ 46.67 ช่ ว งอายุ 41 ถึ ง 50 ปี มี 3 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 20 อายุ เ ฉลี่ ยของตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 33.93 ปี (SD. = 4.86) โสด 8 คน
สมรส 7 คน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจานวนสิวรวมของตัวอย่าง ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย
จานวนสิวรวม
สัปดาห์ท่ี

Mean

เริ่มต้ นศึกษา
2
4
6
8

125.53
109.33
77.13
51.53
30.00

S.D.

p-value
(เปรียบเทียบกับก่อน
การศึกษา)

19.93
16.07
19.14
16.48
17.28

0.010
< 0.001
< 0.001
< 0.001

จากการเปรี ยบเที ย บจ า นวนสิ ว รวมของตั ว อย่ า งโดยใช้ สถิ ติ paired-t test
ในสัป ดาห์ ต่ า ง ๆ ตามนั ด เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ านวนสิว รวมของตั ว อย่ า งในสัป ดาห์ ท่ี 2, 4, 6 และ
8 สัป ดาห์ เปรี ยบเทียบกับ เริ่ มต้ นการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า จ านวนสิว รวมลดลงอย่ างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.05) ตั้งแต่ สัปดาห์ท่ี 2 เป็ นต้ นไป สอดคล้ องกับค่ าเฉลี่ยของสิว
รวมของตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจานวนสิวอุดตันของตัวอย่าง ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย
จานวนสิวอุดตัน
สัปดาห์ท่ี

Mean

เริ่มต้ นศึกษา
2
4
6
8

103.33
90.87
65.07
44.27
26.47

S.D.

p-value
(เปรียบเทียบกับก่อน
การศึกษา)

20.26
14.62
15.66
13.84
15.54
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0.003
< 0.001
< 0.001
< 0.001

5
จากการเปรี ยบเทียบจานวนสิวรวมของตัวอย่างโดยใช้ สถิติ paired-t test ในสัปดาห์
ต่าง ๆ ตามนั ดเมื่อวิเคราะห์ จานวนสิวอุดตันของตัวอย่ างในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์
เปรี ยบเทียบกับ เริ่ มต้ น การศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า จ านวนสิว อุ ดตั น ลดลงอย่ า งมีนั ยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 เป็ นต้ นไป สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของสิวอุดตันของ
ตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจานวนสิวอักเสบของตัวอย่าง ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย
จานวนสิวอักเสบ
สัปดาห์ท่ี

Mean

เริ่มต้ นศึกษา
2
4
6
8

22.86
18.47
12.07
7.27
3.93

S.D.

p-value
(เปรียบเทียบกับก่อน
การศึกษา)

4.66
3.98
5.23
4.77
3.33

0.002
< 0.001
< 0.001
< 0.001

จากการเปรียบเทียบจานวนสิวอักเสบของตัวอย่างโดยใช้ สถิติ paired-t test ในสัปดาห์
ต่าง ๆ ตามนัด เมื่อวิเคราะห์จานวนสิวอักเสบของตัวอย่างในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์
เปรี ยบเทียบกับเริ่ มต้ นการศึกษาวิ จัย พบว่ า จานวนสิวอักเสบลดลงอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (p < 0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 เป็ นต้ นไป สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของสิวอักเสบของ
ตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์
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จานวนสิวเฉลี่ยของตัวอย่าง

สัปดาห์ท่ี

ภาพที่ 1 แสดงจานวนสิวรวม สิวอุดตันและสิวอักเสบในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย
จากกราฟ พบว่าจานวนสิวรวม สิวอุดตันและสิวอักเสบเฉลี่ยของตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้ น
การศึกษาวิจัยจนถึงสิ้นสุดการศึกษาพบว่ า มีจานวนสิวรวม สิวอุดตันและสิวอักเสบเฉลี่ ยลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก เครือ่ งมือชี้วดั คุณภาพการนอนหลับ
มาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; T-PSQI)ของตั ว อย่ า ง ในช่ ว งสัปดาห์ ต่ า ง ๆ
ขณะศึกษาวิจัย
คะแนนการนอน

Mean

S.D.

(เปรียบเทียบกับก่อน
การศึกษา)

การศึกษาวิจัย

เริ่มต้ นศึกษา
2
4
6
8

p-value

12.13
4.93
4.06
4.20
3.60

2.00
1.58
0.88
1.78
1.45
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0.020
< 0.001
< 0.001
< 0.001

7
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนคุ ณภาพการนอนหลับ ของตัวอย่างโดยใช้ สถิติ paired-t
test ในสัปดาห์ต่าง ๆ ตามนัด เมื่อวิเคราะห์คะแนนคุณภาพการนอนหลับของตัวอย่างในสัปดาห์
ที่ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับเริ่มต้ นการศึกษาวิจัย พบว่า คะแนนคุณภาพการนอน
หลั บ ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ 0.05 (p < 0.05) ตั้ ง แต่ สั ป ดาห์ ท่ี 2 เป็ นต้ น ไป
สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการนอนหลับของตัวอย่างที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
สัปดาห์
คะแนนคุณภาพการนอนหลับเฉลี่ยของตัวอย่าง

สัปดาห์ที่

ภาพที่ 2 แสดงคะแนนคุณภาพการนอนหลับในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย
จากกราฟพบว่ า คะแนนคุ ณ ภาพการนอนหลั บ เฉลี่ ย ของตั ว อย่ า งตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
การศึกษาเมื่อผู้ป่วยได้ เริ่มอมเมลาโทนินใต้ ล้ ิน พบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับนั้นลดลงมาก
ในช่วง 2-4 สัปดาห์แรก และคะแนนมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงสัปดาห์ท่ี 8

971

8

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตจากเครือ่ งมือวัดคุณภาพชีวติ (WHOQOL –
BREF –THAI)ในช่วงสัปดาห์ต่าง ๆ ขณะศึกษาวิจัย
คะแนนคุณภาพชีวิต

Mean

S.D.

(เปรียบเทียบกับก่อน
การศึกษา)

การศึกษาวิจัย

เริ่มต้ นศึกษา
2
4
6
8

p-value

87.86
90.87
92.93
94.53
96.20

6.28
4.07
5.98
5.71
4.53

0.069
< 0.001
< 0.001
< 0.001

จากการเปรี ยบเทียบคะแนนคุ ณ ภาพชี วิต ของตัว อย่ า งโดยใช้ สถิ ติ paired-t test ใน
สัปดาห์ต่าง ๆ ตามนัด เมื่อวิเคราะห์คะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ
8 สั ป ดาห์ เปรี ย บเทีย บกั บ เริ่ ม ต้ น การศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ มขึ้ นอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 (p < 0.05) ตั้ ง แต่ สั ป ดาห์ ท่ี 4 เป็ นต้ น ไป สอดคล้ องกั บ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์
คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของตัวอย่าง

สัปดาห์ที่
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ภาพที่ 3 แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของตัวอย่างในแต่ละช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย
จากกราฟ พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตของตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้ นการศึกษาถึงสิ้นสุดการ
ศึกษาวิจัยที่ 8 สัปดาห์พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึ กษาวิ จัยตามสมมติฐาน หลังจากอาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการวิ จัยเป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยได้ รับเมลาโทนินอมใต้ ล้ ินต่อเนื่องทุกวัน ผู้ท่มี ีภาวะสิวระยะปานกลาง
(Moderate Acne) จะมีปริ มาณสิวลดลงโดย จากการศึกษาหลังจากอาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
8 สัปดาห์ ปริมาณสิวรวมทุกเม็ด จานวนสิวอุดตันและอักเสบลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณา
ข้ อมู ลการติดตามอาสาสมัคร ระหว่ างการศึกษาวิ จัยทุ ก 2 สัปดาห์พบว่ า จานวนสิวรวมทุกเม็ด
จานวนสิวอุดตันและอักเสบลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 จนถึงสิ้นสุดการศึกษาวิจัยที่
8 สัปดาห์
จากการศึกษาคะแนนคุณภาพการนอนหลับจาก เครื่องมือชี้วัดคุณภาพการนอนหลับ
มาตรฐาน (The Pittsburgh Sleep Quality index; T-PSQI) พบว่ า คะแนนการนอนของ
อาสาสมัครลดลงต่อเนื่อง 8 สัปดาห์อย่างมีนัยสาคัญ สรุปได้ ว่า เมลาโทนินอมใต้ ล้ ินอาจช่วยปรับ
เรื่องของการนอนของอาสาสมัครให้ ดีข้ นึ อ้ างอิงจากคะแนนคุณภาพการนอนหลับ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตจากเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
(WHOQOL – BREF –THAI) พบว่ า คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต ของอาสาสมั ค รเพิ่ ม ขึ้ นต่ อ เนื่ อ ง
8 สั ป ดาห์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ สรุ ป ได้ ว่ า เมลาโทนิ น อมใต้ ลิ้ นอาจช่ ว ยปรั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
อาสาสมัครให้ ดีข้ นึ อ้ างอิงจากคะแนนคุณภาพชีวิต
สรุ ป ว่ า การให้เ มลาโทนิ น อมใต้ลิ้ นขนาด 1 มิ ล ลิ ก รัม (Sublingual Melatonin;
1 mg.) อมครั้ง ละ 1 เม็ ด ก่ อ นนอน 30 นาที ทุ ก คื น เป็ นระยะเวลา 8 สัป ดาห์ ช่ ว ยลด
ปริมาณสิวได้ ทาให้การนอนและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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การศึกษาระดับความสุขของพนักงานแบลคมอร์สประเทศไทย
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์
ประเทศไทย เพื่อใช้ เป็ นแนวทางพั ฒนาระดับความสุขของพนักงานบริ ษัท แบลคมอร์ สประเทศ
ไทยเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความสุขของพนักงานให้ ดีย่งิ ขึ้น ทาการเก็บข้ อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยทั้งหมดที่
เข้ าทางานก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จานวน 120 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่องมือ
วัดระดับความสุขของคนทางานหรื อ “แฮปปี โนมิเตอร์ ” ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและ
สั ง คมมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอ่ า นและตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง มี ผ้ ู ต อบ
แบบสอบถามครบถ้ วนที่สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้ ท้งั หมด 112 ชุดคิดเป็ นร้ อยละ 93.33 ของ
ตัวอย่างวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณผลระดับความสุขจากสถาบันวิจัยประชากร
และสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี จบ
การศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด ไม่มีบุตร ทางานส่วนใหญ่ อยู่ในแผนกแนะน า
สินค้ ามีระยะเวลาทางานในองค์กรน้ อยกว่า 1 ปี มีรายได้ ต่อเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมคือ 58.89 สะท้ อนให้ เห็นว่าพนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่
“มี ค วามสุข ” เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายมิ ติ ค วามสุ ข ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ มี ค วามสุข โดยมิ ติ จิ ต
วิญญาณดีมีคะแนนสูงที่สุดคือ 71.74 ยกเว้ นในสองมิติท่อี ยู่ในระดับไม่มีความสุขคือ มิติสุขภาพ
เงิ นดี มีคะแนนอยู่ ท่ี 44.48 และมิ ติผ่อ นคลายดี มีคะแนนต่ า ที่สุด อยู่ ท่ี 43.44 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขจาแนกรายแผนกพบว่า ทุกแผนกมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความสุขอยู่ ในระดับ “มีความสุข ” โดยแผนกบุ คคลมี คะแนนมากที่สุด คื อ 60.21 และแผนก
ผลิตภัณฑ์มีคะแนนน้ อยที่สดุ คือ 56.11
จากค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมพบว่าควรจะต้ องมุ่งเน้ นพัฒนาเสริมสร้ าง
ความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยในมิติผ่อนคลายดีและมิติสุขภาพเงินดีอย่าง
จริงจัง
*
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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 1st 2016 to February 28th 2016. The
sample in this study were 120 of Blackmores Thailand personnel who joined with
Blackmores before 1st 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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บทนา
โลกในยุคไร้ พรมแดนนั้นการเปลี่ยนแปลงได้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ างทั้งในด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม วัฒนธรรม การเมือง ค่านิยมต่างๆ รวมถึงในด้ านของ
เศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ก็มีการเตรียมพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ไม่ว่า
จะเป็ นการปรับโครงสร้ างการบริหารจัดการ การกาหนดยุธศาสตร์ กลยุทธ์ในการบริหารงาน การ
สรรหาบุ คลากรที่มีประสิทธิภาพเป็ นต้ น ซึ่งส่งผลถึงการดาเนินชีวิตและความสุขของคนในยุค
ปั จจุ บันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยของการทางานซึ่งต้ องมีความรับผิดชอบใน
หลายด้ านมีภาระหน้ าที่ มีการสร้ างครอบครัว มีการหารายได้ ท่เี พิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้ เกิดภาวะกดดันและมีผลต่อระดับความสุขของบุคคลนั้นๆ ได้ ซ่ึงถ้ าระดับความสุขลดลงก็
สามารถเป็ นสาเหตุให้ มีความไม่สบายใจและเป็ นทุกข์ตลอดจนถึงการส่งผลต่อระบบต่างๆไม่ว่าจะ
เป็ นทางจิตใจหรือทางสุขภาพร่างกายได้ เช่นกัน
ด้ วยเหตุน้ ีจึงสนใจการศึกษาระดับความสุขของพนักงาน เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
เป็ นแนวทางสาหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ มีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานมี
สุขภาพจิตใจและสุขภาพกายที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทย
2. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางพัฒนาระดับความสุข ของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ
ไทยเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความสุขของพนักงานให้ ดีย่ิงขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจัยนี้ผ้ ูวิจัยได้ ทาการสุ่มเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงคือพักงานบริษัท
แบลคมอร์สประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ าทางานก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จานวน 120 คน
ทาการเก็บข้ อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามวั ด ระดั บ ความสุข ของ
คนทางานหรือ “แฮปปี โนมิเตอร์ ” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
เป็ นเครื่องมือที่มีความตรงตามเนื้อหา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและประชุมร่ วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านความสุข สุขภาพจิต เพื่อพิ จารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการประเมิน
โดยแบบสอบถามวั ดระดับ ความสุขของคนทางานหรื อ “แฮปปี โนมิเตอร์ (1,2)” ที่ป รั บ ปรุ งให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศึกษาโดยใช้ คาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด ซึ่งในแบบสอบถามจะ
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แบ่ งเป็ นทั้งหมด 2 ตอน โดย ตอนที่ 1 เป็ นข้ อคาถามลั กษณะข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ มี 8 ข้ อ
ได้ แก่ เพศ อายุ แผนกที่ทางาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระยะเวลาที่ทางาน
รายได้ ต่อ เดือ น ตอนที่ 2 เป็ นข้ อ คาถามของมิติความสุขของคนทางานโดยแต่ ละข้ อจะอิงกับ
ตัวชี้ วัดในแต่ ละมิติดังนี้ มิ ติท่ี 1 สุขภาพดี (Happy Body) จานวน 6 ข้ อ มิ ติท่ี 2 ผ่อ นคลายดี
(Happy Relax) จานวน 5 ข้ อ มิติท่ี 3 นา้ ใจดี (Happy Heart) จานวน 8 ข้ อ มิติท่ี 4 จิตวิญญาณ
ดี (Happy Soul) จ านวน 5 ข้ อ มิ ติ ท่ี 5 ครอบครั ว ดี (Happy Family) จ านวน 3 ข้ อ มิ ติ ท่ี 6
สังคมดี (Happy Society) จ านวน 6 ข้ อ มิติ ท่ี 7 ใฝ่ รู้ดี (Happy Brain) จ านวน 3 ข้ อ มิ ติ ท่ี 8
สุขภาพเงินดี (Happy Money) จานวน 4 ข้ อ มิติท่ี 9 การงานดี (Happy Work Life) จานวน 20
ข้ อ สามารภนาค่าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยระดับความสุขในภาพรวมของแต่ละบุคคลอีกทั้ง
ยังสามารถสะท้อนกลับไปเป็ นผลคะแนนความสุของค์กรได้ อกี ด้ วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ แผนกที่ทางาน ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระยะเวลาที่ทางาน รายได้ ต่อเดือน โดยใช้ การจาแนกเป็ นความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ
วิเคราะห์ระดับความสุขของพนักงานบริษัท แบลคมอร์ส ประเทศไทย ในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรและจาแนกเป็ นรายมิติ และในภาพรวมแยกในแต่ละแผนก โดยโปรแกรมสาเร็จรูปจาก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษา
จากตัวอย่างที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 112 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อย
ละ 91.07 มีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้ อยละ 58.04 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้ อยละ
48.21 มีสถานภาพโสด ร้ อยละ 56.25 ทางานในแผนก PA Team ร้ อยละ 75 ไม่มีบุตร ร้ อยละ
54.47 มีระยะเวลาทางานในองค์กรน้ อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 33.93 มีรายได้ ต่อเดือน 10,000 –
20,000 บาท ร้ อยละ 43.75
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความสุขจาแนกรายมิติและภาพรวม
จากการสารวจระดับความสุขของตัวอย่าง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพ
รวมอยู่ ท่ี 58.89 (จากคะแนนเต็ม 100) สะท้ อนให้ เห็นได้ ว่า พนั กงานในองค์กรอยู่ในระดับที่
“มีความสุข” เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติท่อี ยู่ในระดับ “มีความสุข” และ มี 2 มิติท่อี ยู่
ในระดับ “ไม่มีความสุข” โดย มิติจิตวิญญานดี มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุดคือ 71.74 และ
มิติผ่อนคลายดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขต่าที่สดุ อยู่ท่ี 43.44 รายละเอียดดังภาพ

978

5

ภาพที่ 1 แสดงข้ อมูลคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขแยกในมิติต่างๆ
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความสุขจาแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน
จากการส ารวจพบว่ า ทุ ก แผนกมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความสุ ข อยู่ ใ นระดั บ “มี
ความสุข” โดย แผนกบุคคล (HR & Admin) มีคะแนนเฉลี่ ยความสุขสูงที่สุด คือ 60.21 และ
แผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ (RA/NPD/Education) มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยความสุ ข ต่ า ที่ สุ ด คื อ 56.11
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขจาแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน
คะแนนความสุขเฉลีย่
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ดี
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แผนกแนะนาสินค้ า
(PA Team)
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แผนกบัญชี (Finance)

56.35

แผนกผลิตภัณฑ์
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จิ ต
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45.94

65.28

74.38

50.00

49.22

52.60

43.36

59.84

56.80

62.50

30.00

59.72

62.50

50.00

58.33

58.33

56.25

58.13

56.25

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
พนัก งานบริ ษัทแบลคมอร์ สประเทศไทยมีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” มีค่า
คะแนนสูงสุดในมิติจิตวิญญานดีและมีค่าคะแนนต่าสุดในมิติผ่อนคลายดี ซึ่งสอดคล้ องกับรายงาน
สถานการณ์ความสุขของคนทางานในประเทศไทยปี ที่ 2 รอบครึ่งปี แรก มกราคมถึงมิถุนายนพ.ศ.
2556 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (3) และ สอดคล้ องกับการศึกษา
ระดับความสุขของบุคคลากรโรงพยาบาลปากเกร็ด (อมฤต จิรเศรษฐสิริ, 2557)(4) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกับ การสารวจสุขภาวะบุ คลากร ศู น ย์ อ นามั ยที่ 6 ปี งบประมาณ 2556 (กรแก้ ว
ถิรพงศ์สวัสดิ์และจันทร์ ธรา สมตัว, 2556)(5) เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติท่อี ยู่ในระดับ
“มีความสุข” ได้ แก่ มิติจิตวิญญานดี มิตินา้ ใจดี มิติการงานดี มิติใฝ่ รู้ดี มิติสุขภาพดี มิติสังคมดี
มิติครอบครัวดี พบว่ามี 2 มิติท่อี ยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” คือ มิติสุขภาพเงินดี และมิติผ่อน
คลายดี
ผลวิเคราะห์ร ะดับ ความสุขจาแนกรายแผนก พบว่ า แผนกบุ คคล (HR & Admin)
มีค่าคะแนนเฉลี่ ยความสุขสูงที่สุด และแผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education) มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ระดั บ ความสุ ข ต่ า ที่สุ ด นอกจากนี้ ยั ง พบว่ ามี บ างมิ ติ ท่ี มี ค่ า คะแนนอยู่ ใ นระดั บ “ไม่ มี
ความสุข” กล่าวคือ
ในมิ ติ ผ่ อ นคลายดี มี แ ผนกที่มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความสุ ข อยู่ ใ นระดั บ “ไม่ มี
ความสุข ” จานวนมากที่สุด คือมี ท้ังหมด 4 แผนกได้ แก่ แผนกบุ คคล (HR & Admin) แผนก
แนะนาสินค้ า (PA Team) แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC) แผนกบัญชี (Finance) และ
แผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education)
ในมิ ติ สุ ข ภาพเงิ น ดี แผนกที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยระดั บ ความสุ ข อยู่ ใ นระดั บ
“ไม่ มีค วามสุข ” รองลงมาคื อ มีท้ังหมด 2 แผนกได้ แ ก่ แผนกแนะน าสิน ค้ า (PA Team)และ
แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)
ในมิติสุขภาพดี แผนกที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข”
มีท้งั หมด 1 แผนกได้ แก่ แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)
แนวทางพัฒนาระดับความสุขของพนักงานบริษทั แบลคมอร์สประเทศไทย
จากผลการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับ
“มีความสุข” แสดงให้ เห็นว่า พนักงานในองค์กรมีความสุข ดังนั้นควรมีการสนับสนุ นและมีการ
พัฒนาบุคลากรให้ มีระดับความสุขที่เพิ่มมากขึ้นจนไปถึงระดับที่มี “ความสุขมาก” ก็จะส่งผลต่อ
ทั้งประสิทธิภาพการทางาน การดาเนินชีวิตประจาวัน รวมถึงสภาวะจิตใจที่ดีข้ นึ
พนักงานบริ ษัทแบลคมอร์ ส ประเทศไทย ควรมีการสร้ างเสริ มระดับความสุขในมิติ
สุขภาพเงินดี และมิติผ่อนคลายดีอย่างจริงจัง เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการ
ท างานและปั ญ หาที่ เ กิ ด ในระหว่ า งการท างาน การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเชิ ง บวก
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การจัดกิจกรรมสัมพันธ์หรือการเล่นกีฬาเพื่อการผ่อนคลาย และ การปรับโครงสร้ างรายได้ ให้ มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็ นต้ น
แนวทางการพัฒนาระดับความสุขในแผนกต่างๆ
1. แผนกบุ ค คล (HR & Admin) แผนกบั ญ ชี (Finance) และแผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์
(RA/NPD/Education) ควรมุ่งเน้ นพัฒนาสร้ างเสริมความสุขในมิติมิติผ่อนคลายดี
2. แผนกแนะนาสินค้ า (PA Team)ควรมุ่งเน้ นพัฒนาสร้ างเสริม ความสุขในมิติมิติ
ผ่อนคลายดีและมิติสขุ ภาพเงินดี
3. แผนกการตลาด (Marketing/Trade Marketing) ควรมุ่ งเน้ น พั ฒนาสร้ า งเสริ ม
ความสุข สนับสนุ นและมีการพั ฒนาบุคลากรให้ มีระดับความสุขที่เพิ่ มมากขึ้นจนไปถึงระดับที่มี
“ความสุขมาก”
4. แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC) ควรมุ่งเน้ นพั ฒนาสร้ างเสริ มความสุขใน
มิติมิติผ่อนคลายดี มิติสขุ ภาพเงินดี มิติสงั คมดี และมิติสขุ ภาพดี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. เครื่องมือวัดระดับความสุขของคนทางานหรือ “แฮปปี โนมิเตอร์ ” นั้นสามารถวัด
ระดับความสุขออกมาได้ เป็ นความสุขในช่ วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงควรมีการวัดระดับความสุขของ
พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ อย่างต่อเนื่องปี ละ 1-2 ครั้ง
2. ควรใช้ เครื่องมือที่มีความหลายหลาย ในการวัดระดับความสุขของพนักงาน เพื่อ
นาผลที่ได้ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
3. ควรจะมี ก ารทาการศึ ก ษาในรู ป แบบองค์ ก รที่หลากหลาย ไม่ จ ากัด แค่ อ งค์ก ร
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีมุมมองที่กว้ างมากขึ้น
บรรนานุกรม
กรแก้ ว ถิรพงษ์สวัสดิ์, และ จันทร์ธรา สมตัว. (2556). สำรวจสุขภำวะบุคลำกรศูนย์อนำมัยที ่ 6
ปี งบประมำณ 2556. สืบค้ นจาก
http://203.157.71.148/Information/center/research-56/Kornkeaw.p
จรั มพร โห้ ล ายอง, ศิ ริ นั น ท์ กิต ติสุข สถิ ต , เฉลิ มพล แจ่ ม จั น ทร์ , และ กาญจนา ตั้ง ชลทิพ ย์ .
(2557). รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมสุขคนทำงำนในประเทศไทยปี ที ่ 2 รอบครึง่ ปี แรก
(มกราคมถึ ง มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556) โดยสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: อัพทรูยู ครีเอทนิว จากัด.
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ปั จจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้บริการศัลยกรรมบนใบหน้า ของผูห้ ญิงวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชชา ชัยปฏิวัติ*
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์**

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมบน
ใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงอายุต้ังแต่
20-25 ปี ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 330 คน แล้ วน าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ
ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ 22 ปี มีร ะดั บ การศึ ก ษาสูงสุด หรื อ ก าลั ง
ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีมากที่สดุ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 10,000-20,000 บาท และมี
อาชีพนักเรียน นักศึกษามากที่สดุ
2. พฤติกรรมการใช้ บริ การศัลยกรรมเสริ มความงามใบหน้ า พบว่ า เหตุผลในการ
ตัดสินใจทาศัลยกรรมใบหน้ า เพื่อสร้ างความมั่นใจมากที่สดุ โดยส่วนของใบหน้ าที่ต้องการทามาก
ที่สุด คือ จมูก ประเภทของการศัลยกรรมใบหน้ า ส่วนใหญ่เป็ นแบบผ่าตัด สถานที่ใช้ บริ การ คือ
คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา และพึงพอใจการศัลยกรรมเสริมความงามแบบไม่ผ่าตัดมากกว่า โดย
เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบผ่าตัด คือ วัสดุท่ใี ช้ ปลอดภัย ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน ส่วน
เหตุผลที่เลือกการศัลยกรรมแบบไม่ ผ่าตัด คือ เจ็บตัวน้ อยกว่ า ระยะการพั กฟื้ นน้ อย และส่วน
ใหญ่สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้ บริการศัลยกรรมบนใบหน้ าอย่างมาก ซึ่งค่าใช้ จ่ายที่ยินดีจ่าย
คือ ประมาณ 15,001-25,000 บาท โดยเงินที่น ามาใช้ ศัลยกรรมใบหน้ าส่ว นใหญ่ มาจากเงิ น
สะสม และนิ ยมไปสถานความงามคนเดียว ส่วนช่ วงเวลาในการเลื อกใช้ บริ การศัลยกรรมเสริ ม
ความงามขึ้นอยู่กบั ตารางคิวของสถานความงาม
3. ปัจจัยด้ านจิตวิทยา ทัศนคติมีผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิง
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ความต้ องการด้ านรูปแบบการศัลยกรรม
บนใบหน้ า คือ ดูเป็ นธรรมชาติ สังเกตได้ ยากว่ าทาศัลยกรรม โดยวิธีการศัลยกรรมใบหน้ าแบบ
ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การเสริมซิลิโคน เช่น การเสริมจมูก เสริมคาง ส่วนวิธีการศัลยกรรมใบหน้ า
แบบไม่ผ่าตัดที่ต้องการ คือ การฉีดโบท็อกซ์

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
อาจารย์ที่ปรึกษา
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4. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด และปั จจั ยด้ านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมใบหน้ าของหญิ งวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับในระดับมาก ส่วนด้ านสถานที่ และด้ านการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในภาพรวมมีผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง
1. บทนา
การศั ล ยกรรม ถื อ เป็ นค่ า นิ ย มที่มี บ ทบาทอย่ า งมากในสั ง คมปั จ จุ บั น จากอดี ต ที่
การทาศัลยกรรมเป็ นเพียงการแก้ ไขอวัยวะส่วนที่ผิดปกติเท่านั้น แต่ต่อมาด้ วยค่านิยม ด้ านความ
สวยความงาม และความก้ าวหน้ าทางทางแพทย์ จึงทาให้ การศัลยกรรมเสริมความงาม ได้ รับความ
นิยม และแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มอายุของผู้ท่เี ข้ ารับบริการศัลยกรรมก็ขยายวงกว้ างมากขึ้น
เช่ นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษา จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่ งกลุ่ มผู้ หญิ งวั ยผู้ ใหญ่ ตอนต้ นอายุ
ตั้งแต่ 20-25 ปี ถือเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้ มการทาศัลยกรรมเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปั จจัยหลาย
ด้ าน ทั้งความต้ องการมีรูปร่างหน้ าตาที่ดี เพื่อสร้ างความมั่นใจ ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
เพื่ อ น หรื อ จากคนรอบข้ า ง ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมเลี ยนแบบนั ก ร้ อ ง นั ก แสดง รวมทั้ง การรั บ
วัฒนธรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเกาหลี
ธุรกิจด้ านความงาม เป็ นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูงมาก และมีแนวโน้ มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ในประเทศไทยธุรกิจศัลยกรรม มีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้ านบาท และมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้ อยละ 10 ต่อปี ซึ่งประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการศัลยกรรมมากเป็ นอับดับที่ 20 ของโลก
(สมาคมศั ล ยแพทย์ ต กแต่ ง แห่ ง ประเทศไทย , 2550) โดยในปี 2556 ประเทศไทยมี
สถานพยาบาลด้ านศั ลยกรรม จานวนทั้งสิ้น 17,330 แห่ ง แต่มีแพทย์จบเฉพาะทางเพี ยง 200
คนเท่านั้น จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้ านการศัลยกรรม โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะ
ทางศัลยกรรม ซึ่งสวนทางกับความต้ องการของตลาด รวมถึงยังขาดข้ อมูลทางสถิติ และมาตรการ
การควบคุ มด้ านการศั ลยกรรม จึ งทาให้ มีมิจฉาชี พเข้ ามาหารายได้ ในรู ปแบบคลิ นิกเถื่อน เช่ น
หมอกระเป๋ า โดยให้ บริการในราคาที่ถูกกว่าเกือบเท่าตัว แต่ใช้ สารแปลกปลอม หรือสารที่ไม่ได้ รับ
การอนุ ญาตจากองค์การอาหารและยา เช่น การฉีดนา้ มันมะกอก ฟิ ลเลอร์ปลอม ทาให้ ผ้ ูบริโภค
เสียโฉม และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาที่เกิดจากผู้ทาศัลยกรรมเอง เช่ น
การเสพติ ด ศั ลยกรรม การซื้ อขายตั ว ยาจากคนรู้ จั ก หรื อ ทางอิน เตอร์ เ น็ต ซึ่ งเป็ นสารที่ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน รวมไปถึงการรับบริการจากหมอเถื่อน ฯลฯ
การเพิ่ มขึ้นของธุรกิจความงาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และปั ญหา
ของการทาศั ลยกรรมเสริ มความงาม ทาให้ ผ้ ู ประกอบการต้ องหั นมาให้ ความสนใจหาแนวทาง
ป้ องกัน แก้ ไขให้ พร้ อมรับสภาวะต่าง ๆ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรง ปั ญหาของการศัลยกรรม รวมถึง
ผลกระทบต่ า ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งให้ ข้ อมู ลที่ถูก ต้ อง และเป็ น
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ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู บ ริ โ ภค รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ มากที่สดุ
จากเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรม
ใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ ทราบ
ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยด้ านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ า เพื่อ
ใช้ เ ป็ นแนวทางพั ฒ นากลยุ ทธ์ในธุร กิจ ด้ านความงาม รวมถึ งธุร กิจที่เกี่ยวข้ อง และเพื่ อพั ฒนา
ศักยภาพของธุรกิจให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากที่สุด เพื่อสร้ างรายได้
ให้ กบั ประเทศได้ อย่างยั่งยืน และก้ าวเป็ นผู้นาด้ านการศัลยกรรมเสริมความงามได้ ในระดับสากล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติต่อการใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานของการวิจยั
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปั จ จั ยด้ า นจิ ต วิ ท ยา มี ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศั ลยกรรมใบหน้ า ของหญิ งวั ย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมใบหน้ าของหญิง
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ปั จจัยด้ านสังคม มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล
-อายุ -ระดับการศึกษา
-รายได้ -อาชีพ
ปั จจัยด้านจิ ตวิทยา
- เหตุผลการตัดสินใจทาศัลยกรรมใบหน้ า
- ความต้ องการใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ า
- ความต้ องการด้ านรูปแบบของการศัลยกรรมใบหน้ า
- ด้ านวิธกี ารทาศัลยกรรมใบหน้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้ านผลิตภัณฑ์ -ด้ านราคา
- ด้ านสถานที่ -ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ปั จจัยด้านสังคม
- ด้ านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
- ด้ านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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5. วิธีดาเนินการวิจยั
5.1 ประชากร และตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้หญิง ช่วงอายุ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต
พื้นที่ปกครอง 50 เขต จานวนทั้งสิ้น 228,891 คน
ตัวอย่างการวิจัยครั้ งนี้ คือ ผู้หญิง ช่ วงอายุต้ังแต่ 20-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากเขตพื้นที่ปกครองจานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตปทุมวัน เขตบางเขน เขตลาดพร้ าว เขตห้ วยขวาง
และเขตบางรัก จานวนทั้งหมด 330 คน
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
และอาชีพ รวม 4 ข้ อ คาถามลักษณะแบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้ า จานวน 16 ข้ อ
ประกอบด้ วย คาถามลักษณะแบบเลือกตอบ แบบเรียงลาดับ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ทัศนคติต่อการใช้ บริการศัลยกรรมบนใบหน้ า ความต้ องการด้ านรูปแบบ หรือลักษณะของการใช้
บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้ า และด้ านวิธีการใช้ บริการศัลยกรรมเสริมความงามบน
ใบหน้ า คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า รวมจานวนทั้งสิ้น 25 ข้ อ
ส่ ว นที่ 4 ข้ อมู ล ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจท าศั ล ยกรรมเสริ ม ความงามด้ านต่ า ง ๆ
ประกอบด้ วย ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่ และ
ด้ านการส่งเสริมการตลาด จานวน 45 ข้ อ ปั จจัยด้ านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ จานวน 9 ข้ อ
และปัจจัยด้ านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ จานวน 6 ข้ อ ซึ่งเป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
6. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
6.1 ข้อมูลด้านปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 22 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.5 มีระดับ
การศึกษาสูงสุด หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 มีอาชี พ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 187 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.7
6.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า

987

6
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ 60.9
และเคยใช้ บริ การศั ลยกรรมใบหน้ า ร้ อยละ 39.1 ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับ ระดับความพึ ง
พอใจใบหน้ า ซึ่งมีผ้ ูท่ไี ม่พอใจใบหน้ าของตนเองเพี ยงร้ อยละ 14.5 จึงอาจยังไม่มีความต้ องการ
ทาศัลยกรรม โดยเหตุผลของผู้ท่ไี ม่เคยใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ า คือ รู้สึกพอใจกับหน้ าตาของ
ตัวเองอยู่แล้ ว ร้ อยละ 23.4 และกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น ร้ อยละ 22.4
ผู้ท่เี คยใช้ บริ การศัลยกรรมใบหน้ า ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากต้ องการสร้ างความมั่นใจ
คิดเป็ นร้ อยละ 56.7 เพื่ อแก้ ไขข้ อบกพร่ องบนใบหน้ า ร้ อยละ 30.9 และต้ องการเป็ นที่ยอมรั บ
จากสังคม มีบุคคลชื่นชม ร้ อยละ 6.4 โดยส่วนใหญ่ เลือกทาจมูกมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 46.5
เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ รูปจมูกใหญ่ จมูกไม่โด่ง จึงต้ องการปรั บรูปจมูกให้ สวยงาม รองลงมา
คือ ทาหน้ าเรียว ร้ อยละ 32.6 จากค่านิยมรูปหน้ าแบบ V-shape ซึ่งเห็นได้ จากดารา นักร้ องทั้ง
ไทย และต่างประเทศ
เมื่อพิ จารณาตามประเภทของการทาศัลยกรรมบนใบหน้ า พบว่ า ส่วนใหญ่ เลือกใช้
การศัลยกรรมใบหน้ าแบบผ่าตัด คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 โดยมองว่า เป็ นวิธีท่ไี ด้ รับการยอมรั บมา
นาน วั สดุท่ใี ช้ ปลอดภัยได้ รับการรั บรองมาตรฐาน จึงเชื่ อมั่นในความปลอดภัยมากกว่ า และไม่
ต้ องการทาซา้ หลายครั้ง รองลงมา คือ การทาศัลยกรรมใบหน้ าแบบไม่ผ่าตัด คิดเป็ นร้ อยละ 28.7
ซึ่งแม้ ว่าค่าใช้ จ่ายต่อครั้ งถูกกว่ า เจ็บตัวน้ อยกว่ า แต่เนื่องจากวัสดุท่ใี ช้ ส่วนใหญ่สลายได้ เองตาม
ธรรมชาติ ต้ องทาซา้ หลายครั้ ง เมื่อมองในภาพรวมการทาศัลยกรรมแบบผ่าตัดจึงคุ้มค่ากว่า และ
ส่วนใหญ่นิยมใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าที่คลินิกความงามที่ไม่มีสาขา ร้ อยละ 38.8 รองลงมา คือ
โรงพยาบาลเอกชน ร้ อยละ 32.3 ซึ่ งเป็ นผลจากผู้ ใช้ บริ ก ารส่ วนใหญ่ เ ลื อกแพทย์ ผ้ ู ให้ บริ ก าร
มากกว่าการยึดติดกับแบรนด์ หรือชื่อเสียงของสถานความงาม
ในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความต้ องการทาศัลยกรรมใบหน้ า คิด
เป็ นร้ อยละ 59.7 เนื่ องจากรู้ สึ ก พอใจกั บ หน้ าตาของตั ว เองอยู่ แ ล้ ว โดยกลุ่ ม ที่ ต้ องการ
ทาศั ลยกรรมใบหน้ า ต้ องการทาจมูกมากที่สุด ร้ อยละ 48.9 สาหรั บวิ ธีการศั ลยกรรมที่ผ้ ู ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้ คือ การศัลยกรรมแบบผ่าตัด ค่าเฉลี่ย 3.38 โดยเลือกใช้ วิธีการ
เสริ มซิ ลิโ คนมากที่สุด ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 3.72 ส่ ว นการศั ลยกรรมไม่ ผ่ า ตั ด มี ค่า เฉลี่ ย 3.02 และ
เลือกใช้ การฉีดโบท็อกซ์มากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.22 จากความต้ องการลดกล้ ามเนื้อกราม เพื่อให้
ได้ รูปหน้ าเรียวสวย ซึ่งเป็ นวิธที ่ไี ด้ รับความนิยม และรู้จักอย่างแพร่หลาย
เมื่อพิจารณาทางด้ านการเงิน พบว่า สภาพทางการเงินมีผลต่อการใช้ บริการศัลยกรรม
ใบหน้ า อย่ า งมาก คิ ด เป็ นร้ อยละ 42.7 โดยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ยิ น ดี จ่ า ยอยู่ ใ นราคาระดั บ กลาง คื อ
15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 จากการเลือกราคาที่ค้ ุ มค่ากับผลลัพธ์ โดยมองที่
คุณภาพมากกว่าราคาที่ถูก แต่ไม่สงู จนเกินไป เนื่องจากช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นวัยของนักศึกษา
และผู้ท่เี พิ่งเริ่มทางาน ซึ่งมีเศรษฐานะต่า จึงอาจไม่มีเงินมากพอที่จะใช้ บริการในราคาสูงได้ และ
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ งิ น สะสมของตนเองในการท าศั ล ยกรรม ร้ อยละ 36.4 รองลงมา คื อ เงิ น จาก
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ครอบครัว ร้ อยละ 26.4 เนื่องจากบางรายยังไม่มีรายได้ ของตัวเอง ผู้ปกครองจึงให้ การสนับสนุ น
ด้ านการเงิน ซึ่งหากมองอีกมุม คือ ผู้ปกครองให้ การยอมรับการทาศัลยกรรมเสริมความงามมาก
ขึ้น
6.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิ ตวิทยา
ปั จจัยด้ านจิ ตวิ ทยา มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศั ลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยด้ านทัศนคติต่อการใช้ บริ การศัลยกรรมเสริ ม
ความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติในเชิงบวกต่อการทาศัลยกรรม โดยส่วนใหญ่มอง
ว่ า การศั ลยกรรมช่ ว ยดึ งดู ด ความสนใจจากคนรอบข้ า ง ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.02 และมองว่ า การ
ศัลยกรรมช่วยสร้ างความมั่นใจมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.88 ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีความต้ องการของมาส
โลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) คือ ต้ องการเป็ นที่ยอมรับจากผู้อ่ นื อยากให้ ผ้ ูอ่ นื ชื่น
ชม และความต้ องการความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยทัศนคติท่มี ีระดับความสาคัญ
น้ อยที่สดุ คือ การศัลยกรรมส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็ นอย่างมาก ค่าเฉลี่ย 3.01 เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ข้อมูล และเข้ าใจด้ านการศัลยกรรมมากขึ้น ประกอบกับนวัตกรรมที่ทนั สมัย จึง
ทาให้ การทาศัลยกรรมปลอดภัย และมีผลกระทบต่อร่างกายน้ อยลง
ด้ านรูปแบบความต้ องการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการศัลยกรรมใบหน้ าให้ ออกมาดูเป็ น
ธรรมชาติ สังเกตได้ ยากว่ า ทา ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ รูปทรงใบหน้ าแบบเกาหลี เช่ น
ดวงตากลมโต หน้ าเรี ยว ค่ า เฉลี่ ย 3.66 ซึ่ งเป็ นที่นิ ยมอย่ างมากในปั จ จุ บั น สังเกตได้ จ ากการ
ทาศัลยกรรมตามแบบดารา นักร้ องเกาหลี หรือการไปทาศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีของคนไทย
และน้ อยที่สดุ คือ ต้ องการเหมือนดารา นักร้ องที่ช่ ืนชอบ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.02 ตามลาดับ
6.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมใบหน้ าของหญิงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.47 โดยส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับ
ชื่อเสียงของแพทย์ท่ใี ห้ บริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 เนื่องจากรู้สึกเชื่อมั่นในฝี มือของแพทย์ และมองว่ า
แพทย์มีผลต่อผลลัพธ์การทาศัลยกรรมอย่างมาก รองลงมา คือ ชื่อเสียงของสถานเสริมความงาม
ค่าเฉลี่ย 3.97 เนื่องจากรู้สึกปลอดภัย และน่ าเชื่อถือมากกว่ าสถานเสริ มความงามอื่น ๆ การมี
นวัตกรรมความงามต่างจากที่อ่ นื ค่าเฉลี่ย 3.95 และน้ อยที่สุด คือ มีเอกสารประกอบการปฏิบัติ
ตัว ทั้งก่อนและหลังการให้ บริการ ค่าเฉลี่ย 3.47 ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นราคามี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บริ ก ารศั ล ยกรรมใบหน้ า ของหญิ ง วั ย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.51 โดยให้ ความสาคัญกับคุณภาพที่
เหมาะสมกับราคามากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ ราคาไม่แพง หรือถูกกว่าสถานเสริม
ความงามอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 3.71 จะเห็นได้ ว่า ส่วนใหญ่ คานึงถึงด้ านคุณภาพมากกว่ าราคาถูก ซึ่ง
อาจเสี่ยงต่อวัสดุท่ไี ม่ได้ มาตรฐาน หรื อการใช้ ของปลอม และเมื่อพิ จารณาตามประเภทของการ
ศัลยกรรมใบหน้ า พบว่า การศัลยกรรมใบหน้ าแบบผ่าตัด ส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญกับราคาของ
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อุปกรณ์ หรือสิ่งต้ องที่ใช้ หลังการผ่าตัดที่ไม่สูงจากราคาทั่วไปมากนัก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.42 เพื่อการ
ตั ด สิน ใจซื้ อที่ง่า ยขึ้ น เนื่ อ งจากการซื้ อจากที่อ่ ืน อาจไม่ สะดวกแม้ ว่ า ราคาจะถู ก กว่ า ส่ ว นการ
ศัลยกรรมใบหน้ าแบบไม่ผ่าตัด ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการคิดราคาแบบเหมารวมทั้งบริเวณที่
ทา ไม่คิดเป็ นจุด หรือตามปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.49
ปั จจั ยด้ านสถานที่ มีผลต่ อการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศั ลยกรรมใบหน้ าของหญิ งวั ยผู้ ใหญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.38 เนื่องจากปั จจัยด้ านสถานที่
ไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการทาศัลยกรรมมากนัก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การตกแต่งร้ านที่
สวยงาม ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.03 เนื่องจากดูน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้บริ โภคให้ เข้ า
ไปใช้ บริการ รองลงมา คือ มีห้องพักผ่อน สาหรั บลูกค้ าระหว่างรอให้ บริการ ค่าเฉลี่ย 3.96 เพื่ อ
สร้ างความสะดวกสบาย และผ่อนคลายในระหว่ างนั่ งรอ ความสะดวกของทาเลที่ต้ัง เช่ น ใกล้ ท่ี
ทางาน หรือที่พัก รวมถึงการเดินทางที่สะดวก เช่น ใกล้ รถไฟฟ้ า BTS หรือ MRT ค่าเฉลี่ย 3.91
ซึ่งทาให้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากนัก
ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริการศัลยกรรมใบหน้ าของหญิง
วั ยผู้ ใหญ่ ต อนต้ น ในเขตกรุ งเทพมหานครในระดั บ มาก ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย 3.57 โดยส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับการแถมสินค้ า หรื อคอร์ สความงาม ค่าเฉลี่ ย 3.79 เนื่ องจากรู้สึกว่ า คุ้มค่ ากว่ า
และช่ วยกระตุ้น ให้ เกิดการซื้ อได้ มากขึ้น รองลงมา คือ การจ่ ายค่ า บริ การแบบผ่ อนชาระ ด้ ว ย
ค่าเฉลี่ย 3.72 เนื่องจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นกลุ่มนักศึกษา และผู้ท่เี ริ่ มทางานใหม่ จึงอาจไม่มี
เงินมากพอสาหรั บค่าใช้ จ่าย การจ่ ายแบบผ่อนชาระจึงช่วยลดภาระด้ านการเงิน และการให้ สิทธิ
พิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การลดราคาในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ราคาพิเศษสาหรับแม่ลูกในช่วงวัน
แม่ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.72 ตามลาดับ
6.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศั ลยกรรมใบหน้ า ของหญิ งวั ย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ ย 3.48 เมื่อแยกพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า การแนะนาของบุ คคลที่เคยใช้ บริ การศั ลยกรรมเสริ มความงามมาก่อนที่ไม่ ใช่ ญาติ และ
เพื่อนมีผลต่อการเลือกใช้ บริการมากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.02 เนื่องจากเป็ นแรงบันดาลใจที่ดี และ
สามารถเห็นภาพของการทาศัลยกรรมได้ ชัดเจนกว่า ทั้งด้ านรูปทรง และฝี มือของแพทย์ รองลงมา
คือ การแนะนาของบุคลากรของสถานเสริมความงาม เช่น แพทย์ พยาบาล พนักงาน ด้ วยค่าเฉลี่ย
3.79 เนื่ องจากบุ คลากรดังกล่ าวสามารถ ให้ คาปรึ กษได้ เป็ นอย่ างดี การแนะนาของบุ คคลที่มี
ชื่ อ เสียงที่ไ ม่ ใช่ ด ารา หรื อ นั กร้ อ ง ค่ า เฉลี่ ย 3.65 เช่ น การรี วิ ว ของบล็อ กเกอร์ ความงาม เน็ต
ไอดอล ซึ่งส่วนใหญ่ มีผ้ ูติดตามจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่มี ีความชอบ และสนใจด้ านความ
งามอยู่ แล้ ว จึงส่งผลต่อผู้ คนในวงกว้ าง และน้ อยที่สุด คือ การแนะนาของญาติ พี่ น้อง ค่ าเฉลี่ ย
3.11 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ในกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น จะให้ ความสาคัญกับบุคคลอื่น
เช่น ผู้ท่เี คยศัลยกรรม เน็ตไอดอล มากกว่าคนใกล้ ชิด เช่น เพื่อน คนรู้จัก หรือเพื่อนร่วมงาน
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ปั จจั ยด้ านการรั บรู้ ข่าวสารจากสื่อ มีผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การศั ลยกรรมใบหน้ าของ
หญิ งวั ยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ด้ วยค่ าเฉลี่ ย 3.40 เมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า กระดานแสดงความคิดเห็นใน Facebook หรือ Instagram เช่น บอร์ ด
ศัลยกรรมความงาม มีผลต่อการเลือกใช้ บริการมากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.95 เนื่องจากผู้หญิงในวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้ น นิยมเล่น facebook หรือ Instragram จานวนมาก การอัพเดทข้ อมูล การแชร์ข้อมูล
ต่ า ง ๆ ท าได้ ง่ า ย และรวดเร็ว จึ ง ง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และท าให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ในวงกว้ า ง
รองลงมา คือ เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ องกับการศัลยกรรมเสริมความงาม เช่น www.dungdong.com ด้ วย
ค่ า เฉลี่ ย 3.89 เนื่ อ งจากเป็ นเว็บ ไซต์ ท่ีมีข้ อ มู ล ด้ า นการศั ล ยกรรมจ านวนมาก ทั้ง ข้ อ มู ล การ
ทาศัลยกรรม การรี วิวจากผู้ท่เี คยทาศัลยกรรมมาก่อน การถามตอบ และให้ คาปรึกษากันในกะทู้
จึงมีผ้ ูท่ใี ห้ ความสนใจ และเข้ าไปอ่านจานวนมาก และน้ อยที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ เช่น การโฆษณา
รายการโทรทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.01 ตามลาดับ
สรุปได้ ว่า ทั้งปัจจัยด้ านจิตวิทยา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยทางสังคม
ล้ วนมี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บริ ก าร ศั ล ยกรรมใบหน้ าของหญิ ง วั ย ผู้ ใหญ่ ต อนต้ น ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่ อให้ ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และ
สร้ างความได้ เปรี ย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง มากที่ สุ ด ผู้ ป ระกอบการควรให้ ความส าคั ญ ในทุ ก ปั จ จั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้ านบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ ซึ่งกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นให้ ความสาคัญในระดับมาก
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ด้ านผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาเรื่อง การพั ฒนากลยุทธ์ด้านการสร้ างชื่อเสียง และสร้ าง
ความน่ าเชื่อถือแก่ผ้ ูบริ โภค ทั้งชื่อเสียงของแพทย์ท่ใี ห้ บริ การ และชื่อเสียงของสถานเสริ มความ
งาม เพื่ อ ตอกย้า ตราสิน ค้ า ให้ ผ้ ู บ ริ โภครู้ จั ก และจดจ าได้ การใช้ น วั ต กรรม และเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัย เช่น เครื่องจาลองภาพ 3 มิติ การใช้ เครื่องผ่าตัดที่ลดอาการเจ็บปวดได้ และควรพิจารณา
เรื่ อง การคัดสรรบุ คลากรทางการแพทย์ ทั้งการใช้ แพทย์ท่ีมีช่ ื อเสียงในวงการศั ลยกรรมเสริ ม
ความงามมาให้ บริ ก าร เพื่ อเป็ นการสร้ างจุ ดแข็งให้ เหนื อกว่ าคู่ แข่ ง และการคัดสรรผู้ ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาหรับการให้ บริการลูกค้ า เช่น วิสญ
ั ญีแพทย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องควรวิ จัย และพั ฒนาเทคนิ คการทาศัลยกรรมเสริ มความงามอย่ างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปพัฒนาการศัลยกรรมให้ ดูสวยงามเป็ นธรรมชาติ ปลอดภัย ลดผลข้ างเคียงต่อร่างกาย
ด้ านผลลั พธ์ของการทาศั ลยกรรมใบหน้ า ควรดู เป็ นธรรมชาติ กลมกลื นทั้งใบหน้ า
มากกว่ า การเน้ นสร้ า งจุ ด เด่ น ทั้งใบหน้ า การแจ้ งรายละเอียดของข้ อ มู ลต่ า ง ๆ แก่ลูก ค้ าอย่ า ง
ครบถ้ วน ทั้งก่ อนและหลั งการให้ บ ริ ก าร รวมถึ งต้ องศั ลยกรรมใบหน้ า ให้ ออกมาใกล้ เคียงกับ
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รูปแบบที่ตกลงกับลูกค้ า หรื อภาพจาลอง 3 มิติ อีกทั้ง ควรศึ กษาคู่แข่ ง และความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านราคา ควรพิจารณาเรื่อง การกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อให้ ผ้ ูบริโภค
รับรู้ได้ ถึงความคุ้มค่า และกาหนดราคาให้ เหมาะสมกับลูกค้ าเป้ าหมาย ตลอดจนการมอบส่วนลด
พิเศษ เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรเปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง
เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันต่อไป
ด้ านสถานที่ ควรตกแต่งสถานที่ให้ สวยงาม ทันสมัย เพื่อสร้ างความน่าสนใจ และสร้ าง
ความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้บริโภค รวมทั้งการเลือกทาเลใกล้ แหล่งชุมชน มีรถเมล์ผ่านหลายสาย ใกล้
รถไฟฟ้ า BTS หรือ MRT เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ลูกค้ า เช่น มีห้องสาหรับพักผ่อน หรือจัดอาหารว่างไว้ บริการ
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ควรพิจารณาเรื่อง การส่งเสริ มการขาย ทั้งการแถมสินค้ า
หรือคอร์สความงามให้ แก่ลูกค้ า การลดราคา และการให้ สิทธิพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ง่ายขึ้น แต่ท้งั นี้ ไม่ควรมีโปรโมชั่นบ่อยเกินไป เพื่อไม่ให้ ผ้ ูบริโภครอซื้อ
เฉพาะเวลามีโปรโมชั่นเท่านั้น
นอกจากนี้ การสื่อสารทางการตลาด ควรเน้ นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
อิ น เตอร์ เ น็ต เช่ น Facebook หรื อ Instagram และเว็บ ไซต์ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศั ล ยกรรม เช่ น
www.dungdong.com ซึ่งกลุ่มของหญิงวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น จะรั บรู้ข่าวสารจากสื่อดังกล่ าวมากที่สุด
รวมถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า งานแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้ างการรับรู้
และตอกยา้ ให้ ผ้ ูบริโภคจดจาตราสินค้ าได้ มากขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยในด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศัลยกรรม
เสริ มความงาม เช่ น ด้ านบุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวิต รวมถึงสภาพแวดล้ อมภายนอกใน
ด้ านต่าง ๆ
2. ควรขยายขอบเขตแบบสอบถามให้ กว้ างขึ้น และเปรียบเทียบการศัลยกรรมในแต่
ละประเภท หรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมแบบผ่าตัด และแบบไม่ผ่าตัด
3. ควรขยายขอบเขตของกลุ่ มตัว อย่ าง เช่ น การศึ กษาวิ จั ยในปริ มณฑล หรื อ ตาม
จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบความต้ องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้ านความคล้ าย หรือ
ความแตกต่าง เพื่อนามาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบการทาศัลยกรรมในสถานเสริมความงามต่าง ๆ เช่น คลินิก
โรงพยาบาล เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการในสถานเสริมความงามแต่ละประเภท
5. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ บริ การศัลยกรรมเสริ มความงามในแต่ ละกลุ่มตาม
ระดับความพึงพอใจในรูปร่างหน้ าตาของตนเอง
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6. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีศักยภาพในการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ทั้งด้ าน
การตัดสินใจ และอานาจในการซื้ อที่สูงกว่ า เช่ น กลุ่ มของสาวประเภทสอง กลุ่ มเกย์ หรื อกลุ่ ม
ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ท่ยี ังไม่แต่งงาน
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การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติก
ที่มีต่อการรักษาโรคผิวหนังอักเสบบริเวณต่อมไขมัน
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บทคัดย่อ
โรคผิวหนังอักเสบบริเวรต่อมไขมันเป็ นโรคที่ เป็ น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาด มีการกาเริบ
ของโรคบ่อย จึงจาเป็ นต้ องใช้ ยาต่อเนื่อง ยาที่ใช้ เป็ นหลัก คือ ยาในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ ซึ่งใช้
ต่ อ เนื่ อ งนาน มีผลข้ า งเคียงมาก ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งหาทางเลื อ กอื่น ที่จ ะช่ ว ยทาให้ โรค seborrheic
dermatitis นี้ดีข้ นึ โดยที่ผ้ ูป่วยได้ รับผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาน้ อยที่สดุ ในขณะนี้ โปรไบโอติก เริ่ม
เข้ ามามีบทบาทต่อสุขภาพ ในเรื่องประโยชน์และมีผลข้ างเคียงน้ อยมาก รวมทั้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
โปรไบโอติกมากขึ้น ผู้ วิจัยจึ งคิดนาโปรไบโอติก มาให้ ร่วมกับยาที่รักษาผู้ ป่วย โรค seborrheic
dermatitis เพื่อให้ อาการดีข้ นึ และผลข้ างเคียงน้ อยที่สดุ รวมทั้งได้ ประโยชน์ต่อสุขภาพด้ านอื่นด้ วย
เช่น เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย ช่วยระบบขับถ่าย เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานซินไบโอติก ต่อ
อาการทางคลินิกของโรค seborrheic dermatitis
วิธีดาเนินงานวิจัย เป็ นการวิจัยเชิ งทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized
controlled trial) โดยศึกษาในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis บริ เวณใบหน้ าระดับความรุนแรง
เล็กน้ อยถึงปานกลาง จานวน18 คน อายุ 20 ปี ขึ้นไป ที่มารับการรักษาที่ นันทวันคลินิก อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างรั บประทานซินไบโอติก ขนาดวันละ 20*109 CFUs ประเมินผล
จากค่า severity score(ความแดง,การเกิดขุย,ความมันผิว,ความคัน) ที่ 0, 2 และ 4 สัปดาห์ และ
ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สัปดาห์ ใช้ สถิติ t-Test เพื่ อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ในแต่ละ
สัปดาห์ของแต่ละกลุ่ม และความแตกต่างของผลลัพธ์ท้งั 2 กลุ่ม
ผลการวิจัย การรับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ที่มีระดับ
ความรุนแรงน้ อยและปานกลางทาให้ อาการทางคลินิกของโรคดีข้ ึน ซึ่งประเมินจาก severity score
ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับการรั กษามาตรฐาน โดยอาการดีข้ ึน
ตั้งแต่สปั ดาห์ท่ี 2 และดีมากขึ้นเมื่อครบ 4 สัปดาห์ และในระหว่างสัปดาห์ท่ี 2 ถึง 4 อาการก็ดีข้ ึน
เรื่อย ๆ ตลอดการรักษา(P=0.0431,0.0015 และ0.0052 ตามลาดับ ) แต่รับประทานซินไบโอติก

*



นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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ในผู้ ป่ วยโรค seborrheic dermatitis ไม่ ทาให้ ค่า erythema index แตกต่ า งอย่ า งมีนั ยสาคัญ ทาง
สถิติ (P=0.1317)
สรุปว่า ผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ในระดับความรุนแรงน้ อยและปานกลาง การ
รับประทานซินไบโอติก ทาให้ อาการทางคลินิกของโรค ซึ่งประเมินจาก severity score ดีข้ ึนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน โดยอาการดีข้ ึนตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 และดี
มากขึ้นเมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่รับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ยังไม่
ทาให้ ค่า erythema index ลดลงอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่ ค่า erythema
index มีแนวโน้ มลดลง ดังนั้นการใช้ ซินไบโอติกร่ วมกับการรั กษามาตรฐาน อาจเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ให้ มีประสิทธิผลมากขึ้น

ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
โรค Seborrheic dermatitis เป็ นโรคผิ ว หนั ง ที่พ บบ่ อ ย ประมาณร้ อยละ 3-5 ของ
ประชากรทั้งหมดทั่วโลก แต่ หากนับรวมผู้ท่มี ีอาการเพี ยงเล็กน้ อย เช่ น รั งแคบนหนังศี รษะเข้ า
ด้ วย อาจจะมีมากถึง ร้ อยละ 12-15 ของจานวนประชากร พบในประชากรเพศชายมากกว่ าใน
เพศหญิง และพบได้ บ่อยใน 2 ช่วงวัย คือ ในเด็กอายุต่ากว่า 3 เดือนและในผู้ใหญ่ช่วงอายุต้ังแต่
18-40 ปี (2,8)
อาการที่สาคัญของโรค seborrheic dermatitis มีต้ังแต่อาการเล็กน้ อย เพี ยงคันศีรษะ
มีรั งแคไปจนถึ งอาการรุ น แรงเป็ นผื่น ทั้งตัว แต่ อ าการรุ น แรงพบได้ น้ อย ซึ่ งใบหน้ า และลาตั ว
มักพบในบริ เวณที่มีต่อมไขมันอยู่ หนาแน่ น คือหั วคิ้ว ระหว่ างคิ้วทั้ง 2 ข้ าง ซอกจมู ก อก ไหล่
ลาตัวส่วนบน มีลักษณะผื่นแดง ขอบชั ด มีสะเก็ดสีออกเหลื อ งและลั กษณะเป็ นมัน มักเป็ น ๆ
หาย ๆ ขึ้นกับปั จจัยกระตุ้นดังกล่ าว ซึ่ งจุ ดประสงค์ของการรั กษาโรค seborrheic dermatitis คือ
ควบคุมอาการ เพราะยังไม่มีการรักษาที่สามารถรักษาให้ โรคหายขาดได้ ระยะเวลาการกลับเป็ นซา้
แตกต่างกัน ในผู้ป่วยแต่ละคน โดยทั่วไปขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ โดยทั่วไประยะเวลาใน
การรักษาเมื่อโรคกาเริบอยู่ท่ปี ระมาณ 1-3 สัปดาห์
การใช้ ยาต่ า ง ๆ ในการรั ก ษาแม้ ใช้ เ พี ย งช่ ว งเวลาสั้น ๆ แต่ ด้ว ยโรคนี้ ก าเริ บ บ่ อ ย
จึ งจาเป็ นต้ อ งใช้ ยาต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่ อ ลดผลข้ า งเคียงของยา เช่ น ยาในกลุ่ มกลู โคคอร์ ติ คอยด์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาทางเลือกอื่นที่จะช่วยทาให้ โรค seborrheic dermatitis นี้ดีข้ ึน โดยที่ผ้ ูป่วยได้ รับ
ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาน้ อยที่สุด ซึ่งในขณะนี้ โปรไบโอติก เริ่มเข้ ามามีบทบาทต่อสุขภาพมาก
ขึ้นเป็ นที่ร้ ูจักกันแพร่ หลายมากขึ้น ในเรื่องประโยชน์และมีผลข้ างเคียงน้ อยมาก รวมทั้งมีงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ โปรไบโอติ ก มากขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง คิ ด น าโปรไบโอติ ก มาให้ ร่ ว มกั บ ยาที่ รั ก ษาผู้ ป่ วย
โรค seborrheic dermatitis เพื่ อให้ อาการดีข้ ึนและผลข้ างเคียงน้ อยที่สุด ซึ่ งผู้ป่วยกลุ่ มนี้ มักจะมี
การกาเริบของโรคได้ บ่อย และต้ องใช้ ยาอยู่เป็ นประจา รวมทั้งได้ ประโยชน์ต่อสุขภาพด้ านอื่นด้ วย
เช่น เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย , ช่วยระบบขับถ่าย เป็ นต้ น
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โปรไบโอติ ก เป็ นจุ ลชี พ ที่มี ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ อ ยู่ แ ล้ ว และต้ อ งยั งคงสภาพที่มีชี วิ ต
ซึ่งทนต่อสภาพกรดและอยู่ในนา้ ดีได้ โดยสามารถยึดเกาะกับเนื้อเยื่อบุผนังลาไส้ และให้ ประโยชน์
ต่อร่ างกายมนุ ษย์ โดยไม่ก่อให้ เกิดโทษต่อร่ างกาย ส่วนพรี ไบโอติก คือ สารอาหารที่เมื่อบริ โภค
แล้ วไม่มีการย่อยสลาย และไม่ถูกดู ดซึ มในกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็ก แต่จะถู กหมักให้ ย่อย
สลายโดยแบคทีเ รี ยโปรไบโอติ ก ในลาไส้ ใหญ่ ก่ อ ให้ เ กิด สารต่ า ง ๆ ที่ให้ ป ระโยชน์ ต่ อ สุข ภาพ
ร่างกายโดยทั่วไป
ซินไบโอติก หมายถึง อาหารเสริมที่ได้ จากการผสมกันระหว่างโปรไบโอติก และพรีไบ
โอติ ก ซึ่ งท าให้ เ กิด การเสริ มฤทธิ์กั น ในร่ า งกายของผู้ ท่ีรั บ ประทานเข้ า ไปช่ ว ยส่ งเสริ มให้ เ กิ ด
คุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ อย่างเต็มที่ และทาให้ มีสขุ ภาพดีข้ นึ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาประสิทธิผลของการรั บประทานซิ นไบโอติก ต่ออาการทางคลิ นิกของโรค
seborrheic dermatitis

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่ อทราบถึงประสิทธิผลของการรั บประทานซินไบโอติกต่ออาการทางคลินิกของ
โรค seborrheic dermatitis
2. เพื่ อสามารถน าไปใช้ ในการรั กษาผู้ ป่ วยโรค seborrheic dermatitis ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้ อนของโรค
3. หน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาที่ไ ด้ ในครั้ ง นี้ มาใช้ ร่ ว มกั บ แนว
ทางการรักษามาตรฐาน (guidelines) ในการรักษาผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ได้

วิธีดาเนินงานวิจยั
การวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบสุ่ ม และมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (double blinded randomized
controlled trial) โดยมีกลุ่ มเป้ าหมาย คือ ผู้ ป่วยที่มารั บการรั กษาโรค seborrheic dermatitis ซึ่ ง
วินิจฉัยโดย พญ.นันทวัน ปิ่ นเกษร ตามหลักการวินิจฉัย (1) ที่นันทวันคลินิก อ.เมือง สุพรรณบุรี
อายุต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการเล็กน้ อยถึงปานกลาง จานวน 20 คน โดยอาสาสมัคร สมัครใจ
และให้ ความร่วมมือยินยอมเข้ าโครงการวิจัย และใช้ ซินไบโอติกในการทดสอบ
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. ซิ น ไบโอติ ก รู ป แบบรั บ ประทาน ของบริ ษั ท โทรญ่ า จ ากั ด และยาหลอก
(placebo) โดยจะเหมือนกับแคปซูลของซินไบโอติก ทั้งขนาด สี กลิ่น บรรจุ ภัณฑ์ (1แคปซูล มี
โปรไบโอติก 5* 109 CFUs)
2. ครี มให้ ความชุ่ มชื้ นชื่ อซุปเปอร์ มอยซ์ (ผลิ ตโดยบริ ษัทอินเตอร์ คอสมา จากัด),
ครี ม ketoconazole 2%, สบู่ล้างหน้ าสาหรั บผิวแพ้ ง่าย (ผลิตโดยบริ ษัทอินเตอร์ คอสมา จากัด),
ครีมกันแดด SPF50 (ผลิตโดยบริษัทอินเตอร์คอสมา จากัด)
3. เครื่อง Mexameter MX18 วัดค่า erythema index/redness
4. กล้ องดิจิตอลcanon G12
5. แบบตารางบันทึกข้ อมูล
6. แบบประเมินผลข้ างเคียง
7. เอกสารอธิบายข้ อมูลและขั้นตอนการวิจัย

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาศึกษา (Inclusion criteria)
1) ไม่จากัดเพศ อายุมากกว่า 20 ปี
2) ยินยอมเข้ าโครงการวิจัยด้ วยความสมัครใจ และอาสาสมัครลงลายลักษณ์อักษร
ใบยินยอมการรักษา (consent form)
3) ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรค seborrheic dermatitis บริ เ วณใบหน้ า ระดั บ
เล็กน้ อย ถึงปานกลาง
4) อาสาสมั ค รต้ องไม่ มี โ รคผิ ว หนั ง ชนิ ด อื่ น ร่ ว มด้ วยบนรอยโรค seborrheic
dermatitis
5) อาสาสมัครไม่ มีภ าวะติ ดเชื้ อใด ๆ ร่ ว มด้ ว ยบนรอยโรค seborrheic dermatitis
(ไข้ ,purulent discharge,pustule,oozing crusting และ wide spread weeping discharge)
6) อาสาสมั ค รไม่ ไ ด้ รั บ ประทานยากลุ่ ม ที่มี ผลต่ อ โรค seborrheic dermatitis เช่ น
ยา สเตียรอยด์ ยากดภูมิค้ ุมกัน หรือยากันชัก เป็ นต้ น
7) ในกรณีท่อี าสาสมัครเคยได้ รับยาต่าง ๆ ต้ องมีระยะพักจากยาดังกล่าว ได้ แก่
7.1 oral corticosteroid ต้ องมีระยะพัก (washout period) เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
7.2 จาก topical corticosteroid ระยะพักจากยา เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
7.3 กรณี regular vitamin supplementation รับประทานตามปกติ
8) อาสาสมัครต้ องสามารถมาตรวจติดตามผลการรักษาในสัปดาห์ท่ี 2 และ4 ได้
9) อาสาสมัครไม่มีภาวะตั้งครรภ์ หรือ ให้ นมบุตร
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เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
1) อาสาสมัครเกิดมีภาวะติดเชื้อใด ๆ ร่ วมด้ วยบนรอยโรค seborrheic dermatitis
(ไข้ , purulent discharge,pustule,oozing crusting และ wide spread weeping discharge)
2) อาสาสมัครที่มีภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่ องทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ หลังเริ่มการ
ทดลอง
3) อาสาสมัครที่รับประทานยาสเตียรอยด์ ยากดภูมิค้ ุ มกัน ยากันชัก หลั งเริ่ มการ
ทดลอง
4) อาสาสมัครที่ต้งั ครรภ์ หรือ ให้ นมบุตร หลังเริ่มการทดลอง

เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
1) หลั งเริ่ ม การรั ก ษา 1 สัป ดาห์ หากอาสาสมัค รมี อ าการก าเริ บ ของผื่ น มากขึ้ น
(flare up) กล่ าวคือ มีอาการแห้ ง แดง คัน มากขึ้นกว่ าก่อนการรั กษา และหลังรั กษา 2 สัปดาห์
หากอาสาสมัครมีอาการไม่ดีข้ นึ นับจากเริ่มการรักษา
2) อาสาสมั ค รมี อ าการ และอาการแสดงของการติ ด เชื้ อที่ร อยโรค (secondary
infection) ก ล่ า ว คื อ มี ไ ข้ ,purulent discharge, pustule, oozing crusting แ ล ะ wide spread
weeping discharge
3) อาสาสมัครมีอาการหรื ออาการแสดงที่เป็ นผลข้ างเคียงของการรั บประทานซิ น
ไบโอติก เช่น ผื่นขึ้นตามลาตัว แพ้ คันที่ผิวหนัง
4) อาสาสมั ค รไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรั บ ประทานยา โดยเมื่ อ นั บ ยาหลั ง การ
ทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ เหลือยาตั้งแต่ 12 เม็ด ขึ้นไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลั งจากที่ได้ ผ้ ู ป่วยตามเกณฑ์ในการคัดเลื อกเข้ าการศึ กษา (inclusion criteria)
แล้ ว ผู้ทาการวิจัยอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุ ดประสงค์และขั้นตอนการทา ผลข้ างเคียงที่อาจ
เกิ ด ขึ้ นในระหว่ า งการวิ จั ย เกณฑ์ ใ นการให้ อ าสาสมั ค รเลิ ก จากการศึ ก ษา (Discontinuation
criteria)
2. อาสาสมัครลงลายลักษณ์อกั ษรในใบยินยอมรับการรักษา (Informed consent)
3. ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ อาสาสมัครเกี่ยวกับประวั ติ การเจ็บป่ วย และข้ อ มู ลพื้ นฐานของ
อาสาสมัครตามแบบบันทึกข้ อมูล
4. ผู้ วิ จั ยตรวจร่ า งกายระบบผิว หนั ง กล่ าวคือ ประเมิน ความรุ น แรงของโรค (1)
Seborrheic dermatitis ตาม scale ที่บอกความรุนแรงของโรค และถ่ายภาพรอยโรคทั้งก่อนและ
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หลังการรั กษาด้ วยกล้ องดิจิตอล semiquantitative scale มีการให้ คะแนนความรุนแรงของอาการ
จาก 0-4 ในแต่ละอาการต่อไปนี้ ได้ แก่. ความแดง (erythema), การเกิดขุย (scaling), ความมัน
ของผิว (oily skin), ความคัน (pruritus)
โดยคะแนนตามความรุนแรงที่ให้ เป็ นดังนี้
0 หมายถึ ง ไม่ มี อ าการ (no symptom) 1 หมายถึ ง มี อ าการเล็ ก น้ อย (mild
symptoms), 2 หมายถึง มีอาการปานกลาง (moderate symptoms), 3 หมายถึง มีอาการรุนแรง
(severe symptoms), 4 หมายถึง มีอาการรุนแรงมาก (very severe symptoms)
การประเมินความรุนแรงของอาการที่ใช้ ในการวิจัย โดยนาคะแนนของแต่ละอาการมา
รวมกันเป็ นคะแนนรวม (total score) โดย mild คือ1-7 คะแนน moderate คือ 8-14 คะแนน
และ severe คื อ 15-20 คะแนน และวั ด ค่ า objective measurement ของผิ ว หนั ง โดยเครื่ อง
Mexameter MX18 วัดค่า erythema index/redness
- ประเมิน severity score ที่ 0,2 และ 4 สัปดาห์
- ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สัปดาห์
5. ทาการสุ่มอาสาสมัครก่อนการรักษาว่าจะให้ อยู่กลุ่มใดของการรักษาด้ วยวิธีการสุ่ม
(randomization) ซึ่งทาโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการวิจัยและ randomization code จะถูก
เปิ ดเมื่อสิ้นสุดการวิจัยเท่านั้น จะได้ กลุ่มอาสาสมัคร 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
5.1 กลุ่มที่ 1ได้ รับ ซินไบโอติก จากัด ขนาด 4 แคปซูล ต่อวัน ครั้งละ2 แคปซูล
พร้ อมอาหารเช้ า และเย็น
5.2 กลุ่มที่ 2 ได้ ยาหลอก ซึ่งมีลักษณะแคปซูลเหมือนกัน ทั้งสี กลิ่น รสชาติ และ
ขนาดรับประทานเหมือนกัน
6. อาสาสมั ค รทุ ก คนจะได้ รั บ การรั ก ษาเช่ น เดี ย วกั น ทุ ก คน กล่ า วคื อ ได้ รั บ
2%ketoconazole ชนิ ดครี ม ครี มซุปเปอร์ มอยซ์ ครี มกันแดด SPF50 และสบู่ ล้างหน้ า ใช้ วันละ
2ครั้ง เช้ า และเย็น
7. ตรวจติดตามผลการรักษาที่เริ่มการรักษา สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 โดยสังเกต
และสอบถามอาการทางคลินิกพร้ อมทั้งประเมินผลข้ างเคียงจากยา และตรวจนับปริมาณยาที่เหลือ
เพื่อประเมินความร่วมมือในการรับประทานยา
8. ตรวจติดตามการรักษา โดย
- ประเมิน severity score ที่ 0,2 และ 4 สัปดาห์
- ประเมิน erythema index ที่ 0 และ 4 สัปดาห์
และตรวจนั บ ปริ ม าณยาที่เ หลื อ เพื่ อ ประเมิ น ความร่ ว มมื อ ในการรั บ ประทานยา
ถ้ าเหลือเกิน 12 เม็ด ให้ เลิกจากการศึกษา
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การประเมินผล
ประเมินประสิทธิผลในการรักษา (Effectiveness of Therapy) โดยวัดจาก
1. ผลการรั กษาทางคลินิก (clinical outcome assessment) หลังการรั กษา ที่ 2 และ
4 สัปดาห์ ตาม Scales to be used for evaluation of baseline disease severity.
2. Objective measurement โดยเครื่อง Mexameter MX18 วัดค่า erythema
index/redness ที่เริ่มการรักษา และหลังการรักษาที่ 4 สัปดาห์

สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ในแต่ละกลุ่ม สรุปในรูปของร้ อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation, SD) รายงาน ลักษณะของค่าข้ อมูลพื้นฐานในอาสาสมัคร ได้ แก่ อายุ
2. ใช้ Paired t-Test เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ใ นแต่ ล ะสั ป ดาห์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม
ค่านัยสาคัญที่ 80% power และค่าความเชื่อมั่นที่ 0.05 ใช้ โปรแกรม SPSS version16.0 ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ท้งั 2 กลุ่ม
4. การนาเสนอข้ อมูลเป็ นแผนภูมิ และตาราง

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
เพศ ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ มีผ้ ูป่วยที่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอัตราผู้ป่วย
หญิ งต่ อผู้ ป่ วยชายประมาณ 5.67 ต่ อ 1 (17:3) ซึ่ งต่ างกับตามรายงานข้ า งต้ น ของนายแพทย์
โรนั ลด์ พี อาร์ (2) และนายแพทย์ มิตร (8)โดยความแตกต่ างนี้ มี ผลมาจากผู้ ป่ วยที่มารั บการ
รักษาที่นันทวันคลินิก ซึ่งเป็ นคลินิกความงาม ผู้เข้ ามาการรักษาส่วนใหญ่มักเป็ นเพศหญิง
อายุ การศึกษาวิจัยนี้ ผู้เข้ าร่ วมวิจัยมีต้ังแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 42 ปี โดยค่าเฉลี่ย
อายุ เท่า กั บ 28.35 ปี ซึ่ ง โรค seborrheic dermatitis นี้ มั ก พบช่ ว งวั ยทารก และผู้ ใ หญ่ ซึ่ งอายุ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ยครั้ งนี้ ใกล้ เ คียงกับ การศึ ก ษาเชิ งระบาดวิ ทยาของนายแพทย์ โรนั ลด์ พี อ าร์ และ
นายแพทย์มิตร
ความรุ น แรง ในผู้ ป่ วยจ านวน 20 คน มี อาสาสมั ครที่มีค วามรุ น แรงน้ อ ย (1-7
คะแนน) 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรุนแรง คือ 5.72 และอาสาสมัครที่มี
ความรุนแรงปานกลาง (8-15คะแนน) 2 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 10 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรุนแรง
คือ 8.5
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายวิธีท่ใี ช้ ประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อใช้
ในการรั ก ษาและติ ด ตามอาการ แต่ ไม่ มีร ายงานว่ า มีร ะดั บ ความรุ น แรงใดมากกว่ า กัน เพราะ
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เนื่ องจากธรรมชาติของโรค เป็ นโรคเรื้ อรั ง เป็ น ๆ หาย ๆ มีช่วงที่โรคสงบ และมีช่วงที่กาเริ บ
ฉะนั้นผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีความรุนแรงแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ได้ ตัด
อาสาสมั ค รที่มี ค วามรุ น แรงมาก ( severity score >15) เนื่ อ งจากกลุ่ ม ที่มี ค วามรุ น แรงมาก
จาเป็ นต้ องให้ topical corticosteroid แต่ในงานวิ จัยนี้ต้องการดูผลของซินไบโอติก ต่ออาการทาง
คลิ นิ ก ของโรค seborrheic dermatitis จึ ง ไม่ ต้ องการให้ topical corticosteroid มาเป็ นปั จ จั ย
รบกวน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้จึงมีเฉพาะระดับความรุนแรงน้ อยและปานกลาง
โดยมีผ้ ูเข้ าร่วมวิจัยทั้งหมด 20 คน และมีอาสาสมัครต้ องออกจากการศึกษา 2 คน
- ผู้ท่คี ัดออกจากงานวิจัยคนที่ 1 อยู่ในกลุ่ม ที่ได้ รับซินไบโอติก เนื่องจากหลังเริ่ ม
การทดลองได้ 2 วัน อาสาสมัครทายาสเตียรอยด์ท่ใี บหน้ าด้ วยความเคยชิน
- ผู้ท่คี ัดออกจากงานวิจัยคนที่ 2 อยู่ในกลุ่ม ที่ได้ รับยาหลอก เนื่องจากหลังเริ่มการ
ทดลอง 3 วัน อาสาสมัครถูกสุนัขกัด ต้ องรับประทานยาฆ่าเชื้อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในแต่ละกลุ่ม และเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วย 18 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ได้ รับยาหลอก 9 คน และได้ รับซินไบโอติก 9 คน
โดยทั้ง 18 คนนี้ จะได้ รับการประเมิน severity score และวัดค่า erythema index โดยที่ก่อนการ
ทดลอง ค่ า severity score และค่ า erythema index ของทั้ ง สองกลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p=0.8778, 0.0991 ตามลาดับ )
ผลการวิเคราะห์อาการทางคลินกิ ของผูป้ ่ วยในแต่ละกลุ่ม
ข้ อมู ลการวิจัยเชิงวิเคราะห์ severity score และค่ า erythema index ของผู้ ป่วยแต่ละ
กลุ่ม ในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ด้ วยการทดสอบ t-test มีรายละเอียด ดังนี้
severity score ข้ อมู ลการวิ จัยเชิ งวิ เคราะห์ เพื่ อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของค่ า severity
score ก่อนการรักษา, หลังการรักษาสัปดาห์ท่ี 2,หลังการรักษาสัปดาห์ท่4ี และระหว่างสัปดาห์ท่ี 2
และ 4 ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาหลอก พบว่ า ผู้ ป่ วยที่ไ ด้ รั บ ประทานยาหลอกมี ค่ า
severity score ก่อนการรักษา กับหลังการรักษาที่ 2 และก่อนการรักษากับหลังการรักษาสัปดาห์ท่ี
4 รวมทั้งระหว่ า งสั ป ดาห์ ท่ี 2 และ4 ของการรั ก ษา ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ
( p=0.1466, 0.3608, 0.57 ตามล าดั บ ) แต่ ก ลุ่ มผู้ ป่ วยที่ไ ด้ รั บ ซิ น ไบโอติ ก ที่หลั งการรั ก ษา
สั ป ดาห์ ท่ี 2 มี ค่ า severity score แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p=0.0061) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับก่อนการรักษา และเมื่อเปรียบเทียบ ก่อนการรักษากับหลังการรักษาที่ 4 สัปดาห์
ค่า severity score ก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p= 0.0008 ) แต่ค่า severity score
ระหว่าง สัปดาห์ท่ี 2และ4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนับสาคัญทางสถิติ (p=0.5116)
สรุ ปได้ ว่ า การรับประทานซิ นไบโอติ ก ท าให้อ าการทางคลิ นิกดีขึ้ น ค่ า severity
score ลดลง แตกต่างตั้งแต่สปั ดาห์ที่ 2 และดีขึ้นชัดเจนที่ 4 สัปดาห์ เมือ่ เทียบกับการรักษา
มาตรฐานอย่างมีนยั สาคัญทางคลินกิ
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erythema index ภายในกลุ่มเดียวกัน ผู้ป่วยที่ได้ รับประทานยาหลอก และรับประทาน
ซินไบโอติก มีค่า erythema index ก่อนการรั กษา กับหลั งการรั กษาที่ 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p=0.5776 และ 0.7408 ตามลาดับ ) สรุปได้ ว่า การรับประทานซิ น
ไบโอติก ยังไม่ทาให้ค่า erythema index ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง
Severity score
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ า severity score ของกลุ่ มผู้ ป่วยที่ได้ รับการรั กษา
ด้ วยยาหลอก กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไดรับการรักษาด้ วยซินไบโอติก ก่อนและหลังการรักษา สัปดาห์ท่ี 2
และ 4
Score of severity
ก่อนการรักษา
หลังการรักษาสัปดาห์ท่ี 2
หลังการรักษาสัปดาห์ท่ี 4

กลุ่มที่ได้ ยาหลอก
6.11
5.22
5.56

กลุ่มที่ได้ รับประทาน
ซินไบโอติก
6.22
3.78
3.33

p-value
0.8778
0.0431*
0.0015**

จากตาราง เมื่อนาข้ อมูลมาประมวลผลโดยใช้ สถิติ t-test เปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม
ก่อ นการทดลองพบว่ า มีค่า severity score ของกลุ่ มที่ไ ด้ รั บ การรั กษาด้ วยยาหลอก กับกลุ่ มที่
ได้ รับการรักษาด้ วยซินไบโอติกมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.8778) แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย severity score ที่สัปดาห์ท่ี 2 และ 4 หลังการรั กษา ค่าเฉลี่ย severity score
ของกลุ่ มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยาหลอก เปรี ยบเทียบกับกลุ่ มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยซิ นไบโอติก
มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.0431,0.0015 ตามลาดับ )
สรุปว่ า การรักษาด้วยซิ นไบโอติก เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน ทาให้
อาการทางคลินิกดีขึ้น (โดยค่ า severity score ลดลง) ตั้งแต่ สปั ดาห์ที่ 2 และดีมากขึ้ นเมื่อ
ผ่านไป 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Erythema index
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่า erythema index ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษา
ด้ วยยาหลอก กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไดรับการรักษาด้ วยซินไบโอติก ก่อนและหลังการรักษา สัปดาห์ท่ี 4
กลุ่มที่ได้ ยา
หลอก
ก่อนการรักษา
413.41 ±
หลังการรักษาสัปดาห์ท่ี 4
65.10
396.93 ±
57.68
Erythema index

กลุ่มที่ได้ รับประทานซินไบโอ
ติก
357.33 ± 70.64
345.52 ± 78.07

p-value
0.0991
0.1317

จากตาราง ก่อนการทดลอง และหลังการรักษาสัปดาห์ท่ี 4 มีค่า erythema index ของ
กลุ่มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยยาหลอก กับกลุ่มที่ได้ รับการรั กษาด้ วยซินไบโอติกมีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.0991 และ 0.1317 ตามลาดับ )
สรุปได้ ว่า ค่ า erythema index เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่ าง 2 กลุ่ม มีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.1317)
โดยที่ตลอดการวิจัยไม่มีผ้ ูป่วยได้ รับผลข้ างจากการศึกษาครั้งนี้

สรุปจากผลการศึกษา
ผู้ ป่ วยโรค seborrheic dermatitis ในระดั บ ความรุ น แรงน้ อยและปานกลาง การ
รับประทานซินไบโอติก ทาให้ อาการทางคลินิกของโรค ซึ่งประเมินจาก severity score ดีข้ ึนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน โดยอาการดีข้ ึนตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 และดี
มากขึ้นเมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่รับประทานซินไบโอติก ในผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ยังไม่
ทาให้ ค่า erythema index ลดลงอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อครบ 4 สัปดาห์ แต่ ค่า erythema
index มีแนวโน้ มลดลง ดังนั้นการใช้ ซินไบโอติกร่ วมกับการรั กษามาตรฐาน อาจเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ให้ มีประสิทธิผลมากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ที่กล่ าวว่า โรค seborrheic dermatitis เป็ นการตอบสนอง
ทางภูมิค้ ุ มกันต่ อ เชื้ อ ทั้งทาง humoral และ cellular immune response และความบกพร่ อ งของ
ภูมิ ค้ ุ ม กั น ท าให้ เ ชื้ ออยู่ น านขึ้ น (3,4) ซึ่ ง โปรไบโอติ ก สามารถกระตุ้ น การท างานของระบบ
ภูมิค้ ุมกันของร่ างกายให้ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทาง humoral mediated immunity
โพรไบโอติ ก กระตุ้น monocyte ที่มีอ ยู่ ท่ัว ไปให้ ไ หลเวี ยนไปตามหลอดเลื อ ด ให้ เ คลื่ อ นมายั ง
ตาแหน่งที่เชื้อโรครุกลา้ เข้ ามาสู่ร่างกาย แล้ ว monocyte ก็เติบโตเป็ น macrophage เพื่อจับกินเชื้อ
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โรคนั้น และหลั่งสารเคมีท่เี กี่ยวข้ องกับการทาลายเชื้อโรค เช่ น Immunoglobulin A( IgA) ส่วน
การตอบสนองทาง cellular mediated immunity โพรไบโอติ ก กระตุ้น ให้ ห ลั่ ง cytokines ได้ แ ก่
Inter–leukin (IL) และ Tumor Necrosis Factor alpha (TNF – α) ท าให้ ร่ างกายป้ องกั น
ต่อต้ านและกาจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้ าสู่ร่างกายได้ ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสารเหล่ านี้เป็ น
สารคล้ ายฮอร์โมนทาหน้ าที่ส่ อื สารระหว่างเซลล์ท่เี กี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ ุมกันเพื่อมาช่วยกันต่อสู้
กับสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค หรือผู้รุกราน นอกจากโพรไบโอติกจะช่วยเพิ่มปริมาณสารต่อต้ านเชื้อ
โรคในร่ างกายแล้ ว ยั งทาให้ มีการสื่อสารกับ gut-associated lymphocyte tissue (GALT) ได้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ การสร้ างสารป้ องกั น และการกระตุ้ น ภู มิ ค้ ุ ม กั น ให้ เ ข้ า สู่ ภ าวะสมดุ ล น าไปสู่ ก าร
ตอบสนองของระบบภูมิค้ ุมกันแบบป้ องกันมากกว่าการตอบสนองแบบก่อการอักเสบหรือภูมิแพ้
ทาให้ เนื้อเยื่อที่อักเสบบรรเทาลงและซ่อมแซมเซลล์ร่างกายที่บาดเจ็บให้ ฟ้ ื นตัวเร็วขึ้น (5) การที่
โพรไบโอติกสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิค้ ุ มกันได้ ท้ัง humoral และ cellular immune
response สามารถนามาอธิบายได้ ว่า การรับประทานซินไบโอติก ทาให้ อาการทางคลินิกของโรค
seborrheic dermatitis ดีข้ นึ ได้
การรับประทานซินไบโอติก ยังไม่ทาให้ ค่า erythema index ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เนื่ อ งจากค่ า erythema index เป็ นการวั ด ค่ า ความแดงผิว ด้ ว ยเครื่ อง Mexameter ซึ่ งปกติ
ความแดงของผิวหนังจะหายเองได้ ต้องใช้ ระยะเวลาเป็ นเดือน หรือหลายเดือน แต่ในงานวิจัยครั้ง
นี้ทาระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่ งอาจเป็ นช่ วงเวลาสั้นไปที่จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงของค่ า erythema
index จนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ค่า erythema index ของทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบก่อน
การรั กษา และหลังสัปดาห์ท่ี 4 จึงอาจกล่ าวได้ ว่า การรักษามาตรฐานด้ วยการใช้ ครี มให้ ความชุ่ ม
ชื้น, สบู่ทาความสะอาดผิว ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรค seborrheic dermatitis ทาให้ ค่าความแดงผิว
(erythema index ) มี ค่ า ลดลง แต่ ยั ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เนื่ อ งจากสาร
ดังกล่ าวเพิ่ มนา้ ในชั้นผิวหนัง ทาให้ การหักเหของแสง เมื่อตรวจด้ วยเครื่ อง mexameter จึงได้ ค่า
erythema index ลดลง และมี ห ลายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความชื้ นที่ ผิ ว หนั ง ได้ แ ก่ พั น ธุ ก รรม
สภาวะแวดล้ อม อายุ พฤติกรรม และการดาเนินชีวิต ฮอร์ โมน ยา เป็ นต้ น (7) จึงอาจทาให้ ค่า
erythema index แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลการศึกษาได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน และมีความหลากหลาย
ของกลุ่ มอายุ รวมถึงความรุ นแรงของโรคที่แตกต่ างกันมากขึ้น เนื่ องจากความรุ นแรงและการ
ดาเนินโรคแต่ละอายุแตกต่างกัน ซึ่งจะนามาสู่วิธกี ารรักษาที่ได้ ผลและเฉพาะเจาะจง
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2. ควรมีการศึกษาทดลองเป็ นระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อจะได้ บอกถึงประสิทธิผลระยะ
ยาวของการรั บประทานซินไบโอติก รวมถึงอาการและอาการแสดงที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อได้ รับซิ น
ไบโอติกในระยะยาว เนื่องจากโรค seborrheic dermatitis เป็ นโรคที่เป็ น ๆ หาย ๆ
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของซินไบโอติกขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับช่วงอายุ ความรุนแรงของโรค เพื่อให้ ได้ ผลการรักษาที่ดีท่สี ดุ และใช้ เวลาน้ อยที่สดุ
4. ควรมีการติดตามผลอาการทางคลินิกที่ 1 สัปดาห์หลังเริ่ มการทดลอง ว่ ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ เพื่อทราบความไวของประสิทธิผลของซินไบโอติกมากขึ้น
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ศึกษาความพึงพอใจของผูช้ ายในการเข้ารับบริการ
ฉีดสารโบทูลินมั ท็อกซิ น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบญจมาศ เคราะห์ดี*
นพ.ไกรสร อัมมวรรธน์**
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ รับบริ การชาย
ที่ได้ รับการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน 2) เพื่ อศึกษาระดับความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยส่วนบุคคล
และความพึ งพอใจในประสิทธิผลจากการฉี ดสารโบทู ลินัม ท็อกซิ นของเพศชาย 3) เพื่ อศึ กษา
ระดับ ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับ การใช้ สารโบทู ลินั ม ท็อ กซิ น ของเพศชายในเขตอ าเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา
วิ ธีก ารวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งสารวจ โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เลื อ กตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาแบบเจาะจง คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารชายที่ฉีด สารโบทู ลินั ม
ท็อกซิน ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จานวน 323 คนจากสถานบริการความงามและ
โรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งหมด 48 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้ วยตนเองและรอรับกลับ นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้ อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ใช้ บริ ก ารชายอายุ เฉลี่ ย 21ปี มีความพึ งพอใจต่ อ การฉี ด สาร
โบทู ลินัมท็อกซิ นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก (=3.59) ผลการรั กษามีค่าเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมาก (=3.57) ด้ านการให้ บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้ านการอานวยความ
สะดวกมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (=3.51) ตามลาดับ ปั จจัยส่วนบุ คคลทางวุ ฒิการศึกษาและ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในประสิทธิผลต่อการฉีดสารโบทูลินัม ท็อก
ซินอยู่ในระดับสูง มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และค่าเฉลี่ยด้ านความรู้ผ้ ูรับบริการชายส่วน
ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ท็อก
ซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 60.37

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
อาจารย์ท่ปี รึกษา
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วัตถุประสงค์การศึกษางานวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ ช ายในการเข้ า รั บ บริ ก ารฉี ด สารโบทู ลินั ม ท็อ กซิ น
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งอายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ และ
รายได้ ต่อความพึงพอใจในประสิทธิผลจากการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซินของเพศชายในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ สารโบทูลินัม ท็อกซินของเพศชาย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สมมุติฐานการศึกษางานวิจัย
1. ผู้รับบริ การชายที่เข้ ามารั บการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน มีความพึ งพอใจต่อบริ การ
ที่คาดหวัง
2. ปั จ จั ยส่ วนบุ คคล ได้ แ ก่ อายุ วุ ฒิก ารศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ และ รายได้ มี
ความสัมพั นธ์กับความพึ งพอใจในประสิทธิผ ลจากการฉี ดสารโบทู ลินัมท็อกซิ น ของเพศชายที่
แตกต่างกัน
3. ผู้รับบริการชายที่มารับบริการฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน มีความรู้เบื้องต้ น และเข้ าใน
กระบวนการทางานของสารโบทูลินัม ท็อกซิน
กรอบแนวคิด
ลักษณะประชากรศาสตร์
อายุ

ความพึงพอใจในการรับบริการ
ฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน

ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
สถานภาพ

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ โบทูลินัม
ท็อกซิน
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทรงพลมั่นวงค์วิโรจน์ และ ไพศาลรัมณีย์ธร (2554)ได้ ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการรักษาริ้วรอยตีนกาด้ วยการฉีดสารโอนาโบทูลิน่ัมท็อกซินเอและผลิตภัณฑ์โบ
ทูลิน่ั มท็อกซินเอชนิ ดใหม่ พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างที่รับการรั กษาทั้งสองกลุ่ มมีอัตราการตอบสนอง
100 เปอร์ เซ็นต์ต้ังแต่ วันที่ 7 หลังการรั กษาและค่อยๆตอบสนองลดลงจนเป็ น 0 เปอร์ เซ็นต์ท่ี
180 วั น หลั ง การรั ก ษาโดยไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ใ นเรื่ องของ
ประสิทธิภาพการรักษาซึ่งประเมินโดยการวัดอัตราการตอบสนองคะแนนเฉลี่ยความเปลี่ยนแปลง
ริ้ วรอยก่ อ นและหลั ง รั ก ษาระยะเวลาของการออกฤทธิ์ แ ละความพึ งพอใจของคนไข้ เ รื่ อ งของ
ผลข้ างเคียงจากการรั กษาทั้งสองวิธีพบว่ าเป็ นผลข้ างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
วรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้ ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนท
อกซินชนิดเอเข้ าในผิวหนังต่ อระดับนา้ มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้ า พบว่ า ผิวหน้ าทั้ง
สองด้ านลดลงของระดับนา้ มันและขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้ าทุกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ (p<0.05) ผิวหนังด้ านที่ได้ รับการฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิดเอเข้ าใน
ผิวหนัง มีการลดลงของระดับนา้ มันได้ มากกว่าด้ านที่ได้ รับการฉีดนา้ เกลือนอร์มอลแต่ไม่แตกต่าง
อย่ า งมีนั ยสาคัญ ทางสถิ ติ ในทุ ก สัป ดาห์ (p<0.05) ส่ ว นขนาดรู ขุมขนลดลงไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติในยาทั้ง 2 ชนิด และพบว่ ากลุ่มอายุน้อยอายุมาก สามารถลดระดับนา้ มันและ
ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้ าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 2 ด้ านในทุก
สัปดาห์ท่ปี ระเมิน ผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยส่วนใหญ่ มีความเจ็บปวดอยู่ ในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมากทั้ง 2 วิธีการรักษาเท่าๆกัน ผลข้ างเคียงพบมีรอยเข็มซึ่งหายได้
เองใน 1 วัน
เอสเชอร์ บี และคนอื่นๆ (2010) ได้ ศึกษาข้ อเสนอแนะของผู้ ใช้ บริ การฉี ดโบท๊อก
ชนิดเอระดับนานาชาติ พบว่ า ผู้ ใช้ บริ การทั่วไปเกี่ยวกับการรั กษาและเฉพาะแนวทางกายวิภาค
ศาสตร์ จุ ด ที่ฉี ด , ปริ มาณ,เทคนิ คการฉี ด และระมัด ระวั ง ความปลอดภั ย ที่พ บบ่ อ ยที่ใ บหน้ า
คาแนะนาในตอนท้ ายชัดเจน ของ BoNT-A(SpeywoodUnit) คือ 200s.U/ml(10s.U/0.05ml)
หลั งจากประยุ กต์ การใช้ เ ส้ น ระหว่ างคิ้ว คาแนะน าสมาชิ ก ฉี ด ยาทั้งหมด 5 จุ ดกับ (10Su/จุ ด .
สาหรั บริ้ วรอยหน้ าผาก ควรแนะนาสมาชิ กฉีด 4 ถึง 6 จุ ด ตามหน้ า 5-10s.U/จุ ด สาหรั บรอย
ตี น กา แนะน าสมาชิ ก ฉี ด 3 ต่ อ 5-10s.U/จุ ด ที่ด้ า นข้ า งของกล้ า มเนื้ อใบหน้ า สาหรั บ ยกคิ้ ว
ด้ า นข้ า ง,แนะน าสมาชิ ก 1 จุ ด คิ้วแต่ ละข้ า ง และเพิ่ มเติ ม 1 ในแต่ ละด้ า นของหน้ า ผากที่ 510s.U/จุด
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วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ กาหนดวิธกี ารในการดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เพศชายที่ใช้ บริการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินใน
เขตอ าเภอเมื อ งจั งหวั ด นครราชสี มา จ านวน 323 คน ค านวณได้ จ ากสูต รของ W.G.cochran
ดังต่อไปนี้

แทนค่าn=0.30(1-0.30)1.962 n=322.7
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ร่ างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการชายต่อการฉีดสารโบทูลินัมท็
อกซินในคลินิกเสริมความงามกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสอบถามมี 4 ส่วนประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้ าใจของผู้ใช้ บริการชายในการฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน
2) รูปแบบคาถามที่ใช้ ในแบบสอบถามเป็ นข้ อคาถามปิ ด มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ส่ ว นที่ 2 เกี่ยวกับ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารชายในการฉี ด โบทู ลินั มท็อ กซิ น มี
ลั ก ษณะเป็ นคาถามแบบประเมิน ค่ า ตามแบบของลิ คเคอร์ ทก าหนดคาตอบเป็ น RatingScale5
ระดับ คือ น้ อยที่สดุ น้ อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธกี ารดังนี้
1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง กรณีท่ผี ้ ูตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัย
ในข้ อคาถามและต้ องการคาชี้แจงรายละเอียดหรือให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีวิธกี ารดังนี้
(1.1) ผู้ วิ จัยได้ ทาความเข้ า ใจกับผู้ ช่ว ยวิ จั ยในการเก็บแบบสอบถามก่ อนลง
พื้นที่เก็บข้ อมูลจริง โดยให้ ผ้ ูวิจัยลองฝึ กทาแบบสอบถามก่อนลงพื้นที่เก็บจริง
(1.2) ผู้ วิ จั ยชี้ แจงวั ตถุ ป ระสงค์ ก ารเก็บ ข้ อ มู ลให้ ช่ ว ยวิ จั ยเก็บข้ อ มู ลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่จี ะเข้ าไปเก็บข้ อมูลในจังหวัดนครราชสีมา
2) รวบรวมข้ อ มู ลที่ไ ด้ มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ทุ ก ฉบั บ สรุ ป ข้ อ มู ล
ผลการวิจัย
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป มีวิธีการดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลทุกฉบับ
2) กาหนดรหัสตามตัวแปรที่กาหนด
3) นาข้ อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามลงรหัสการวิเคราะห์
4) บันทึกข้ อมูลลงคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธกี ารทางสถิติ
ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
1) ร้ อยละ 2) ค่าเฉลี่ย (Mean)3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนที่ 1 พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 ปี ร้ อยละ 43.3มีการศึ กษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 63.5สถานภาพสมรสโสด ร้ อ ยละ 67.8 ประกอบอาชี พ นั ก เรี ย น/
นักศึกษาร้ อยละ 65.9มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทร้ อยละ66.6
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ชายในการเข้ ารับบริการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พบว่ าความพึ งพอใจของผู้ ช ายในการเข้ ารั บบริ การฉี ด สารโบทู ลินั มท็อกชิ นในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.59)เมื่อพิ จารณาใน
แต่ ล ะด้ า น พบว่ า หลั ง การรั ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก(=3.78)พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
ผู้ใช้ บริ การชายมีความพึ งพอใจต่อการฉีดสารโบทู ลินัม ท็อกซินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ
แพทย์สอบถามอาการทันทีหลักฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(=4.75)
รองลงมา คือรู้สึกพึ งพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.83)
และบุคลากร/เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการด้ วยความเคารพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.79) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ ช ายในการเข้ ารั บ บริ การฉี ด สาร
BotulinumToxinพบว่าข้ อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ
1. สารโบทูลินัมท็อกซินสามารถทาให้ เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากใช้ ปริ มาณมาก
เกินไปโดยคิดเป็ นร้ อยละ76.16
2. การฉีดโบทูลินัมท็อกซิน 1ครั้งจะทาให้ ร้ ิวรอยหายไปได้ นาน1ปี โดยคิดเป็ นร้ อยละ
75.85
3. โบทูลินัมท็อกซิ นสามารถช่ วยปรั บรู ปหน้ าให้ เล็กลงได้ โดยคิดเป็ นร้ อยละ65.01
และพบว่าข้ อที่ตอบผิด มากที่สดุ เรียงตามลาดับดังนี้
1) หลั งฉี ดสารโบทู ลินัม ท็อกซิ น สามารถทาเลเซอร์ หรื อนวดหน้ าได้ ทันทีโดย
ตอบผิด ร้ อยละ 75.23
2) สารโบทูลินัม ท็อกซิน จะมีประสิทธิผลดีมากกว่าหากใช้ กับเพศหญิงโดยตอบ
ผิด ร้ อยละ 64.39
3) หญิงที่ต้ังครรภ์หรื อให้ นมบุตรสามารถฉีด โบทูลินัม ท็อกซินได้ โดยตอบผิด
ร้ อยละ 59.75
ส่วนที่ 4 พบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความหมายประโยชน์ การรักษา และ
การดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัม ท็อกซิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 60.37
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สรุปผลการวิจยั
พบว่าผู้ใช้ บริการชายส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ร้ อยละ 43.3 สถานภาพสมรสโสด ร้ อยละ
67.8มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 63.5 ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาร้ อยละ 65.9
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทร้ อยละ66.6พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ก่อนการรักษา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (=3.35) ระหว่างการรักษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(=3.65)
หลั ง การรั ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (=3.78) ผลการรั ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(=3.57) ด้ านการให้ บริ การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.70) ด้ านการอานวยความสะดวกมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (=3.51)ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ พี ร พั ฒ น์ ค าป๊ ก.2556 ได้ ศึ ก ษา
พฤติกรรมของผู้ชายวัยทางานในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทาศัลยกรรมเสริมความงาม
พบว่ าส่วนใหญ่ มีความพึ งพอใจหลั งจากการทาศัลยกรรมเสริ มความงาม และจะแนะนาคนอื่น
แน่ น อน รวมทั้ง ในอนาคตอาจจะมี การทาศั ลยกรรมเพิ่ มเติ มสาหรั บ ส่ ว นที่จ ะทาเพิ่ มเติ มคื อ
ใบหน้ าและลาคอโดยตัดสินใจที่จะเลื อกใช้ บริ การสถานศั ลยกรรมเสริ มความงามที่เดิมแน่ นอน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การศัลยกรรมเสริ มความงาม ของผู้ชายวัยทางานในอาเภอเมือง
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ สามารถสรุ ป ผลโดยเรี ยงตามค่ าเฉลี่ ยระดับ ความสาคั ญของปั จจั ยย่ อยสูงสุด
อัน ดั บ แรก ได้ แ ก่ การมีอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมือ มี ความทัน สมัย รองลงมา แพทย์ มีช่ ื อ เสี ยงในการ
ศัลยกรรม และการมีหลักฐานรับรองความรู้ความชานาญด้ านวิชาชีพ ซึ่งเป็ นปั จจัยย่อยของปั จจัย
หลักด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านบุคคล และด้ านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารชายมีค วามรู้ ความเข้ า ใจต่ อ การฉี ด สารโบทู ลินั มท็อ กซิ น ในภาพรวมมี
ความรู้เกี่ยวกับความหมายประโยชน์ การรักษา และการดูแลหลังจากฉีดสารโบทูลินัมท็อกซิน อยู่
ในระดั บ ปานกลาง ร้ อยละ 60.37แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ใช้ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ความในใจต่ อ
ประสิทธิผลของโบทูลินัมท็อกซินเพื่ อให้ รูปร่ าง หน้ าตาดูดีข้ ึนโดยคาแนะนาจากเพื่ อน /คนรู้จัก
และสื่อ สอดคล้ องกับ ธีร ะวั ฒ น์ คมรั ต น์ น นท์ .(2554) สื่อ ติจิ ติ ลที่ใ ช้ ใ นลาดับ แรกได้ แ ก่ ยู ทูป
วัตถุประสงค์ของการฉีดโบทู ลินัมท็อกซินไทด์เอ ที่คลินิกเสริ มความงามผู้มีอิทธิพลมากที่สุดใน
การฉี ด คื อ เพื่ อ น คนรั ก และสื่ อ บุ ค คลผู้ มี ช่ ื อ เสี ย งฉี ด โบท็อ ก แล้ ว รอยเหี่ ย วย่ น หายไป และ
ประสิทธิผลของการฉีดสารโบทูลินัมท็อกชินซึ่งสอดคล้ องกับวรรณวรางค์นาคพรม (2554) ได้
ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลของการฉีดโบทูลินุนทอกซินชนิดเอเข้ าในผิวหนังต่อระดับนา้ มันและ
ขนาดรูขุมขนบนผิวหนังใบหน้ า พบว่า ผิวหน้ าทั้งสองด้ านลดลงของระดับนา้ มันและขนาดรูขุมขน
บนผิวหนังใบหน้ าทุกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 สิ่งเหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูใช้ บริการตัดสินใจ
การฉีดสารโบทูลินัมท็อกชินโดยไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
การฉี ดสารโบทู ลินั มท็อ กชิ นจึ งเป็ นเหตุ ผลที่ทาให้ ผ ลการศึ กษาครั้ งนี้ จึ งพบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ การชาย
จังหวัดนครราชสีมามีความรู้ความเข้ าใจต่อการฉีดสารโบทูลินัมท็อกชินอยู่ในระดับปานกลาง
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การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา”
ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปาณิศรา โมกขะมรรคกุล*
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ **

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดม
ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ยธุร กิจบั ณ ฑิตย์ ” มีวั ต ถุ ประสงค์ ท่ีจ ะศึ กษาพฤติ ก รรม ปั จ จั ยแวดล้ อ ม และ
สิ่งแวดล้ อมที่ส่งผลกับการทางานทาง “พุทธิปัญญา” ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต เพื่ อน าผลที่ ไ ด้ มาใช้ เป็ นข้ อมู ล สารสนเทศ และเป็ นแนวทางให้ นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ การทางานทาง “พุทธิปัญญา”
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ธีวิ จั ยที่น ามาใช้ ใ นงานนี้ คือ ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ยเชิ งพรรณา โดยการเก็บ ข้ อ มู ลแบบ
บังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 120 คน จากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุระหว่ าง 18-22
ปี ให้ ทาแบบสอบถามด้ านพฤติกรรม, ปั จจัยแวดล้ อม, สภาพแวดล้ อม แล้ วให้ ทาแบบทดสอบ
MMSE 2002 เพื่ อวัดผลการทางานทาง “พุทธิปัญญา” แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์และแปลผล
ประมวลผลด้ วยโปรแกรมทางสถิติ โดยการใช้ สตู ร Chi-Sqare
ผลการวิจัยสรุปว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อทาการ
ทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบ MMSE 2002 ไม่ พบนักศึกษาที่มีคะแนนต่ากว่ า 23 ซึ่ งถือว่ า การ
ทางานของ Cognitive function ยังอยู่ในเกณฑ์

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”.
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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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. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ช่ ว งวั ยรุ่ น ตอนปลาย ถื อ เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ส าคั ญ
สาหรับประเทศในอนาคต เป็ นวัยของการเรียนรู้เพื่ออาชีพและความเข้ าใจชีวิต ต้ องปรับชีวิตเพื่อ
พร้ อมไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ มักใช้ เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การทางาน หรือการ
ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ จนลื ม ใส่ ใ จการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ขั้ น พื้ นฐาน ก่ อ ให้ เกิ ด โรคต่ า งๆ และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาให้ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่คงที่ การทางานของสมองด้ าน Cognitive
function ลดลง คิดจัดการปั ญหาไม่เป็ นระบบ ความจาลดลง ซึ่งเป็ นอุปสรรคที่สาคัญของการการ
เรียนรู้ การทางาน และการทากิจกรรมต่างๆ เรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ขาดสมาธิในการเรียน
การทางาน มีความสัมพั นธ์ด้านลบกับการเข้ าสังคม ปฏิสัมพั นธ์ไม่ดีกับคนรอบข้ าง เหล่ านี้เป็ น
จุ ดเริ่ มต้ นที่สาคัญของศักยภาพของแต่ละบุคคล และอาจเกิดเป็ นปั ญหาต่ อการพั ฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต
ในงานวิ จั ย นี้ จะมุ่ ง เน้ นศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการท างานของ Cognitive
function เพื่ อ เป็ นสิ่งที่สาคัญต่ อ ที่จะต้ องเสริ มสร้ างพั ฒนาการทางานทางปั ญ ญา เกี่ยวกับการ
เรียนรู้ ความจา การวางแผนทางความคิด การคิดอย่างมีเหตุผล และเป็ นประโยชน์ในการบูรณา
การการเรียนรู้ การทากิจกรรม ความจา และการเข้ าสังคม เพื่อเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่วัยทางาน
และเป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาระดับประเทศต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิจยั
1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมของนักศึ กษาระดับอุดมศึ กษาที่มีผลทาให้ การทางานของ
Cognitive function ลดลง
2. เพื่ อเป็ นข้ อมู ล สารสนเทศในการนาไปใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในงานวิ จัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้
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1.3 สมมุติฐานของการศึกษาหรือวิจยั
1. พฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจาวันที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ เกิดการทางานที่ผิดปกติ
ของ Cognitive function ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ปั จ จั ยแวดล้ อม ส่ งผลให้ เ กิด การทางานที่ผิด ปกติ ข อง Cognitive function ใน
นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา
3. สภาพแวดล้ อ ม ส่ งผลให้ เ กิด การทางานที่ผิด ปกติ ของ Cognitive function ใน
นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา
1.4 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
เพื่ อน าไปเป็ นข้ อ มู ล สารสนเทศในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต อั น ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ยนรู้ และความจ า (COGNITIVE FUNCTION) ของนั ก ศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา
1.5 ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ มุ่งเน้ นที่จะศึกษา พฤติกรรมและปั จจัยแวดล้ อมที่ส่งผลให้ เกิด
การทางานที่ผิดปกติในด้ านการเรี ยนรู้ และความจา (COGNITIVE FUNCTION) ของนักศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ และการทดสอบ
วัด COGNITIVE FUNCTION จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการให้ ทาแบบสอบถามแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)
2.1 แนวคิด
2.1.1 วัย รุ่ น วั ย รุ่ น ตอนปลาย เป็ นอายุ ร ะหว่ า ง 18-22 ปี เป็ นช่ ว งเวลาส าคั ญ
เนื่องจากมีพัฒนาการทั้งด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และด้ านจิตใจ จึงควรเตรียมความ
พร้ อมเข้ าสู่สภาวะการเป็ นผู้ใหญ่ และวัยทางาน
2.1.2 Cognition เป็ นกระบวนการรั บ รู้ ข้ อ มู ลจากภายนอก ผ่ า นการเรี ยนรู้ การวิ
เคราห์และส่งต่อไปยังผิวสมอง เพื่ อจัดระบบ จัดเก็บไว้ ในความทรงจา และดึงออกมาใช้ ในการ
แก้ ปัญหาต่างๆในอนาคต
2.1.3 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการทางานของ Cognitive function
2.1.3.1 การนอนหลับ หมายถึ ง สภาวะที่ ร่ า งกายตั ด การรั บ รู้ ต่ อ ของ
สิ่งแวดล้ อมและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่ างกายจะไม่มีการเคลื่อนที่ มนุ ษย์เราใช้ เวลาหนึ่ง
ในสามของแต่ ละวั น ไปกับ การนอนหลั บ ถ้ า คนเราอดนอนหรื อนอนหลั บ ไม่ เ พี ยงพอก็ ระบบ
จัดเก็บความทรงจาหรือระบบประสาทจะมีประสิทธิภาพลดลง
2.1.3.2 การดื่ ม น้ า มี ผ ลการวิ จั ย เรื่ อง Drinking Water May Provide
Mental Boost ศึ ก ษาโดย Rachael Rettner, Senior Date: 16 July 2013 การดื่ ม น้ า อาจช่ ว ย
ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพการท างานทาง Cognitive function ได้ ผลการศึ ก ษานี้ แสดงให้ เ ห็น ว่ า
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ปริ มาณการใช้ นา้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับระบบการทางานของ Cognitive function และการศึ กษา
วิจัยแคโรไลน์เอ็ดมันด์ของ University of East London School of จิ ตวิทยาในอังกฤษกล่าวว่ า
การกระหายน้ าสามารถลดประสิทธิภาพการทางานของ Cognitive function
2.1.3.3 การดื่มแอลกอฮอล์ มีผลโดยตรงต่อการกดการทางานของระบบ
ประสาท และกดการทางานของก้ านสมอง (Brain stem) หากดื่มแอลกอฮอล์ มากๆ จนเกิดภาวะ
Korsakoff syndrome จะทาให้ สูญเสียความทรงจาในอดีต มักสร้ างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ และเชื่อว่า
เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจริง ร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทโดยทั่วไประดับสติปัญญายังปกติอยู่ แต่
หากผู้ ป่วยยังดื่มแอลกอฮอล์ จะมีผลต่ อสมองโดยตรง อาจทาให้ เกิดปั ญหาด้ านทักษะ ความจา
การเรียนรู้ การตัดสินใจแย่ลง
2.1.3.4 การออกกาลังกาย จัดเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ท้งั ต่อสุขภาพกาย
และจิ ต มี ร ายงานว่ า การออกก าลั ง กายจะช่ ว ยให้ มี อ ารมณ์ ดี ข้ ึ น มี ส มรรถนะของการรู้ คิ ด
(cognitive function) ซึ่ งรวมทั้ง การรั บรู้ สมาธิ ความจา ที่ทาให้ เกิด พฤติกรรมการแสดงออก
การทางานของสมองระดับสูง(Executive Function) คือ การคิด แก้ ปัญหา การตัดสินใจ และการ
วางแผนดีข้ นึ
2.1.3.5 การนังสมาธิ
่
มีงานวิจัยของนักวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทมัสเจฟเฟอร์ สัน ในเมืองฟิ ลา
เดลเฟี ย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เชื่อมั่นว่า การทาสมาธิด้วยการภาวนามนตราช่วยให้ การ
ตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมีต่อความเครี ยด ความเหนื่อยล้ า และความวิตกกังวล ในผู้ สูงอายุ ท่ีมี
ปัญหาความจาบกพร่ องและความจาเสื่อมนั้นดี ผลการวิจัยเบื้องต้ นชี้ให้ เห็นว่า กลุ่มทดลองมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วน Pre Frontal (ควบคุมความคิด การตัดสินใจ
ความสนใจ) Superior Frontal (ควบคุ มการตระหนั ก รู้ ตั ว ความรู้ สึก ) และ Superior Parietal
(ควบคุมการสัมผัส การพูด การรับรส) รวมถึงช่วยให้ ความจาดีข้ ึนด้ วย
2.1.6 ความเครี ย ด กระบวนการที่เกิด ขึ้ นเมื่ อ คนเราต้ อ งปรั บ ตั ว หรื อ จั ดการกับ
สถานการณ์แวดล้ อมที่คุกคาม หรื อขัดขวางการ ปฏิบัติทางกาย และทางใจส่งผลต่ อการทางาน
ร่ วมกันระหว่ างระบบประสาท และระบบต่อมไร้ ท่อ ฮอร์ โมน หลั่งออกมาเข้ าสู่เลือดและนา้ ลาย
ทั้งนี้ คอร์ติซอลฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจะยับยั้งการดูดซึมโปรตีน ทาให้ เซลล์ท่เี กิดใหม่ขาดวัตถุดิบ
ในการสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของเซลล์ ส่ ง ผลให้ เซลล์ ป ระสาทตาย ท าให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความจาลดลง.
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3. ระเบียบ วิธีการวิจยั
3.1 วิธีการศึ กษา การศึกษานี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งศึกษา
ปั จ จั ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรม ด้ า นปั จ จั ย แวดล้ อ ม และด้ า นสภาพแวดล้ อม ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ เป็ นเครื่องมือในการวิจัย และเก็บข้ อมูล
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจานวน 120 คน
ข. เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษา (Inclusion Criteria) ดังนี้
เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- เป็ นวัยรุ่นตอนปลาย มีอายุระหว่าง 18-22 ปี
- มีความสมัครใจในการให้ ข้อมูล ในแบบสอบถาม และทาแบบทดสอบ
ค. ขนาดตัวอย่าง
เลือกสุ่มตัวอย่าง หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 120 คน มาทา
แบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้ อมูลพฤติกรรมพื้นฐาน และแบบทดสอบ
Cognitive function
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้ อมูลพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน ได้ แก่ อายุ ชั้นปี การศึกษา เกรดเฉลี่ย
พื้นฐานรายได้ งานอดิเรก.
ส่วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ กั บ ปั จ จั ย ที่ท าให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ ข อง Cognitive function
ได้ แก่ คุณภาพการนอน การรั บประทานอาหาร การดื่มนา้ การดื่มแอลกอฮอล์ การทาสมาธิ การ
ออกกาลังกาย และความเครียด.
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบการทางานของ Cognitive function ได้ แ ก่ MMSE – THAI
2002 ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชี้วัด ของผู้ท่มี ีภาวะทางจิต โดยมีจุดตัดคะแนนที่ 25 จาก 30 ซึ่งปกติ
ผู้ท่มี ีปัญหาสภาวะทางจิต หรือ Cognitive function จะมีจุดตัดที่ 23/24 จาก 30 คะแนน
3.3 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ นการสุ่มตัว อย่ าง (Simple Random Sampling) โดย
การจับสลากคัดเลือกสถานที่ จานวน 3 ที่ ได้ แก่ใต้ อาคารเรียนคณะศิลปกรรม โรงอาหาร และข้ าง
สนามฟุ ตบอล หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริ ญญาตรี อายุระหว่ าง 18-22 ปี ที่ละ 40 คน มา
ท าแบบสอบถามแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) เก็บ ข้ อมู ล พฤติ ก รรมพื้ นฐาน และ
แบบทดสอบ Cognitive function.
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3.4 วิธีการวิเคราห์ขอ้ มู ล ข้ อมูลที่เก็บเป็ นข้ อมูลคุณภาพ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ และ สถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห์
(Analysis Statistics) ได้ แก่ chi-square
นามาเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ย วิ เ คราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จ รู ปที่ระดับความ
เชื่อมั่น (p<0.05) ใช้ สถิติ chi-square ทดสอบหานัยสาคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม

4. ผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อทาศึกษาวิจัย การทางานของ Cognitive function
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี อายุ ต้ั ง แต่ 18-22 ปี จ านวน 120 คน โดยแจง
แบบสอบถามจ านวน 135 ชุ ด ได้ รั บ การตอบกลั บ จ านวน 133 ชุ ด โดยมี แ บบสอบถามที่ไ ม่
สามารถใช้ ได้ จานวน 11 ชุ ด เกิดจากผู้กรอกแบบสอบถามมีข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ อายุเกินกว่ากาหนด และเคยประสบอุบัติเหตุทางสมอง ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมู ลด้านพฤติกรรม ของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้ อมูลทั่วไปของผู้
ที่ได้ ทาแบบสอบถามจานวน 120 คน มีดังนี้
4.1.1 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันขั้นพื้ นฐาน
ข้อมูลประชากร เกีย่ วกับเพศ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของผู้ทาแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งหมด

รวม
77
43
120

ร้ อยละ
64.17
35.83
100

จากข้ อมู ล มีจ านวนนั ก ศึ กษาเพศชาย 77 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 64.17 ของนั ก ศึ กษา
ทั้งหมด 120 คน มีจานวนนักศึกษาเพศหญิง 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.83 ของนักศึกษาทั้งหมด
120 คน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของผู้ทาแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
18 ปี
19 ปี

รวม
4
18
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ร้อยละ
3.33%
15.00%
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20 ปี
21 ปี
22 ปี
ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

20
23
54
1
120

16.67%
19.17%
45.00%
0.83%
100.00%

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของผู้ทาแบบสอบถามจาแนกตามชั้นปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

รวม
20
25
20
52
3
120

เปอร์เซ็ นต์
16.67%
20.83%
16.67%
43.33%
2.50%
100.00%

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของผู้ทาแบบสอบถามจาแนกตามคณะ
คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิศวกรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชี
ศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยวและโรงแรม
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

รวม
67
12
11
6
5
4
3
3
2
1
1
5
120
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เปอร์เซ็ นต์
55.83%
10.00%
9.17%
5.00%
4.17%
3.33%
2.50%
2.50%
1.67%
0.83%
0.83%
4.17%
100.00%
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละ ของผู้ทาแบบสอบถามจาแนกตามคณะ

สถานภาพ
แต่งงานมีครอบครัว
มีแฟนแล้ ว
โสด
ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

รวม
7
29
81
3
120

ร้อยละ
5.83%
24.17%
67.50%
2.50%
100.00%

ตารางที่ 6 ตารางคะแนนที่นักศึกษาทาแบบทดสอบได้
คะแนนแบบทดสอบที่นกั ศึกษาทาได้
คะแนน
23
คะแนน
24
คะแนน
25
คะแนน
26
คะแนน
27
คะแนน
28
คะแนน
29
คะแนน
30
รวมทั้งหมด

รวม
1
9
14
23
22
31
12
8
120

ร้ อยละ
0.83
7.50
11.67
19.17
18.33
25.83
10.00
6.67
100

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นคะแนนที่นักศึกษาทาได้ ซึ่งมีจุดตัดที่ 23 นักศึกษาทุกคน
ทาคะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีปกติ ไม่มีนักศึกษาที่เริ่ มมี Impair cognitive function เลย จึงไม่ สามารถ
เปรี ยบเทีย บ พฤติ ก รรม สิ่งแวดล้ อ ม และสภาพแวดล้ อ มที่ส่งผลต่ อ การทางานของ Cognitive
function ได้

5. สรุปผลการวิจยั และ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ Cognitive function ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้ น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 คน ได้ ข้อสรุปดังนี้
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ผลของแบบทดสอบอย่างเป็ นทางการ พบว่า คะแนนที่ได้ สูงกว่า 23 คะแนน ถือว่า การ
ทางานของ Cognitive function อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในผลการวิจัย ไม่พบนักศึกษาที่มีคะแนนต่ากว่ า
23 จึ ง ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ Impairment Cognitve function ในมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์
1. แม้ นักศึกษาจะเริ่ มมีอาการ เช่ น ขี้หลงขี้ลืม สมาธิส้ัน ไม่สามารถคานวณเลขอย่าง
ง่ายได้ เป็ นต้ น ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้ เป็ นผลของการทางาน Cognitive function ลดลง แต่กย็ ังไม่
มี ตั ว ชี้ วั ด ใดๆ ที่ ล ะเอี ย ดพอที่จ ะชี้ วั ด ในงานวิ จั ย นี้ ใช้ แบบทดสอบ MMSE Thai 2002 เป็ น
Screening test เพื่อคัดกรองความผิดปกติของ Cognitive เบื้องต้ น แต่เนื่องจากแบบทดสอบนี้ยังไม่
มีความละเอียดพอ ที่จะคัดแยก ความผิดปกติในช่ วงวั ยรุ่ น จึ งยังไม่ สามารถนาข้ อมู ลที่ได้ มา ใช้
ประโยชน์ในการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ชีวิตที่ไม่ดีของนักศึกษาได้
2. ตัวแปร ที่เป็ นผลต่ อ การเกิด Impair of cognitive function เช่ น การไม่ ออกกาลั ง
กาย และ การนอนหลับไม่เพี ยงพอ นั้น เหล่ านี้ พบมากในผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถใช้ ได้ กับคนอายุ
น้ อย ควรเลือกกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุ มากกว่ านี้ ซึ่ งจากข้ อมู ลพบว่ าในวั ยเด็ก -อายุ 20กว่ าๆ จะไม่
รู้สกึ ถึงความเสื่อม นอกเหนือจากไปตรวจวัดระดับสารเคมีในร่ างกาย จึงจะสามารถบอกได้ ว่าความ
เสื่อมไปถึงระดับไหนแล้ ว แต่พออายุมากขึ้น อาการของความเสื่อมจะเริ่มปรากฏ ในผู้ชายร่ างกาย
จะปรากฏความเสื่อม ตอนอายุ 35 ปี ในผู้หญิงจะช้ ากว่า คืออายุ 40 ปี แต่จะเกิดอย่างรวดเร็ว
3. ภาวะ Impairment Cognitve function มีสาเหตุเกิดจากความบกพร่ องของฮอร์โมน
พบว่ าในวั ยหนุ่ มสาว ยังมีระดับฮอร์ โมนปกติ จึ งไม่ พบความผิดปกติของ Impairment Cognitive
function ถึงแม้ ว่านักศึกษาบางรายจะเริ่ มมีอาการความจาสั้น สมาธิส้ัน แต่กย็ ังอยู่ในเกณฑ์ท่ปี กติ
และยังไม่มีแบบทดสอบใดที่ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานสามารถนาไปวัดค่าความเสื่อมนั้นได้

ข้อเสนอแนะ
1. ในการทาวิจัยครั้ งต่อไปในเรื่ องนี้ ควรแยกประเภทของพฤติกรรมที่จะศึกษา จะทา
ให้ ง่ายต่อการควบคุมตัวแปร ในที่น้ ีผ้ ูวิจัย ได้ คัดเลือกพฤติกรรม สิ่งแวดล้ อม และสภาพแวดล้ อมที่
อาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มที่ทาการศึกษา
2. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้น โดยเพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป เพศหญิง อายุ
40 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเริ่มมีความเสื่อมในร่างกาย จะสามารถสังเกตุพฤติกรรมได้ ชัดขึ้น
3. ควรเลือกตัวชี้วัดให้ เหมาะกับงานวิจัยประเภทต่างๆ ในประเทศไทย มีตัวชี้วัดที่เป็ น
ที่ยอมรั บอยู่ 2 แบบ คือ TMSE และ MMSE 2002 อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวนี้ยังไม่มีความ
ละเอียดพอในการคัดกรอง ความผิดปกติของ Cognitive function ในแต่ละช่ วงวัย อาจจะต้ องใช้
ตัวชี้วัดอื่นร่วมด้ วยโดยอาศัยข้ อมูลดัชนีการชี้วัดจากต่างประเทศมาพัฒนาให้ สอดคล้ อง
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การศึกษาความรู ้ และพฤติกรรมในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ภัทราวดี อาไพพันธุ*์
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งพรรณา (Descriptive Research) เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้
พฤติกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอ
วัย โดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) ความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตาม
ศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง
2) ผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาวะ
สุขภาพ ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพ
การจ้ างงาน และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน
อย่ างมีนั ยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดั บ 0.05 3) ผลของปั จจั ยส่ วนบุ คคลกับพฤติก รรมในการดู แ ล
สุขภาพ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้ างงาน สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ
และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 4) ความสัมพั นธ์ของความรู้กับพฤติกรรมในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวั ย
ของเจ้ าหน้ าที่ในศูนย์อนามัยที่ 3 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนั้น
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น การให้ ค วามรู้ ท่ีถู ก ต้ อ งตามศาสตร์ ช ะลอวั ย ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ท่ีเ น้ น ให้ ก าร
ส่งเสริ มสุขภาพให้ มีสุขภาวะที่ดีท้งั ทางด้ านร่ างกาย และใจ และป้ องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ มากกว่ าการรั กษาโรค รวมถึงการส่งเสริ มโครงการส่งเสริ มสุขภาพแก่เจ้ าหน้ าที่ในศูนย์
อนามัยที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ ตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย ตามศาสตร์ชะลอวัยอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย
คาสาคัญ: ความรู้, พฤติกรรม, การดูแลสุขภาพ, ศาสตร์ชะลอวัย, เจ้ าหน้ าที่

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดศูนย์อนามัยที่ 3 ได้ จัดโครงการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี แก่ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นในหน่ ว ยงาน และมี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ผ ลตรวจสุ ข ภาพโดย
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ ติดตามวิเคราะห์ผลจากผลการ
ตรวจสุข ภาพประจ าปี ของเจ้ า หน้ า ที่ท่ีป ฏิบั ติ งานในศู น ย์ อ นามั ยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2558
มีเ จ้ า หน้ าที่ท่ีป ฏิบั ติงานอยู่ 335 คน โดยผลการตรวจสุขภาพยังพบความผิด ปกติ เช่ น ภาวะ
นา้ หนักเกิน และยังพบภาวะนา้ ตาลในเลือดสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น
ด้ วย ศาสตร์ ชะลอวัย คือ ศาสตร์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมทุก ๆ ด้ าน (Holistic
Approach) เพื่อให้ ได้ สภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Health) อันจะนาไปสู่การชะลอ
ความเสื่อม เหี่ยว แก่ โรคเจ็บป่ วย หรือมะเร็ง (มาศ ไม้ ประเสริฐ, 2557) เป็ นศาสตร์ของการ
ป้ องกันอย่างพื้นฐาน โดยการเสริมสร้ างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเริ่มตั้งแต่ระดับของสารเคมีใน
เลือด เสริ มสมรรถภาพของร่ างกายให้ ยืนยาวนานที่สุด ลดปั จจัยเสี่ยงของโรคเรื้ อรั งต่ าง ๆ ยืด
ระยะเวลาเริ่มต้ นการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพตาม
ศาสตร์ชะลอวัย จึงเป็ นการป้ องกัน ชะลอภาวะความเสื่อมของร่ างกาย มีผลในการป้ องกันการเกิด
โรค และฟื้ นฟูสขุ ภาพ
ผู้วิจัยเห็นว่า การดูแลตนเองตามศาสตร์ช ะลอวัย มีความสาคัญต่อการนามาใช้ ปฏิบัติ
ในการดู แลตนเองทั้งทางด้ า นโภชนาการ และการจั ด การสิ่งแวดล้ อ มอื่น ๆ ที่มีผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพ เพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดี แข็งแรง สามารถป้ องกันการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่ างกาย
ได้ มีความสาคัญต่อการดาเนิ นชีวิตในปั จจุ บันอย่างยิ่ ง ที่การเลื อกบริ โภคอาหารที่ดีต่อร่ างกาย
ปลอดสารพิ ษ ผู้วิจัยในฐานะเจ้ าหน้ าที่ท่ีปฏิบัติงานในศู นย์อนามัยที่ 3 เป็ นผู้ท่สี นใจ และศึกษา
เรื่ อ งเพื่ อให้ เจ้ า หน้ า ที่เ พื่ อร่ ว มงานน าแนวทางการดู แลสุขภาพตนเองไปปรั บ ใช้ ใ นการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน ให้ มีสขุ ภาพที่ดีข้ นึ ป้ องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อม และเป็ นต้ นแบบการให้ ความรู้
ด้ านการดู แลตนเองต่อครอบครั ว หรื อผู้มารั บบริ การของศู นย์อนามัยได้ ผู้ วิจัยจึงทาการศึ กษา
ระดับของความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของเจ้ าหน้ าที่ตามศาสตร์ ชะลอวัย เพื่ อเป็ น
พื้นฐานในการจัดการความรู้ และจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพของเจ้ าหน้ าที่ในศูนย์อนามัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพตนเองเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
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3. วิธีการวิจยั ประชากร และตัวอย่าง
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งพรรณา (Descriptive Research) ในเจ้ า หน้ า ที่ท่ี
ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ปี 2559 จานวน 355 คน ได้ แบบสอบถามที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาจานวน 316 ชุด

4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
จั ด ทาแบบสอบถามความรู้ และพฤติ กรรมในการดู แลตนเองตามศาสตร์ ชะลอวั ย
หลังจากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
และเลือก ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจ้ างงาน สถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2 คาถามข้ อมูลสุขภาพ แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และเลือก
ได้ แก่ นา้ หนัก ส่วนสูง ค่า BMI (จากการคานวณตามสูตร แบ่งตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
สาหรับประชากรเอเชีย) และภาวะสุขภาพด้ านโรคประจาตัว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้ การดู แลตนเองตามศาสตร์ ชะลอวั ย จ านวน 25 ข้ อ
ประกอบด้ วยข้ อคาถามโดยมีลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ ให้ เขียนเครื่องหมาย / ในช่องที่
ตรงกับข้ อความที่ท่านตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน คือ ตอบ ถูก ได้
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ตอบ ผิด หรือ ไม่ทราบ ได้ คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
การแปลความหมายแบบวั ด ความรู้ ก ารดู แ ลตนเองตามศาสตร์ ช ะลอวั ย มีจ านวน
ทั้งหมด 25 ข้ อ มี 3 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินโดย อ้ างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ
Bloom, 1971
ระดับความรู ้
คะแนนความรู ้
ร้อยละของคะแนนเต็ม
มาก
20 - 25
มากกว่า หรือเท่ากับ 80
ปานกลาง
16 -19
61 - 79
น้ อย
0 - 15
น้ อยกว่า หรือเท่ากับ 60
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้ านโภชนาการ และการดูแลตนเอง
ด้ านอื่น ๆ ตามศาสตร์ชะลอวัย ใช้ แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ให้ เขียนเครื่องหมาย /
ในข้ อ ที่ต รงกับ การปฏิบั ติ มากที่สุ ด มี ค าถามจ านวน 25 ข้ อ (สานั ก โภชนาการ กรมอนามัย ,
2555) โดยเป็ นคาถามเชิ งบวกทั้ง 25 ข้ อ และแบ่ งพฤติกรรมในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์
ชะลอวัยของเจ้ าหน้ าที่ ออกเป็ น 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 1.67 – 2.33 หมายถึ ง มีพฤติกรรมในการดู แลสุขภาพอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ ย 1 – 1.66 หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมในการดู แ ลสุ ข ภาพอยู่ ใ นระดั บ
ควรปรับปรุง

5. ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา
5.1 ข้อมูลทัวไปของเจ้
่
าหน้าทีท่ ีป่ ฏิบตั ิงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ข้ อมู ลทั่วไปของเจ้ าหน้ าที่ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 พบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.5 อายุระหว่าง 50 - 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
33.9 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 25.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.8 รองลงมาระดับมัธยมปลาย หรือปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 สถานภาพ
การจ้ างงานรับราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 42.4 รองลงมาลูกจ้ างประจา หรือพนักงานราชการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.4 สถานภาพสมรสสมรส อยู่ด้วยกัน คิดเป็ นร้ อยละ 52.2 รองลงมาสถานภาพโสด คิด
เป็ นร้ อยละ 26.9 ภาวะสุขภาพส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็ นร้ อยละ 66.5 ค่าดั ชนีมวลกาย
(BMI) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (BMI 18.5 - 22.9) คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 รองลงมาอยู่ใน
เกณฑ์อ้วน (BMI 25 - 29.9) คิดเป็ นร้ อยละ 29.4
5.2 ความรูใ้ นการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในศู นย์
อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ผลของระดั บ ความรู้ ในการดู แ ลสุ ข ภาพตามศาสตร์ ช ะลอวั ย พบว่ า เจ้ าหน้ า ที่ ท่ี
ปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 ส่วนใหญ่ มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการที่คะแนน
ความรู้อยู่ในระดับปานกลางนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องด้ วยโครงการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่
มีก ารด าเนิ น งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการดู แ ลสุขภาพตามหลั ก 3 อ. รวมถึ งการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ที่เอื้ออานวยต่ อการดูแลสุขภาพของเจ้ าหน้ าที่ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 แต่ อาจ
เนื่องจากข้ อคาถามบางข้ อเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยนั้นเป็ นข้ อมูลความรู้ท่ี
ยังไม่ได้ มีการเผยแผร่ อย่างถูก ต้ องมากนัก จึงยังมีความสับสนของการตอบคาถามข้ อความรู้อยู่
บ้ าง จึงให้ ผลการตอบข้ อความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จึงอาจมีการเผยแพร่ ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัยที่อาจเพิ่ มเติมจากหลัก 3 อ. ให้ แพร่ หลายอย่างถูกต้ องอีกทางหนึ่ ง
ด้ วย
เมื่อวิเคราะห์ ความรู้ในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัย แบบเป็ นรายข้ อคาถาม
พบว่ า ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัยที่เจ้ าหน้ าที่ตอบถูกมากที่สุด คือ การผ่อน
คลายความเครียด จัดการกับความเครียดได้ ช่ วยให้ มีสุขภาพดีท้งั กาย – ใจ รองลงมา คือ การ
นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ และมีคุณภาพ คือ นอนก่อนเวลา 22.00 น. และนอนหลับต่อเนื่อง
7-8 ชั่วโมง เพื่อให้ ฮอร์โมนหลั่งมาซ่อมแซมร่ างกายได้ ดี แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญของ
การดู แลสุขภาพโดยองค์รวมทั้งทางร่ างกาย และจิ ตใจ การเห็น ความสาคัญของการนอนหลั บ
พักผ่อน ส่งผลให้ มีสุขภาพที่ดี รองลงมาอีก คือ การรั บประทานอาหารอย่างรวดเร็ว ช่ วยให้ การ
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ย่อย การดูดซึมอาหารได้ ดีข้ ึน และรู้สึกอิ่มเร็ว ซึ่งเป็ นข้ อความรู้แบบนิเสธต้ องตอบว่ าไม่ใช่จึงจะ
ถูกต้ อง แสดงให้ เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ทราบว่าการรับประทานอาหารควรเคี้ยวอาหารช้ า ๆ ซึ่งจะทาให้
การย่อย และดูดซึมอาหารได้ ดี
ส่วนข้ อความรู้ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยที่เจ้ าหน้ าที่ตอบไม่ถูก หรือตอบ
ไม่ทราบมากที่สดุ คือ อาหารที่มีโคเรสเตอรอลสูง ทาให้ โคเรสเตอรอลในเลือดสูงเป็ นสาเหตุหลัก
ของการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ด และหั ว ใจ คิ ด เป็ นร้ อยละ 82.3 จากความเข้ า ใจเดิ ม ที่ ว่ า โค
เรสเตอรอลเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด แต่ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า
โคเรสเตอรอลไม่ได้ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดดังกล่าว แต่เกิดจากเกิด
การอับเสบของหลอดเลือด (Atherosclerosis) เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจ และหลอด
เลือด ข้ อความรู้รองลงมา คือ การรับประทานอาหารในปริมาณมาก และการออกกาลังกายอย่าง
หักโหม ทาให้ เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 81.9 จากหนังสือ (พัฒนา เต็งอานวย
และเทวั ญ ธานี รั ต น์ : 2553) กล่ า วไว้ ว่ า ความชรา (Aging) คือ ผลจากการสะสมของความ
เสื่อมสภาพที่มีต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกาย นาไปสู่ความเจ็บป่ วย และตาย จากการศึ กษาพบว่ า
ความชราน่ าจะเกิดจากสาเหตุหลั กจากสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งประการหนึ่ งคือ อนุ มูลอิสระ (Reactive
Oxygen Species) ที่เกิดจากคน และสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้ ออกซิ เจน จากอากาศที่เราหายใจ และ
อาหารที่เรากิน มาสร้ างให้ เป็ นพลังงานของตัวเอง ดังนั้นการรั บประทานอาหารในปริ มาณมาก
หรื อการออกกาลังกายมากเกินไปซึ่งต้ องใช้ ออกซิเจนมากเช่ นกัน จึงทาให้ ร่างกายมีอนุ มูลอิสระ
เหลืออยู่มาก ก่อให้ เกิดการทาลายเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจนเสื่อมสภาพ ส่วนข้ อความรู้ท่ตี อบไม่
ถูกรองลงมาอีก คือ การรับประทานอาหารในชีวิตประจาวัน ทาให้ ร่างกายได้ รับสารอาหาร วิตามิน
และแร่ ธาตุ เพี ยงพอต่ อ ความต้ องการของร่ างกาย คิด เป็ นร้ อ ยละ 80.7 อาจเพราะเนื่ อ งจาก
หลักการโภชนาการที่เผยแพร่ อยู่ในปั จจุ บันนั้นเน้ นยา้ เรื่ องการรับประทานอาหารให้ ครบห้ าหมู่ก ็
เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย แต่การส่งเสริมดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยนั้น (พัฒนา
เต็งอานวย: 2558) กล่ าวว่ า การใช้ วิต ามิน ในหลั ก ของอายุ ร ศาสตร์ ชะลอวั ย มีจุด ประสงค์ 3
ประการคือ 1) เพื่ อทดแทนวิตามินที่เราอาจได้ ไม่เพี ยงพอ 2) วิตามินขนาดสูง ใช้ เพื่อรักษาโรค
และ 3) ใช้ เพื่อเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระ เช่ น วิตามิน เอ ซี และ อี ในการช่วยจับอนุ มูลอิสระซึ่ง
เป็ นสาเหตุหลักของความชรา
5.3 พฤติกรรมในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บตั ิงานใน
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ระดับพฤติกรรมในการดู แลสุขภาพในการดู แลสุขภาพตามศาสตร์ ช ะลอวั ย พบว่ า
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 66.8 รองลงมามี
ระดับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 25.6 และค่ าเฉลี่ ยของระดับ
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเท่ากับ 2.14 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับการศึกษาของ
(วันเพ็ญ ใจทน, 2549) ได้ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพนักงานการ ไฟฟ้ า
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ส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ จานวน 255 คน พบว่ า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงและชายจานวน
ใกล้ เคียงกัน พฤติกรรมสุขภาพการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัย แบบเป็ นรายข้ อการ
ปฏิบัติ พบว่า พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีความถี่ในการ
ปฏิบัติเป็ นประจา 5-7 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ การขับถ่ายอุจจาระเป็ นปกติทุกวัน ท้ องไม่ผูก
คิดเป็ นร้ อยละ 60.8 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ การมีอารมณ์ดี
ผ่ อ นคลายความเครี ยด และจั ด การความเครี ยดได้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.4 ค่ า เฉลี่ ยพฤติ ก รรม
เท่ากับ 2.52 อยู่ในระดับดี สอดคล้ องกับบทความของ (แพทย์พงษ็ วรพงศ์พิเชษฐ, 2553) ได้
กล่าวในบทความ ความเครียดกับการเกิดโรค ว่า เหตุการณ์ท่ที าให้ เกิดความเครียดในชีวิต จะทา
ให้ คนเรามี ค วามเจ็บ ป่ วยมากขึ้ น และท าให้ อั ต ราการตายเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารศึ ก ษาในคน และ
สั ต ว์ ท ดลอง พบว่ า ความเครี ย ดท าให้ เ กิ ด การกดภูมิ ต้ า นทานโรค นอกจากนั้ น อุ ป นิ สั ย ใน
ชีวิตประจาวัน การนอน การออกกาลังกาย นา้ หนัก น่ าจะมีผลต่อภูมิต้านทาน และการเกิดโรค
ด้ วย ส่วนพฤติกรรมข้ อที่ปฏิบัติมากรองลงมาอีก คือ การกินอาหารหลากหลาย ไม่ซา้ ชนิดกัน คิด
เป็ นร้ อยละ 43.7 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 2.40 อยู่ในระดับดี อาจเป็ นข้ อที่ง่ายต่อการปฏิบัติ
และแสดงให้ เห็นการเลือกรั บประทานอาหารหลากหลาย ที่ทาให้ ได้ รับสารอาหารที่หลากหลาย
เหมาะสมแก่ ความต้ อ งการของร่ า งกาย (สานั ก โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ,
2555)
ส่วนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ ชะลอวัย ของเจ้ าหน้ าที่ท่ไี ม่เคยปฏิบัติ
หรือปฏิบัตินาน ๆ ครั้งมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารเสริ มวิตามิน หรือแร่ ธาตุต่าง ๆ คิด
เป็ นร้ อยละ 62.0 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 1.53 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งเป็ นข้ อพฤติกรรม
ที่สอดคล้ องกับข้ อความรู้ท่เี จ้ าหน้ าที่ตอบไม่ถูก หรือไม่ทราบเป็ นจานวนมาก รองลงมา คือ การ
กินผลไม้ ก่อนอาหารอย่างน้ อย 30 นาที หรื อ กินแทนเป็ นอาหารว่ าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ
1.80 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้ วยอาจเป็ นค่านิยมการรั บประทานผลไม้ หลังอาหาร ถือว่ าเป็ น
ของหวานหลังมื้ออาหาร แต่การรั บประทานผลไม้ ท่ที าให้ ได้ ประโยชน์น้ัน ควรทานผลไม้ ชนิดไม่
หวานก่อนมื้ออาหาร หรืออาหารว่างระหว่างมื้อ (มาศ ไม้ ประเสริฐ, 2558) และข้ อการปฏิบัติท่ี
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้งรองมาอีก คือ การเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดก่อนกลืน หรือเคี้ยว 20 - 40 ครั้ง
ต่อคา ค่ าเฉลี่ ยพฤติกรรมเท่ากับ 1.87 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อพิ จาราณาจาก
ข้ อความรู้ ท่ีตอบถู กมากที่สุดพบว่ ามีความขัดแย้ งกันที่ว่ามีผ้ ู ตอบคาถามถู กข้ อการรั บประทาน
อาหารอย่ างรวดเร็ว ช่ วยให้ การย่ อ ย การดู ดซึ มอาหารได้ ดีข้ ึน และรู้ สึก อิ่มเร็ว คิดเป็ นร้ อยละ
89.6 แสดงให้ เห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ทราบข้ อมูลว่าการเคี้ยวอาหารให้ ละเอียด 20 – 40 ครั้งต่อคานั้น
มีความสาคัญต่อสุขภาพ แต่การปฏิบั ติจริงทาได้ ยาก อาจเนื่องจากความเคยชิน และความเร่ งรี บ
ด้ ว ยภาระครอบครั ว หรื อ การงาน และอาจไม่ ทราบความสาคั ญที่แท้ จริ งว่ าการคี้ยวอาหารให้
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ละเอียดก่อนกลืนนั้นช่วยให้ การย่อย ดูดซึมอาหารของกระเพาะอาหารดีข้ ึน ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี
ในระยะยาวได้ (มาศ ไม้ ประเสริฐ, 2558)
5.4 ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุ คคลกับความรู ้ และพฤติกรรมใน
การดู แ ลสุ ข ภาพตามศาสตร์ช ะลอวัย ของเจ้ า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในศู น ย์อ นามัย ที่ 3
นครสวรรค์ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ตามศาสตร์ ชะลอวัย ของเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จาแนกตามเพศ
และภาวะสุขภาพ โดยใช้ การวิ เคราะห์ ความแตกต่างด้ วยการทดสอบ t-test และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ของเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานใน
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้ างงาน สภานภาพ
สมรส และค่ าดั ชนี มวลกาย (BMI) โดยการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)
จากผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ในการดูแลสุขภาพ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ภาวะสุขภาพ ที่แตกต่างกันมีความรู้ในการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา
สถานภาพการจ้ างงาน และค่ าดัชนี มวลกาย (BMI) ที่แตกต่ างกันมีความรู้ ในการดู แลสุขภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนผลของปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยนั้น ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้ างงาน
สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมไม่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ สมมติ ฐ านที่ ต้ั ง ไว้ อาจ
เนื่องมาจากการมีโครงการส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 3 ที่มีกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพทั้งการกระตุ้นเตือนการควบคุม และการเลือกรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และมี
กิจกรรมส่งเสริ มจิ ตใจด้ วยธรรมมะหลากหลายกิจ กรรม ทาให้ พ ฤติกรรมการดู แลสุขภาพของ
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานไม่แตกต่างกัน
5.5 ความสัมพันธ์ของความรู ก้ บั พฤติ กรรมในการดู แลสุ ขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย
ของเจ้าหน้าทีท่ ีป่ ฏิบตั ิงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson’s Correlation ของความรู้กับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตามศาสตร์ ช ะลอวั ย ของเจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 3 พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.242 (p < 0.001) หมายความว่า การที่
เจ้ า หน้ า ที่ไ ด้ รั บ ความรู้ เกี่ย วกับ การดู แ ลสุข ภาพตามศาสตร์ ช ะลอวั ย ทาให้ เ กิ ด แรงจู งใจให้ มี
พฤติกรรมด้ านการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัยด้ วยเช่นกัน ทั้งนี้ผลการศึกษา สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ (Green, 1980) ที่ว่าความรู้เป็ นปั จจัยพื้นฐาน และก่อให้ เกิดแรงจู งใจใน การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้ านหนึ่งจะเป็ นความพอใจของบุคคลซึ่งได้ จาก ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ ซึ่งอาจมีผลทั้งสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม เช่นเดียวกับการศึกษาของ (จี
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ราภรณ์ และพนิดา, 2550) ที่ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพของ
อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ความรู้มี ความสัมพั นธ์กัน
กับพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของอาจารย์และบุคลากร ในมหาวิ ทยาลั ย และการศึกษาของ
(จรุง วรบุตร, 2550) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนวัยกลางคน อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ว่าเมื่อประชาชนวัยกลางคนมีความรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ก็มีแนวโน้ ม
ที่จะมีพฤติกรรมด้ านการป้ องกันโรคที่ดีข้ ึน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่า ความรู้ด้านสุขภาพ มีส่วน
สาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจ จนทาให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์น้ัน
เห็นความสาคัญ และมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านการดูแลสุขภาพเพื่อการป้ องกัน
โรคมากขึ้น

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้
6.1.1 การจั ดทาโปรแกรมการส่งเสริ มสุขภาพต้ นแบบ ในการให้ ความรู้ ท่ีถูกต้ อ ง
และแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย จากผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้
ด้ านการดูแลสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามศาสตร์ชะลอวัย ที่เน้ นยา้ เรื่องการดูแลสุขภาพ
ให้ สมดุลสมบูรณ์แข็งแรง หรือป้ องกันการเกิดโรค มากกว่ าการซ่ อมแซมสุขภาพ หรื อการรั กษา
โรค
6.1.2 นาผลการวิจัย และแบบสอบถามความรู้ และสุขภาพในการดูแลตนเอง แปล
ผลร่วมกับผลการตรวจร่างกายประจาปี ของหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่ การนาไปใช้ ร่วมกับการ
ทาโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ท่ีทางศู นย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ได้ ให้ บริ การแก่ประชาชน
หรือเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ
6.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
6.2.1 การศึกษาวิจัยในตัวแปรด้ านอื่น ๆ เช่ น รายได้ ค่านิยม ความเชื่อ แรงจู งใจ
แหล่งข้ อมูลด้ านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาวะแวดล้ อม
อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย การป้ องกัน หรือกาจัดสารพิษ หรื อมลพิษรอบตัว เป็ นต้ น นอกจากนี้ ตัว
แปรอื่น ๆ ที่อาจทาการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยเอื้ออานวยต่อการดูแลสุขภาพ
6.2.2 การแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์
ชะลอวัยออกเป็ นหมวดหมู่ชัดเจนตามด้ านต่าง ๆ
6.2.3 เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม การหาค่ า ความเที่ย งตรงของ
ข้ อมู ลที่ทาการศึ กษา ด้ วยการผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ยวชาญด้ านนั้ น ๆ และอ้ างอิงผลของ
ข้ อมูลด้ วยการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือ และทันสมัย รวมถึงการใช้ ข้อความที่เข้ าใจง่าย ไม่ซับซ้ อน สื่อ
ความหมายตรงตามวัตถุประสงค์เดียวในแต่ละข้ อ จะทาให้ เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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6.2.4 การขยายกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตามศาสตร์ชะลอวัยไปยังเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ
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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์น้ ีเป็ นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขา
อายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ
สาขาการพยาบาลอายุรกรรมจานวน 124 คน ซึ่งปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่าง ๆ เก็บข้ อมูลระหว่าง
วันที่ 1-14 มีนาคม 2559 โดยใช้ แบบสอบถามส่วนบุคคล 20 ข้ อ และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
ขององค์ ก ารอนามั ยโลกชุ ด ย่ อ ฉบั บ ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ข้ อ มี ผ้ ู ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คนคิดเป็ นร้ อยละ 88.71 ของประชากร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่
ในระดั บ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต อยู่ ท่ี 85.45 คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 11.80 คะแนน การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตด้ วย
สถิ ติ point-biserial หรื อ Pearson correlation และ Spearman rank correlation พบว่ าปั จ จั ยที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จานวนบุตร ชั่วโมงการ
นอนหลับ จานวนปี ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตาแหน่งงาน จานวนเวรเช้ าต่อเดือน จานวนเวร
บ่ ายต่ อเดือน และจานวนเวรดึกต่ อเดือน จากนั้ นวิ เคราะห์ หาความสัมพั นธ์อีกครั้ งโดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์แบบถดถอย (linear regression analysis) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมได้ แก่ จานวนชั่วโมงการนอน และตาแหน่งงาน ที่นัยสาคัญทางสถิติ p-value < 0.05
สรุ ป ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพยาบาลวิ ช าชี พ สาขาอายุ ร ศาสตร์ ใ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจานวนชั่วโมงในการนอนและ
ตาแหน่งงานมีผลต่อคุณภาพชีวิต
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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.

ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
เราไม่อาจปฏิเสธได้ ว่านอกจากการใช้ ชีวิตประจาวันอยู่กับครอบครั ว เพื่ อนฝูง และ
ผู้คนรอบข้ างแล้ ว ที่ทางานก็ถือเป็ นส่วนที่สาคัญเพราะเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ สังคม และเพื่อน
ฝูง ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้ สึกว่ าตนเองมีคุณค่ า มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ นอกจากนี้การทางานยังสามารถแสดงถึงความมั่นคงทางสถานภาพและความมีเกียรติเป็ นที่
ยอมรับในสังคม ปัจจุบันพบว่าทุกประเทศทั่วโลกมีผ้ ูท่ที างานเป็ นกะเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากการ
พัฒนาของสังคมในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ทางด้ านอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลง
ลั ก ษณะการใช้ ชี วิ ตประจาวั น จ านวนประชากรทั่ว โลกที่เ พิ่ มขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อง การเจ็บป่ วยจึ ง
เพิ่มขึ้นด้ วย ทาให้ ต้องมีงานบริการทางด้ านสุขภาพที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง จึงทาให้ วิชาชีพ
พยาบาลต้ องทางานเป็ นกะ
ดร. กฤษดา แสวงดี และคณะ (2553) ได้ ทาการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางานของ
พยาบาลไทย จานวน 18,765 คน ใน พ.ศ. 2553 พบว่า มีพยาบาลมากกว่าครึ่งมี ความเครียด
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โดยร้ อยละ 45.5 มีภาวะเครียดจากการทางานอยู่ในระดับสูง ประมาณร้ อยละ 33 มีปัญหาเรื่อง
การนอนหลับ และร้ อยละ 8-10 เคยใช้ ยานอนหลับซึ่งปั จจัยเสี่ยงของความเครียดในการทางาน
คือ มีลัก ษณะงานเป็ นเวรผลั ด ต่ อเนื่ อ งเป็ นเวลานาน ทั้งนี้ ความเครี ยดจากการทางานที่สูง มี
ความสัมพันธ์กับการได้ รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยด้ วยโรคกระดูกและกล้ ามเนื้อที่สูงขึ้น นอกจากนี้
พบว่าพยาบาลไทยมีดัชนีคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพอยู่ในระดับ 0.75 ซึ่งต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาชีพอื่น โดยพยาบาลที่อายุน้อยจะมีคุณภาพชี วิตต่ากว่ าพยาบาลอาวุโส ซึ่งมีความสัมพั นธ์กับ
ความมั่นคงในการทางาน ส่งผลให้ มีการลาออกหรื อเปลี่ ยนอาชี พ อย่ า งไรก็ดี ยังไม่ เคยมีการ
สารวจข้ อมูลลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ดังนั้น การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงมีความสาคัญและข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ใน
การหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา ดูแล ป้ องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพให้ เจริญก้ าวหน้ าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพยาบาลวิ ช าชี พ สาขาอายุ ร ศาสตร์ ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในสาขาอายุรศาสตร์
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สมมติฐานการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ย่อมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพยาบาล
วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกียรติแผนกสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จานวน 110 คน โดยเลื อก
ขนาดตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ เครื่ องมื อ แบบสอบถาม
(structured questionnaire) จานวน 20 ข้ อ เป็ นข้ อมู ลส่วนบุ คคลและข้ อมู ลเกี่ยวกับเครื่ องชี้ วั ด
คุณภาพชี วิตขององค์การอนามัยโลกชุ ดย่ อ ฉบั บภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยผู้
ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง และนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของปั จจั ยกับ คุ ณ ภาพชี วิ ตโดยใช้ สถิติ point-biserial หรื อ Pearson correlation และ Spearman
rank correlation จากนั้นจึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปั จจัยกับคุณภาพชีวิตอีกครั้งโดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์แบบถดถอย (linear regression analysis)
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ผลการศึกษา
พบว่าเป็ นเพศหญิง 107 คน (ร้ อยละ 97.3) ที่เหลือเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 28.79 ปี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.66 ปี โดยพยาบาลช่ วงอายุ 20 ปี ถึง 39 ปี มีจานวนมากที่สุดคิดเป็ น
ร้ อยละ 92.70 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรีร้อยละ 91.80 ปริญญาโทร้ อยละ 8.20 มีสถานภาพ
โสดร้ อยละ 89.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีโรคประจาตัวร้ อยละ 20.90 ชั่วโมงการนอนหลับ
เฉลี่ ย 5.16 ชั่ ว โมง ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ชั่ วโมง มีก ารใช้ ยานอนหลั บ ร้ อ ยละ 5.50
พยาบาลไม่ด่ มื เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้ อยละ 79.10 พยาบาลมีการดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้
ง่วงนอนขณะปฏิบัติงานร้ อยละ 57.30 พยาบาลมีออกกาลังกายน้ อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.50 มีรายได้ โดยเฉลี่ย 30,001-40,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 มีประสบการณ์
การปฏิบั ติงานเฉลี่ ย 6.00 ปี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 5.90 ปี เป็ นพยาบาลวิ ช าชี พ ในระดั บ
ผู้ปฏิบัติงานร้ อยละ 91.80 ระดับหัวหน้ างานร้ อยละ 8.20 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาพยาบาลที่ลง
เวรดึกและต้ องไปรั บงานต่อร้ อยละ 7.30 โดยทั้งหมดเป็ นการไปประชุมหรือเข้ ารับอบรมต่าง ๆ
พยาบาลมีปัญหาในหน่วยงานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์มากที่สุด โดยเป็ นการขาดแคลนอุปกรณ์
ที่ใ ช้ ใ นการทางานคิ ดเป็ นร้ อยละ 23.60 ปั ญหาเกี่ยวกับ ผู้ ร่ ว มงานร้ อยละ 11.80 และปั ญ หา
เกี่ยวกับหัวหน้ างานร้ อยละ 1.80
ตารางที่ 1 คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมของพยาบาลวิ ช าชี พ สาขาอายุ ร ศาสตร์ ใ นโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตดี
คุณภาพชีวิตปานกลาง
คุณภาพชีวิตไม่ดี

ช่วงคะแนน
96-130
61-95
26-60

จานวน (คน)
23
86
1

ร้อยละ
20.90
78.20
0.90

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ ใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
โดยรวม 85.45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.80 คะแนน คะแนนต่าสุด 54 คะแนน และ
คะแนนสูงสุด 117 คะแนน
จากนั้ นหาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจั ยกับคุ ณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิ ชาชี พ
สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
โดยรวมของพยาบาลวิ ชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ได้ แก่
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อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพ จ านวนบุ ต ร ชั่ ว โมงการนอนหลั บ จ านวนปี ที่ป ฏิบั ติ งานใน
โรงพยาบาล ตาแหน่งงาน จานวนเวรเช้ าต่อเดือน จานวนเวรบ่ายต่อเดือน จานวนเวรดึกต่อเดือน
ตารางที่ 2 ความสัมพั นธ์โดยตรงของปั จจั ยกับคุ ณภาพชี วิต โดยรวมของพยาบาลวิ ชาชี พสาขา
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปั จจัย
จานวนชั่วโมงในการนอน
ตาแหน่งงาน

R Square
0.164
0.211

Adjusted R Square
0.157
0.197

p-value
0.004
0.013

จากตารางที่ 2 พบว่ า การใช้ สถิติการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งเส้ นตรง ปั จจั ยที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คือ จานวนชั่วโมงในการนอนโดยจานวนชั่วโมงการนอนที่เพิ่มขึ้นจะ
ทาให้ คุณภาพชีวิตดีข้ นึ และตาแหน่งงาน โดยที่ผ้ ูท่ดี ารงตาแหน่งหัวหน้ างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ผู้ปฏิบัติงาน

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางร้ อย
ละ 78.20 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ จานวนชั่วโมงในการนอน รองลงมา คือ
ตาแหน่ งงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p < 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ ชัยพร
เจริญศรี (2541) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
สระบุรี พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางโดยที่พยาบาลวิชาชีพ
ด้ านบริหารมีคุณภาพชีวิตที่สงู กว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผลการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจั ยส่วนบุ คคลและปั จจั ยภายนอกกับคุ ณภาพ
ชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพบว่าจานวน
ชั่วโมงการนอนหลับต่อวันและตาแหน่ งในการปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ หาก
เพิ่ มจานวนชั่วโมงในการนอนขึ้นจะทาให้ คุณภาพชีวิตดีข้ ึน และการดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของฉันทนา แรงสิงห์ (2550) ซึ่งศึกษา
คุ ณ ภาพการนอนหลั บ และภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลของรั ฐ เขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ า พยาบาลวิ ช าชี พ ในกลุ่ มที่ศึ ก ษานี้ มี คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ไม่ ดี และ
งานวิจัยของ กฤษดา แสวงดี และคณะ ได้ ทาการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางานของพยาบาลไทย
จานวน 18,765 คน ใน พ.ศ. 2553 พบว่ าพยาบาลอายุน้อยจะมีคุณภาพชีวิตต่ ากว่ าพยาบาล
อาวุโส
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สรุปผลการศึกษาวิจยั และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพยาบาลวิ ช าชี พ สาขาอายุ ร ศาสตร์ ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เ ฉลิ มพระเกี ยรติ จ านวน 110 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางร้ อยละ 78.20 ปั จจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
คือ จานวนชั่วโมงในการนอน รองลงมา คือ ตาแหน่งงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p < 0.05
- สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐาน และสามารถนาไปวางแผนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของพยาบาลสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
- จากการศึกษาพบว่ าตาแหน่ งงานที่สูงขึ้นทาให้ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน แต่ไม่สามารถที่
จะทาให้ พยาบาลทุกคนดารงตาแหน่งหัวหน้ างานได้ ดังนั้น จึงควรช่วยกันหาวิธีท่จี ะเพิ่มคุณภาพ
ชี วิ ต ให้ ดี ข้ ึ นจากเดิ ม เช่ น เพิ่ มสวั สดิ ก ารที่พั ก อาศั ย เพิ่ มสวั สดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลให้
ครอบคลุ มถึ งสมาชิ ก ในครอบครั ว ของพยาบาล รวมทั้งต้ อ งศึ กษาถึ งภาระงานที่เ หมาะสมกับ
จานวนพยาบาลที่ให้ การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
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ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วนิดา ศรีฉายา*
พญ.ปองศิริ คุณงาม**

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง พรรณาเพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
นักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม จานวน 400
คน พบว่ า ด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างส่วนใหญ่ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปี ที่ 2 พั กอาศัยที่หอพั ก
เพี ยงคนเดียว ส่วนประสมการตลาด ผู้ บริ โภคให้ ความสาคัญกับปั จจั ยด้ านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
ด้ านความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับปั จจัยความกังวล
คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด ด้ านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้บริโภคมีการเลือก
ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า นการลดน้า หนั ก โดยความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม อาหารเดื อ นละ 1 ครั้ ง โดยมีค่า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหาร
มากกว่า 701 บาทขึ้นไปต่อครั้ง และให้ ความสาคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่
เพิ่ มการเผาผลาญแบบเม็ด โดยมีเหตุผลคือคุณภาพสินค้ ามากที่สุด ผู้บริ โภคชอบซื้อที่ซุปเปอร์
มาร์ เก็ต/ห้ างสรรพสินค้ า โดยมีเหตุผลคือมีโปรโมชั่ นพิ เศษ ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารมากที่สดุ คือ พรีเซ็นเตอร์
ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ด้ านรูปแบบการดาเนิ น
ชี วิ ต ด้ า นส่ ว นประสมการตลาด และด้ า นความกั ง วลของผู้ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 5 ประการ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหาร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ยด้ า นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหาร 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ยด้ า นรู ป แบบด าเนิ น ชี วิ ต กั บ
พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหาร 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ยด้ า นส่ ว น
ประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภั ณฑ์เสริมอาหาร 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ าง
ความกังวลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิธีดาเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั เป็ นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research)
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษากลุ่มเพศที่3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 400 คน
เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิ จัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายเปิ ด ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ (1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ านวน 4 ข้ อ โดยข้ อ ค าถามเป็ นการ
เลือกตอบได้ เพียงคาตอบเดียว ส่วนที่ (2) ปัจจัยทางด้ านรูปแบบการดาเนินชีวิต ส่วนประสมทาง
การตลาด ความกังวลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของผู้บริ โภค จานวน 28 ข้ อ โดยข้ อ
คาถามเป็ นการวั ด ตามระดั บ ช่ ว ง(Interval Scale) ส่ ว นที่ 3 พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม
อาหารของผู้บริ โภค จานวน 3 ข้ อ เป็ นข้ อคาถามเป็ นการเลือกตอบได้ เพียงคาตอบเดียว ที่เหลือ
จานวน 7 ข้ อคาถามเป็ นแบบวัดตามระดับช่วง(Interval Scale) ตามวิธขี อง Likert Scale
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลั ง จากเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เรี ย บร้ อยแล้ ว น าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด มา
ประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติคานวณหาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และการทดสอบสมมติฐานปั จจั ยที่มีความสัมพั นธ์ท่ีส่งผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร โดยใช้ สถิติไค-สแควร์ Chi-square test, T-test, F-test, Pearson Correlation (r*)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ตัวอย่ างที่ต อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ กาลั ง
ศึกษาอยู่ในชั้นปี ที่ 2 (ร้ อยละ 29.5) ในส่วนของที่พักอาศัยในปั จจุ บันของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่พักอาศัยที่หอพัก (ร้ อยละ 54.3) พบว่ าส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่คนเดียว (ร้ อยละ 39.3)
รายได้ ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็ น ผู้ท่มี ีรายได้ 7001-9000 บาทมากที่สุด (ร้ อย
ละ 44.0)
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านปั จจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต ส่วนประสม
ทางการตลาด และความกังวลต่อการบริโภคบะหมีก่ ึง่ สาเร็จรูปของผูบ้ ริโภค
ปั จจัยทางด้ านรูปแบบการดาเนินชีวิต ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับปั จจัยรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต ด้ านความสนใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86) และเมื่อพิจารณารายด้ านจะเป็ นดังนี้ ใน
ด้ านกิจกรรม ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับการออกกาลังกายเป็ นประจาสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.60)
ด้ านความสนใจ ผู้ บริ โภคให้ ความสาคัญกับ การดู แ ลสุขภาพ (ค่ า เฉลี่ ย 4.04) ส่วนด้ านความ
คิดเห็น ผู้บริโภคให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการที่มีสขุ ภาพดีท่มี ีประโยชน์(ค่าเฉลี่ย 4.07)
ปัจจัยทางด้ านส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ ความสาคัญส่วนประสมการตลาด
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 3.80) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นจะเป็ นดั ง นี้ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก
องค์กรที่น่าเชื่ อถือ (ค่ าเฉลี่ย 4.13) ด้ านราคา ผู้บริ โภคยินดีท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มี
ราคาแพงแต่มีคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 3.98) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคให้ ความสาคัญใน
เรื่องของความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.68) และด้ านการส่งเสริม
การตลาด ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการขายที่ก่ อ ให้ เ กิด ความต้ อ งการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (มีค่าเฉลี่ย 3.81)
ปัจจัยทางด้ านความกังวลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ผู้บริโภค
มีความกังวลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้ านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด
(ค่ า เฉลี่ ย 3.85)และเมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ านจะเป็ นดังนี้ ในด้ า นความปลอดภั ยทางอาหาร
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล แหล่ ง ที่ผ ลิ ต เวลาการผลิ ต วั น หมดอายุ ท่ีมี ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์
(ค่าเฉลี่ย 3.93) ส่วนด้ านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคมีความกังวลในเรื่ องคุณค่า
ทางโภชนาการที่จะได้ รับ(ค่าเฉลี่ย 3.95)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางด้านพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ ริโภค
ผู้บริ โภครั บประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่ อประโยชน์ในด้ านการลดนา้ หนัก มาก
ที่สุ ด (ร้ อยละ 35.5) ส่ ว นความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเดือนละ 1 ครั้ ง (ร้ อยละ 39.5) ค่าใช้ จ่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร พบว่า ผู้บริโภคมีค่าใช้ จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า 701 บาทขึ้นไป มาก
ที่สดุ (ร้ อยละ 34) จากพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อพิจารณารายด้ านจะเป็ นดังนี้
ด้ า นกลุ่ มผลิ ต ภั ณฑ์ท่ีเ ลื อ กซื้ อ ผู้ บริ โภคเลื อกซื้ อกลุ่ มที่มีคุณ สมบั ติ ต้า นอนุ มูลอิสระ (ค่ าเฉลี่ ย
3.66) เหตุผลที่เลือกซื้อ ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ า (ค่าเฉลี่ย 3.83) รูปแบบ
ที่ง่ายต่อการบริโภค ผู้บริโภคให้ ความนิยมแบบเม็ด (ค่าเฉลี่ย 3.52) ด้ านแหล่งที่ซ้ ือ ผู้บริโคนิยม
ซื้ อที่ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ต (ค่ า เฉลี่ ย 3.41) เหตุ ผ ลที่เ ลื อ กซื้ อจากสถานที่ดั ง กล่ า ว ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญคือ ราคาถูก (ค่าเฉลี่ย 3.81) ในด้ านของข้ อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
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จากสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.73) และในด้ านผู้ท่มี ีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับ พรีเซ็นเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.88)
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อพฤติกรรมการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
1.1 ชั้นปี ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างชั้นปี ที่กาลังศึกษากับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร พบว่ า ระดับชั้นปี ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ในด้ านผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 ส่วนพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้ านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
1.2 แหล่ ง พั ก อาศั ย ผลการทดสอบพบว่ า แหล่ ง พั ก อาศั ย ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเด็น
1.3 ผู้ ร่ ว มพั ก อาศั ย ผลการทดสอบพบว่ า ผู้ ร่ ว มพั ก อาศั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม เพศที่ 3 ในด้ า นประโยชน์ ข อง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหารที่รั บ ประทาน โดยกลุ่ มที่อ ยู่ อ าศั ยคนเดี ยวส่ วนใหญ่ ซ้ ื อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม
อาหารเพื่อประโยชน์ในการลดนา้ หนัก ส่วนกลุ่มที่อยู่กับเพื่อน ครอบครัว และญาติ ส่วนใหญ่ซ้ ือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเพื่ อ บ ารุ ง ผิ ว พรรณ ผลการทดสอบพบว่ า ผู้ ร่ ว มพั ก อาศั ย ที่ต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกัน ในทุกประเด็น
1.4 รายได้ ต่ อ เดื อ น ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ ต่ อ เดื อ นกั บ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในด้ านความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารใน
แต่ ล ะเดื อ น พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ผลการทดสอบความแตกต่ า งของรายได้ ต่ อ เดื อ นกั บ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทุกประเด็น
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนินชี วิตมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรม
การซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2.1 ปั จจัยด้ านกิจกรรม ผลการทดสอบพบว่ า มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตในปั จจั ยด้ านกิจกรรม มีความสัมพั นธ์กับปั จจั ยพฤติกรรม ดังนี้ กลุ่ มผลิตภัณฑ์ท่ีเลื อกซื้ อ
เหตุผลในการเลื อกซื้อ รู ปแบบที่ง่ายต่อการบริ โภค สถานที่ท่ซี ้ ือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร แหล่ งที่
ได้ รั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารและผู้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p > 0.05)
2.2 ปั จจั ยด้ านความสนใจ ผลการทดสอบพบว่ า มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ า รูปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตในเรื่ องปั จจั ยด้ านความสนใจ มีความสัมพั นธ์กับปั จจั ยพฤติกรรมการซื้อผลิ ตภัณฑ์
เสริมอาหารในทุกประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ (p > 0.05)
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2.3 ปั จจัยด้ านความคิดเห็น ผลการทดสอบพบว่ า มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ (p > 0.05)
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
3.1 ปั จจั ยด้ านผลิ ตภัณฑ์ ผลการทดสอบพบว่ า มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการ
เลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารในแต่ ล ะเดื อ น ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พบว่ า
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ (p >
0.05)
3.2 ปั จ จั ย ด้ า นราคา ผลการทดสอบพบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่รับประทาน ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในแต่ละเดือน
และค่ า ใช่ จ่า ยต่ อ ครั้ งในการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ มอาหาร ผลการวิ เ คราะห์ ความสัมพั น ธ์ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ (p >
0.05)
3.3 ปั จจั ยด้ านช่ อ งทางการจั ดจ าหน่ า ย ผลการทดสอบพบว่ า มีความสัมพั น ธ์กับ
ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ า
ระดับพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร มีความสัมพั นธ์กัน ในประเด็น กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ท่ี
เลือกซื้อ รูปแบบที่ง่ายต่อการบริ โภค สถานที่ท่เี ลือกซื้อ เหตุผลที่ซ้ ือจากสถานที่ดังกล่ าว อย่างมี
นัยสาคัญ (p > 0.05)
3.4 ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทุกประเด็นอย่างมีนัยสาคัญ (p >
0.05)
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านความกังวลของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม เพศที่ 3
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
4.1 ปั จจั ยด้ านความปลอดภัยทางอาหาร ผลการศึ ก ษาพบว่ า มีความสัมพั นธ์กับ
ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่ า
มีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในทุกประเด็นอย่ างมีนัยสาคัญ (p >
0.05)
4.2 ปัจจัยด้ านความกังวลคุณค่าทางโภชนาการ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเลื อกซื้ อผลิ ตภั ณฑ์เสริ มอาหารในแต่ ละเดือน ผลการวิ เคราะห์ ความสัมพั น ธ์
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พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทุกประเด็นอย่างมีนัยสาคัญ
(p > 0.05)

อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า การมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้ านความถี่ในการเลือก
ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม อาหารในแต่ ละเดื อ น มี ความสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ยของ สุ ภ าพร ชุ ม ทอง
(2553)ที่ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารแบบบู ร ณาการที่มี ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิ ตภั ณฑ์เสริ มอาหารบ ารุ งสมองและความจา แต่ แตกต่ างจากงานวิ จั ยของสุภ าพร ชุ มทองที่
รายได้ ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ฯลฯ ด้ านเหตุผลในการเลือกซื้อ ด้ านสถานที่
จาหน่าย ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ปัจจัยด้ านรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษากลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พบว่ า ปั จจัยด้ านรูปแบบการดาเนินชีวิต ในด้ านกิจกรรม มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่เี ลือกซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อ รูปแบบ
ที่ง่ายต่ อการบริ โภค สถานที่ท่ีซ้ ื อผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ มอาหาร แหล่ งที่ไ ด้ รับ ข้ อมู ลข่ า วสารและผู้ ท่ีมี
อิทธิ พ ลต่ อ การซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม อาหาร ในด้ า นความสนใจ และด้ า นความคิด เห็น พบว่ า มี
ความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ในทุกประเด็น สอดคล้ องกับแนวคิด
ของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซ้ ือได้ รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากรูปแบบ
การด ารงชี วิต และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ยของ Allen, Machleit & Kleine (1992) ได้ ก ล่ า วว่ า
รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับประสบการณในอดีต
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนและสถานการณ์แวดล้ อมที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ ว่ารูปแบบ
การดาเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็ นผลลัพธ์ท่เี กิดจากกลไกการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัวและ
ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคแต่ละรายมาปฏิสมั พันธ์กับสภาวะแวดลอมทางสังคม ซึ่งส่งผลสู่
วิถีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแต่ละ ช่วงของวงจรชีวิต
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 3 ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาฯลฯ พบว่า ปั จจัยด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละเดือน มีความสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ เสกสรร วีระสุข (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ าทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในรอบ 6

1048

7
เดือน แต่ในขณะที่งานวิจัยชิ้นนี้ไม่พบความสัมพันธ์ด้านราคากับความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และสอดคล้ องกับ ฐิ ตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ได้ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่ อพฤติก รรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เ สริ มอาหารบ ารุ งสมองและความจ าของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้ วย ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมอง
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 ปั จ จั ย ด้ า นความกั ง วลของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารมีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารของนั กศึ กษา
กลุ่มเพศที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่ า ปั จจัยด้ านความปลอดภัยทางอาหาร และปั จจัย
ด้ านความกังวลคุ ณค่ าทางโภชนาการ มีความสัมพั นธ์กับความถี่ในการเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารในแต่ ล ะเดื อ นและมี ความสัม พั น ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ในทุ ก
ประเด็น

ข้อเสนอแนะ
ข้ อจากัดจากงานวิจัยเล่มนี้ ดังนี้
1. เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางท่ า นที่ต อบแบบสอบถามไม่ ใ ช่ ผ้ ู บ ริ โ ภคที่เ ลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็ นประจาจึงอาจทาให้ ข้อมูลมีการคลาดเคลื่อน
2. แบบสอบถามมีข้อบกพร่ องในใช้ คาถามที่ไม่ชัดเจน ทาให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมี
ความเข้ าใจคลาดเคลื่ อน เช่ น ความหมายของคาว่ า พรี เซ็นเตอร์ ผู้ วิจัยไม่ ไ ด้ ให้ ความหมายที่
ชัดเจนว่าหมายถึง ดาราที่มีช่ ือเสียง หรือจากกลุ่มที่มีการรีวิวสินค้ า เป็ นต้ น
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การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของ
ตนเองเข้าชั้นผิวหนังเพือ่ รักษารอยแตกลายสีขาว
พญ.วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์*
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เทียนสิวากุล**

บทคัดย่อ
รอยแตกลายสีขาวเป็ นปั ญหาที่เกิดจากการมีแผลเป็ นในชั้นหนังแท้ พบได้ บ่อยในเวช
ปฏิบัติ ถึงแม้ จะไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาทางสุขภาพกายร้ ายแรง แต่ส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางสุขภาพจิต
แนวทางการรั ก ษามีมากมายแต่ ยังไม่ มีทางเลื อ กใดที่ใ ห้ ผ ลเป็ นที่น่ า พอใจอย่ า งมีหลั กฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ปั จ จุ บั น เริ่ มมี ก ารฉี ด รั ก ษาด้ ว ยพลาสมาที่มีเ กล็ด เลื อ ดเข้ มข้ น ของตนเองแต่ ยังไม่ มี
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉี ด
พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ าชั้นผิวหนังในการรักษารอยแตกลาย เปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที่ได้ รับการรักษาด้ วยการฉีดนา้ เกลือ ได้ ทาการศึกษาในอาสาสมัครชายและหญิง อายุ
20-50 ปี จานวน 6 คน ทาการสุ่มโดยได้ รับการฉีดด้ วยพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเอง
ข้ างหนึ่ง และอีกข้ างได้ รับการรั กษาด้ วยการฉีดนา้ เกลือ ทุก 2 สัปดาห์ รวม 4 ครั้ ง ประเมินผล
หลังให้ การรั กษาครั้ งสุดท้ าย 2 สัปดาห์ด้วยการวั ดความกว้ าง ความยาว ของรอยแตกลายด้ วย
เวอร์ เนี ยร์ และนั บจานวนเส้ น วั ดค่ าความหยาบเฉลี่ยด้ วยเครื่ องวิ ซิโอสแกน วี ซี 98 และตอบ
แบบสอบถามเรื่องรอยแตกลายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ประเมินผลข้ างเคียง สอบถามความ
พึ ง พอใจของอาสาสมั ค รและประเมิ น จากภาพถ่ า ยโดยแพทย์ ผิ ว หนั ง ที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3 ท่ า น
วิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Wilcoxon signed-ranks test โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษา: ผู้เข้ าร่ วมงานวิจัยทั้ง 6 ราย เข้ าร่ วมจนจบโครงการ กลุ่มที่รักษาด้ วย
วิธกี ารฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ าชั้นผิวหนังพบการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งค่าความกว้ าง (p = 0.002) ความยาว (p = 0.002) ค่าความหยาบเฉลี่ย
(p = 0.002) เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดด้ วยนา้ เกลือพบการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทั้งค่าความกว้ าง (p = 0.04) และความยาว (p = 0.003) จากแบบสอบถามเรื่องรอย
แตกลายมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ มี ค ะแนนลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p = 0.034) ผลการประเมินการรั กษาจากภาพถ่ายพบการเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนไม่แตกต่างกัน
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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(p = 0.370) ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการรักษารอยแตกลายในกลุ่มที่รับการรักษาด้ วย
วิธีฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.005)
ผลข้ า งเคี ย งทั้ง อาการปวด บวม แสบ และช้า จากการรั ก ษาทั้ง 2 กลุ่ ม ใกล้ เ คี ย งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ พบเพียงเล็กน้ อยและใช้ เวลาน้ อยกว่า 10 วันในการหายจากอาการดังกล่าวได้
เอง
สรุปว่ าการรั กษารอยแตกลายสีขาวด้ วยวิ ธีการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของ
ตนเองเข้ าชั้นผิวหนัง ช่วยลดขนาดความกว้ าง ความยาว และค่าความหยาบเฉลี่ย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ อาสาสมัครพึ งพอใจผลการรั ก ษาในด้ านที่ฉีดด้ วยพลาสมาที่มีเกล็ดเลื อดเข้ มข้ นของ
ตนเองมากกว่ าอีกด้ านที่ฉีดด้ วยนา้ เกลือ ความปลอดภัยจากการฉีดด้ วยพลาสมาที่มีเกล็ดเลือด
เข้ มข้ นของตนเองไม่แตกต่างจากการฉีดด้ วยนา้ เกลือ ส่วนใหญ่อาสาสมัครมีความมั่นใจในตนเอง
เพิ่มขึ้น

บทนา
รอยแตกลาย (Striae distensae) เป็ นปั ญหาที่พบได้ บ่อย ถึงแม้ จะไม่ก่อให้ เกิดปั ญหา
ทางสุขภาพกายร้ ายแรง แต่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาทางสุขภาพจิตได้ (4) ในปี 1936 Nardelli เป็ น
คนแรกที่ค้นพบรอยแตกลาย เรียกว่า "Striae atrophicae” (12) สาเหตุของการเกิดรอยแตกลาย
ยังไม่แน่ ชัด แต่มีข้อมูลสนับสนุ นว่ าอาจเกิดจาก 1. ปั จจัยทางกายภาพ เช่ น นา้ หนักเพิ่ มขึ้นมาก
ส่งผลให้ มีการยืดตัวของผิวหนังมากผิดปกติ 2. ฮอร์โมน เช่ น ในช่วงมีการเจริ ญเติบโตเร็วของ
วัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ ผลจากการใช้ ยาสเตียรอยด์เป็ นเวลานาน 3. พันธุกรรมที่มีการสร้ างคอลลา
เจนผิดปกติ เช่น Marfan syndrome (8) มักพบหลายตาแหน่ง มีลักษณะสมมาตร ในเด็กผู้ชาย
มัก พบบริ เ วณต้ น ขาด้ า นนอก เด็ก ผู้ หญิ งมัก พบบริ เ วณต้ น ขา สะโพกและหน้ าอก (11) หญิ ง
ตั้งครรภ์มักพบบริ เวณหน้ าท้ อง หน้ าอก และต้ นขา ความชุ กของการเกิดรอยแตกลาย โดยเฉลี่ย
พบในวัยรุ่น 40-70% หญิงตั้งครรภ์ 90% (13) ลักษณะทางคลินิกเป็ นเส้ นแตกเป็ นริ้ว ๆ หรื อ
เป็ นรูปกระสวย มี 2 ระยะคือ ระยะแรก Striae rubra (immature striae distensae) มีสีแดงและ
แบน ระยะที่สองคือ Striae alba (mature striae distensae) มีสีซีดขาว ผิวยุบตัวและบางลง มีร้ ิว
รอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้นได้ (5)
ปั จจุ บันมีทางเลื อกในการรั กษามากมาย เช่ น การทายา (เช่ น tretinoin, glycolic
acid) การกรอผิว การผลัดเซลล์ผิวด้ วยสารเคมี เลเซอร์ (ablative lasers เช่น CO2 laser. nonablative lasers เช่น pulse-dye laser, 1064-nm Nd-YAG laser, fractional photothermolysis
และ radiofrequency device) (11) แต่ยังไม่มีทางเลือกใดที่ให้ ผลเป็ นที่น่าพอใจอย่างมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (7)
พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเอง (autologous platelet-rich plasma: PRP)
ได้ ถู ก น ามาใช้ ในการรั ก ษามากขึ้ นในศาสตร์ ต จวิ ทยาและความสวยงาม เช่ น ผมร่ ว ง หลุ มสิว
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ฟื้ นฟูผิวหน้ าให้ ดูอ่อนเยาว์ ลดริ้วรอยบนใบหน้ า รวมถึงได้ นามาใช้ ร่วมกับวิธีอ่ นื ๆ ในการรักษา
รอยแตกลาย เนื่องจากคุ ณสมบัติของ PRP มี bioactive proteins รวมถึง growth factors
ที่หลากหลายและมีปริมาณมาก เช่น epidermal growth factor, platelet-derived growth factor,
vascular endothelial growth factor เป็ นต้ น ส่งผลให้ เกิดกระบวนการซ่อมแซมแผลได้ อย่าง
สมบูรณ์และเร็วยิ่งขึ้น (3)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ า
ชั้นผิวหนั ง ในการรั กษารอยแตกลาย เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการรั กษาด้ วยการฉี ด
นา้ เกลือ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลข้ า งเคี ย งที่ อ าจเกิ ด จากการรั ก ษารอยแตกลายด้ ว ยวิ ธี ก ารฉี ด
พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเอง (PRP) ได้ แก่ อาการปวด แสบ ชา้ หรือบวม รวมถึง
ระยะเวลา (duration) ที่หายจากอาการดังกล่าว

สมมติฐานของการวิจยั
การฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ าชั้นผิวหนังเพื่อรักษารอยแตกลาย
ได้ ผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกลับกลุ่มควบคุมที่ฉีดนา้ เกลือเข้ าชั้นผิวหนัง

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่ อ ให้ ทราบผลการรั ก ษารอยแตกลายชนิ ด สีข าวและผลข้ า งเคี ยงของการฉี ด
พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้ มข้ นของตนเองเข้ าชั้นผิวหนัง
2. เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ท่มี ีประสิทธิภาพสาหรับการรักษารอยแตกลายชนิดสีขาว
3. เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ลสนั บ สนุ น เรื่ อ งรอยแตกลายชนิ ด สีข าวมี ผลต่ อ ภาวะจิ ต ใจ เมื่ อ
ผลการรักษาดีข้ นึ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
4. เพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการรักษารอยแตกลายชนิดสีขาวต่อไป

วิธีดาเนินงานวิจยั
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ตัวอย่างคือ อาสาสมัครทั้งเพศชายและ
เพศหญิงอายุ 20-50 ปี ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นรอยแตกลายระยะสุดท้ าย(Striae alba) บริเวณ
สะโพกหรื อ ก้ น ทั้ง 2 ข้ า งที่ม ารั บ การรั ก ษาที่ค ลิ นิ ก เอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ ง เทพมหานคร โดย
อาสาสมัคร สมัครใจยินยอมเข้ าโครงการวิ จัยและสามารถมาติดตามการรั กษาอย่างต่ อเนื่องได้
กาหนดขนาดตัวอย่าง 6 ราย 12 ตาแหน่ง โดยอ้ างอิงจากงานวิจัยของ B.J. Kim และคณะ (9)
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ทาการสุ่มโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกข้ างที่ได้ รับการฉีดด้ วย PRP คือกลุ่ม A ฉีด PRPด้ านขวา
กลุ่ม B คือฉีด PRPด้ านซ้ าย ด้ านที่เหลือได้ รับการรักษาด้ วยการฉีดนา้ เกลือ
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
1. ซักประวัติข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครและบันทึกประวัติเบื้องต้ น
2. การตรวจร่างกาย
2.1 บันทึก skin type ตามหลักของ Fitzpatrick
2.2 กาหนดตาแหน่งอ้ างอิงเพื่อใช้ กาหนดขอบเขตบริเวณที่จะทาการรักษา
ขนาดกว้ าง 4 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
2.3 บันทึกลักษณะ ตาแหน่ง จานวน ขนาดความกว้ างที่กว้ างที่สดุ (maximal
width) โดยใช้ เวอร์เนียร์ ความยาวรวม (sum of length) ของรอยแตกลายระยะสุดท้ าย
3. ผู้เข้ าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามว่า รอยแตกลายมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
จิตใจ ก่อนให้ การรักษาเปรียบเทียบกับหลังให้ การรักษาครั้งสุดท้ าย 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 8)
4. เตรียม PRP ตาม protocol ที่กาหนด
5. ถ่ายรูปด้ วยกล้ องดิจิตอล Olympus บริเวณรอยแตกลายที่ทาการรักษา เป็ นภาพ
ตรงตั้งฉากกับรอยแตกลาย ด้ านซ้ ายและขวาอย่างละ 1 ภาพ เพื่อใช้ ในการประเมินผลจาก
ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาครั้งสุดท้ าย 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 8) โดยแพทย์
ผิวหนัง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
6. ประเมินค่าความหยาบเฉลี่ยของรอยแตกลาย(R3) ด้ วยเครื่อง Visioscan®
VC98 โดยตรวจ 6 ค่าแล้ วหาค่าเฉลี่ย
7. ทายาชาบริเวณรอยแตกลายที่จะฉีดรักษานาน 45-60 นาที
8. ให้ อาสาสมัครหลับตาก่อนทาการฉีด ปริมาณยาที่ใช้ 0.05 มิลลิลิตร/จุด ห่างกัน
จุดละ 0.5 เซนติเมตรทั้งแนวนอนและแนวตั้ง (รวม 40 จุด ปริมาตรยาที่ใช้ 2 มิลลิลิตร)
9. ประเมินผลข้ างเคียงจากการรักษาทั้ง 2 กลุ่ม รวมถึงระยะเวลาที่หายจากอาการ
ดังกล่าว
9.1 ความปวด: 0 (ไม่ปวดเลย) ถึง 10 (ปวดที่สดุ ในชีวิต)
9.2 บวม: คะแนน 0-3
0 = ไม่บวมเลย
1 = บวมเป็ นจุดเล็กมากไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
2 = บวมปานกลาง มากกว่า 3 มิลลิเมตร แต่ไม่รวมเป็ นแผ่น
3 = บวมมากรวมเป็ นแผ่นเดียวกัน
9.3 รู้สกึ แสบร้ อน: คะแนน 0 (ไม่แสบเลย) ถึง 3 (แสบเหมือนนา้ ร้ อนลวก)
9.4 อาการชา้ : คะแนน 0 (ไม่ชา้ เลย) ถึง 3 (ชา้ มากที่สุด)
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10. นัดอาสาสมัครที่เข้ าร่วมงานวิจัยทุก 2 สัปดาห์ อีก 3 ครั้ง รวมให้ การรักษา 4
ครั้ง (สัปดาห์ท่ี 0, 2, 4 และ 6) เพื่อรับการรักษาด้ วยการฉีด PRP ตามข้ อ 3.6 เทียบกับนา้ เกลือ
11. นัดอาสาสมัครที่เข้ าร่วมงานวิจัยภายหลังจากการให้ การรักษาครั้งสุดท้ าย 2
สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 8) เพื่อรับการประเมินผลตามข้ อที่ 3.4, 3.5, 3.7 และ 3.8 และให้
อาสาสมัครที่เข้ าร่วมประเมินความพึงพอใจต่อผลการรักษาเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม และฉีด PRP
ในข้ างควบคุมตามความต้ องการของอาสาสมัคร โดยใช้ quartile grading scale คือ
0 = not satisfied (ไม่พึงพอใจ)
1 = slightly satisfied (พึงพอใจเล็กน้ อย)
2 = satisfied (พึงพอใจปานกลาง)
3 = very satisfied (พึงพอใจมาก)
4 = extremely satisfied (พึงพอใจมากที่สดุ )
12. รวบรวมข้ อมูล บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
13. อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย
ขั้นตอนการเตรียม PRP ตาม protocol ที่กาหนด ในห้ องที่มีอุณหภูมิ 20-22 องศา
เซลเซียส (Amable PR, et al. 2013) ดังต่อไปนี้
1. เจาะเลื อ ดผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย จากเส้ น เลื อ ดด าบริ เ วณข้ อ พั บ แขนด้ า นใน ( median
cubital vein) ปริมาตร 23 ml แบ่ง 0.5 ml ใส่หลอด EDTA เพื่อส่งตรวจนับเกล็ดเลือดจาก
whole blood
2. นาเลือดส่วนที่เหลือใส่ในหลอดที่มี anticoagulant sterile sodium citrate 3.8%
ในอัตราส่วน 10:1 ml เพื่อนาไปปั่ นครั้งแรกด้ วยเครื่อง centrifuge 1,500 RPM นาน 10 นาที
(Soft spin)
3. แยกส่วนของ plasma ชั้นบนออกมาด้ วยปิ เปต แบ่ง 0.5 ml เพื่อส่งตรวจนับเกล็ด
เลือด และส่วนที่เหลือนาเข้ าสู้ข้นั ตอนการปั่นรอบที่ 2 ด้ วยค่า 4,500 RPM นาน 30 นาที
4. ดูด ¾ ส่วนบน ซึ่งเป็ นส่วนของ Platelet Poor Plasma (PPP) ทิ้งไป เก็บ ¼ ส่วน
ด้ านล่างไว้ ซ่ึงเป็ นส่วนของ Platelet Rich Plasma (PRP)
5. ดูด PRP แบ่งงออกมา 0.5 ml เพื่อแบ่งส่งตรวจนับเกล็ดเลือด
6. Activation Platelet ด้ วยการเติม 25mM 10% CaCl2 ในอัตราส่วน 0.1 ml of
CaCl2: 1 ml of PRP นาไปแช่ใน water bath ที่อุณหภูมิ 37 Celsius นาน 1 ชั่วโมง
7. แบ่ง 0.2 ml ส่งตรวจ ELISA เพื่อประเมินปริมาณ growth factors: PDGF-AB
ส่วนที่เหลือนาไปปั่นรอบที่ 3 เพื่อให้ เกล็ดเลือดตกตะกอนด้ วยค่า 3,500 RPM นาน 10 นาที ได้
PRP พร้ อมฉีดให้ อาสาสมัคร
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ผลการวิจยั
1. ลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครทั้ง 6 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 5 ราย (ร้ อยละ
83.3) อายุเฉลี่ย 27 ปี (สูงสุด 42 ปี ต่าสุด 24 ปี ) ระยะเวลาที่เป็ นเฉลี่ย 13 ปี (สูงสุด 20 ปี
น้ อยสุด 10 ปี ) ส่วนใหญ่มีสีผิวแบ่งตาม Fitzpatrick’s skin type ชนิดที่ 3 (ร้ อยละ 50)
รองลงมาเป็ นชนิดที่ 4 (ร้ อยละ33.3) ตาแหน่งที่ฉีดรักษามากสุดคือ บริเวณก้ น (ร้ อยละ 58.3)
รองลงมาคือ ต้ นขา (ร้ อยละ 41.7)
2. พิจารณาก่อนการรักษาเปรียบเทียบค่าระหว่างสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันของความยาว (p = 0.530) จานวนเส้ น (p = 0.387) และค่าความหยาบเฉลี่ย R3 (p =
0.117) แต่มีความกว้ างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p = 0.010) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เแสดงค่ามัธยฐานความกว้ าง ความยาว จานวนรอยแตกลาย และค่าความหยาบเฉลี่ย
ของรอยแตกลาย R3 ระหว่างกลุ่มที่รักษาด้ วยวิธกี ารฉีด PRP เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับ
การรักษาด้ วยการฉีดนา้ เกลือ (NSS) ก่อนให้ การรักษา และเปรียบเทียบผลระหว่างสองกลุ่มโดย
วิธี Wilcoxon Signed Ranks Test

ความกว้ าง (mm)
ความยาว (mm)
จานวนเส้ น
R3 (µm)

Autologous PRP
5
456.5
22
30.83

Control
4.53
408.50
23
31.08

Asymp. Sig. (2-tailed)
0.010*
0.530
0.387
0.117

ตัวอย่างภาพถ่ายรอยแตกลายสีขาวโดยเครื่อง Visioscan® VC98 ของอาสาสมัครตาแหน่งที่ 6

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายโดยเครื่ อง Visioscan® VC98 ของอาสาสมัครตาแหน่งที่ 6 กลุ่มที่ฉีด
Autologous PRP เปรียบเทียบก่อนการรักษา (ภาพซ้ าย) และหลังการรักษาครบ (ภาพขวา)
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3. ในกลุ่มที่ฉีดด้ วย PRP มีค่าลดลงมากกว่าทั้งด้ านขนาดความกว้ าง ความยาว และ
จานวนเส้ นของรอยแตกลาย คิดเป็ นร้ อยละ 31 (p = 0.002), 35.16 (p = 0.002) และ 11.36
(p = 0.478) ตามลาดับ เมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือลดลงร้ อยละ 14.35 (p = 0.040),
28.15 (p = 0.003) และ 6.52 (p = 0.423) ตามลาดับ สาหรับค่าความหยาบเฉลี่ย R3
ลดลงทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มที่ฉีดด้ วย Autologous PRP คิดเป็ นร้ อยละ 8.92 (p = 0.002)
และในกลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือ คิดเป็ นร้ อยละ 9.42 (p = 0.136)
เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรักษาในแต่ละกลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ การลดลงของความกว้ างในกลุ่มที่ฉีด PRP (p = 0.002) และใน
กลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือ (p = 0.040) การลดลงของความยาว ในกลุ่มที่ฉีด PRP (p = 0.002) และใน
กลุ่มที่ฉีดด้ วยนา้ เกลือ (p = 0.003) และการลดลงของความหยาบเฉลี่ย R3 เฉพาะในกลุ่มที่ฉีด
PRP เข้ าชั้นผิวหนัง (p = 0.002) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงร้ อยละการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของค่ามัธยฐานความกว้ าง ความยาว จานวน
รอยแตกลายและค่าความหยาบเฉลี่ย R3 ระหว่างกลุ่มที่รักษาด้ วยวิธีการฉีด PRP เข้ าชั้นผิวหนัง
และกลุ่มควบคุมที่ฉีดนา้ เกลือ โดยเปรียบเทียบก่อน และหลังการรักษาครบ 4 ครั้ง (สัปดาห์ท่ี 8)
และเปรียบเทียบค่าระหว่างสองกลุ่มโดยวิธี Wilcoxon Signed Ranks Test

ค่ามัธยฐาน

Asymp.
Autologous PRP
Sig.
ก่อน
หลัง ร้อยละ (2การ
รักษา ทีล่ ดลง tailed)
รักษา

ความกว้าง
5
3.45
31
(มิลลิเมตร)
ความยาว
456.5 296 35.16
(มิลลิเมตร)
จานวนเส้น
22 19.50 11.36
R3
30.83 28.08 8.92
(ไมโครเมตร)

0.002*

NSS
ก่อน
การ
รักษา

หลัง
รักษา

4.53

3.88

Asymp.
ร้อยละ Sig.
(2ที่
ลดลง tailed)
14.35 0.040*

0.002* 408.50 293.50 28.15 0.003*
0.478

23

21.50

6.52

0.423

0.002*

31.08

28.15

9.42

0.136

จากงานวิจัย DH. Suh และคณะ (14) รักษารอยแตกลายด้ วย PRP ร่ วมกับเลเซอร์
พบว่า ลดขนาดความกว้ างที่มากที่สุดของรอยแตกลายได้ ลดลง 0.48 มิลลิเมตร คิดเป็ นร้ อยละ
64 ซึ่งมากกว่างานวิจัยฉบับนี้ อาจเนื่องมาจากประเมินผลในเดือนที่ 4 หลังจากการฉีดครั้งแรก
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ซึ่งต่างจากงานวิจัยฉบับนี้ท่ปี ระเมินในเดือนที่ 2 ดังนั้นจึงเห็นผลของการรักษาที่ดีกว่า ถึงอย่างไร
ก็ตามก็มีแนวโน้ มหลั งจากรั กษาด้ วยการฉี ด PRP ทาให้ ขนาดความกว้ างของรอยแตกลายนั้ น
ลดลงได้ จากงานวิจัย กนกพร เรมกานนท์ (1) พบว่ าค่ าความหยาบเฉลี่ ยหน้ าต่ อใบหู ลดลง
เรื่อย ๆ ภายหลังฉีดครั้งที่ 2 และเมื่อประเมินในเดือนที่ 2 พบค่าลดลง ในกลุ่ม PRP ร้ อยละ
23.28 และในกลุ่มนา้ เกลือ ร้ อยละ 22.4 ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p = 0.947,
Repeated Anova)
4. เนื่องจากผลเลือดในตอนแรกมีค่าความเข้ มข้ นของเกล็ดเลือดใน PRP น้ อยลง จึง
มีการพัฒนา Protocolใหม่คือ ปั่ นรอบแรก 1500 RPM นาน 10 นาที ปั่ นรอบสอง 4500 RPM
นาน 30 นาที และปั่ นรอบสาม 3500 RPM นาน 10 นาที พบว่าความเข้ มข้ นของเกล็ดเลือดใน
PRP เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับความเข้ มข้ นใน Whole blood (WB)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิ จัย ของกนกพร เรมกานนท์(1) พบปั ญหาจากผลเลื อดที่
ตรวจน้ อยกว่าค่าที่ควรจะได้ มีความแปรปรวนของผลเลือดเช่นเดียวกัน จึงได้ ปรับความเร็วในการ
ปั่น พบว่ามีค่ามากกว่า baseline 1-2 เท่า
ความเข้ มข้ นของ PDGF – AB มีค่า 8 – 42 ng/ml ค่ามัธยฐาน 19.85 ng/ml ไม่
พบความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความเข้ มข้ นของ PDGF –AB กับค่าความเข้ มข้ นเกล็ดเลือดใน
พลาสมาที่มีเกล็ดเลือด (0.242) และความจานวนเท่าของปริมาณเกล็ดเลือดที่เพิ่มขึ้น (0.347)
5. การประเมิน ผลความพึ งพอใจในการรั ก ษารอยแตกลาย พบว่ า กลุ่ ม ที่ฉีด PRP
อาสาสมัครพึงพอใจมาก (66.7%) – มากที่สุด (33.3%) ค่าเฉลี่ยพึงพอใจ 3.33/4 คะแนน
กลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือ พึ งพอใจปานกลาง (33.3%) – พึ งพอใจมาก (66.7%) ค่าเฉลี่ยพึ งพอใจ
2.67/4 คะแนน อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการรักษารอยแตกลายในกลุ่มที่ฉีด PRP มากกว่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p-value = 0.005, Wilcoxon Signed Ranks Test)
จากงานวิจัยของ IS. Kim และคณะ (10) ไม่มีอาสาสมัครคนไหนที่ระบุว่าหลังการ
รักษารอยแตกลายแย่ลง โดยรวมพึงพอใจ 63.2% เช่นเดียวกับงานวิจัยของ DH. Suh และคณะ
(14) อาสาสมัครชอบมากถึงมากที่สุดรวม ร้ อยละ 72.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มแรกที่ได้ รับ
การรักษารอยแตกลายด้ วยการฉีด PRP ในงานวิจัยของ ZA. Ibrahim และคณะ (7) ส่วนใหญ่
ผู้ป่วยพึงพอใจมาก ร้ อยละ 30.4, พึงพอใจปานกลาง ร้ อยละ 30.4, พึงพอใจเล็กน้ อย ร้ อยละ
26.1 และไม่พึงพอใจ ร้ อยละ 13 มีความพึ งพอใจต่อการรั กษาด้ วย PRP มากกว่ าการกรอผิว
(p<0.001)
6. ผลข้ างเคียงของการรักษา
ความเจ็ บปวด ในกลุ่มที่ฉีด PRP มีค่ามัธยฐาน 3/10 คะแนน (คะแนนสูงสุด 9/10
1 ราย คะแนนน้ อยที่สุด 0/10 1 ราย) และกลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือ มีค่ามัธยฐาน 2/10 คะแนน
(คะแนนสูงสุด 5/10 1 ราย คะแนนน้ อยที่สุด 0/10 1 ราย) ไม่พบความแตกต่างระหว่างสอง
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กลุ่ม (p- value = 0.109, Wilcoxon Signed Ranks Test) อาการหายหลังจากฉีดภายใน 15
นาที
อาการบวม พบว่ าทั้ง 2 กลุ่ ม มีค่ามัธยฐาน 1/3 คะแนน ใช้ ระยะเวลาในการหาย
ประมาณ 0-3 วัน ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = 0.157, Wilcoxon Signed
Ranks Test)
อาการแสบร้อน พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีค่ามัธยฐาน 0/3 คะแนน โดยในกลุ่มที่ฉีด PRP
มีคะแนนสูงสุด 3/3 1 ราย และคะแนนน้ อยที่สุด 0/3 4 ราย ใช้ ระยะเวลาในการหาย 1 วัน ใน
กลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือทุกคนไม่ร้ ูสึกแสบ ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = 0.180,
Wilcoxon Signed Ranks Test)
อาการช้ า พบว่ าทั้ง 2 กลุ่ม มีค่ามัธยฐาน 1/3 คะแนน ใช้ ระยะเวลาในการหาย
ประมาณ 5-10 วัน ไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (p- value = .157, Wilcoxon Signed
Ranks Test)
จะเห็นได้ ว่า ผลข้ างเคียงจากการรักษาทั้ง 2 กลุ่มใกล้ เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อาการข้ างเคียงเกิดขึ้นเพี ยงเล็กน้ อยและใช้ เวลาน้ อยกว่ า 10 วันในการหายจากอาการดังกล่ าว
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท์ (1) ที่พบเพียงแค่รอยแดงหายได้ เองใน 24 ชั่วโมง
อาการบวมและรอยชา้ อาการค่อยๆดีข้ ึนเอง ไม่พบผลข้ างเคียงใดที่รุนแรง ความเจ็บปวดจากการ
ได้ รับการฉีดด้ วย PRP มีค่ามากกว่า NSS เล็กน้ อยใกล้ เคียงกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน์ รุ่งจรูญ
ธนกุล (2)
7. การประเมินผลการรั กษาจากภาพถ่ายของผู้ป่วยโดยแพทย์ 3 ท่านที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย พบการเปลี่ยนแปลงดีข้ นึ ทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มที่ฉีด PRP พบการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยดีข้ นึ เล็กน้ อยถึงดีข้ นึ ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย 2.4/4 คะแนน สาหรับกลุ่มที่ฉีดนา้ เกลือ พบ
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยดีข้ ึนเล็กน้ อยถึงดีข้ ึนมาก มีค่าเฉลี่ย 2.3/4 คะแนน ไม่พบความแตกต่าง
ของการประเมินผลการรักษาโดยแพทย์ระหว่ าง 2 กลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value =
.370, Wilcoxon Signed Ranks Test) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท์ (1) (p=
0.687, McNemar test) ผลการการประเมินการรักษาโดยรวมในเดือนที่ 3 พบว่าทั้งสองกลุ่มเกิน
ครึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลง และงานวิจัยของ อมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล (2) ที่ประเมินในเดือนที่ 6
มากกว่าร้ อยละ 80 ไม่พบการเปลี่ยนทั้งสองกลุ่ม จากงานวิจัยของ Ibrahim ZA. และคณะ (7)
ในกลุ่มแรกที่ได้ รับการรักษาด้ วย PRP แพทย์ส่วนใหญ่ประเมินว่า ดีข้ ึนปานกลาง (2 คะแนน)
ร้ อยละ 30.4 และดีข้ นึ มาก (3 คะแนน) ร้ อยละ 26.1 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่สองที่รักษาด้ วยการ
ทากรอผิว มากกว่าร้ อยละ 60 ประเมินว่าไม่พบการเปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่างภาพถ่ายของอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาครบ ในสัปดาห์ท่ี 8
หลังการรักษาครบในสัปดาห์ท่ี 8

ก่อนการรักษา
PRP

NSS

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายรอยแตกลายของอาสาสมัครตาแหน่งที่ 6 เปรียบเทียบก่อนการรักษา (ภาพ
ซ้ าย) และหลังการรักษา (ภาพขวา) ภาพบนแสดงด้ านที่ได้ รับการฉีดรักษาด้ วย Autologous PRP
และภาพล่างแสดงด้ านที่ได้ รับการรักษาด้ วยการฉีดนา้ เกลือ
8. จากผลประเมิน stretch mark disability ส่วนใหญ่มีผลรวมคะแนนลดลง 4
คะแนน (ร้ อยละ 66.67) เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่ างก่อนและหลังการรั กษา โดยใช้ สถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่าคะแนนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 (p = 0.034) จากงานวิจัยของ M. Gandy และคณะ (6) จากแบบสอบถาม PostGravid Stretch Mark Questionnaire Results ลดลง 4 คะแนน จากการที่มองเห็นรอยแตกลาย
เป็ นความผิดปกติน้อยลง เช่ นเดียวกับงานวิจัยฉบับนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ อาสาสมัครมองว่ ารอย
แตกลายเป็ นความผิดปกติน้อยลง (3 ราย) ส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองน้ อยลง (1 ราย) และ
กล้ าที่จะใส่ชุดว่ายนา้ แบบเปิ ดเผยมากยิ่งขึ้น (1 ราย)
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สรุป
รอยแตกลายสามารถรั ก ษาได้ ห ลายวิ ธี ซึ่ ง ในแต่ ล ะวิ ธี น้ั น ให้ ผลการรั ก ษาและมี
ผลข้ างเคียงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป
จากผลการศึกษาพบว่ า การรักษารอยแตกลายด้ วยวิธีการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือด
เข้ มข้ นของตนเองเข้ าชั้นผิวหนัง ช่วยลดขนาดความกว้ าง ความยาว และค่าเฉลี่ยความหยาบ R3
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากแบบสอบถาม stretch mark disability พบความแตกต่างระหว่าง
ก่อนและหลังการรั กษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เพราะอาสาสมัครมองเห็นว่ ารอยแตกลายเป็ น
ความผิดปกติน้อยลงและส่งผลเสียต่อความมั่นใจในตนเองน้ อยลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเมื่อได้ รับการบาดเจ็บนั้น กระบวนการซ่อมแซม
จะเกิดขึ้นอย่ างสมบู รณ์ท่ี 6-9 เดือน การติดตามการรั กษาในงานวิ จัยนี้ มีข้อจากัดด้ านเวลา
สามารถติดตามการรักษาได้ เพียง 8 สัปดาห์ ซึ่งอาจทาให้ ไม่เห็นผลการรักษาที่มากที่สุดที่ควรจะ
เกิดขึ้นได้
ผลข้ างเคียงทั้งด้ านความเจ็บปวด อาการบวม อาการแสบร้ อน และอาการชา้ ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างสองกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มจานวนประชากรที่มีรอยแตกลายในแต่ละตาแหน่งเพื่อให้ เห็น
ผลการรักษาที่ชัดเจนมากขึ้น และเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละตาแหน่ง
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามผลการรักษาให้ นานมากขึ้นประมาณ 6-9 เดือน
เพื่อให้ เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรมีการประเมินผลการรักษาทางด้ านจุลกายวิภาคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของคอลลาเจนและอิลาสติน ดังเช่นงานวิจัยของ กนกพร เรมกานนท์ (1) ได้ ทาการตรวจชิ้นเนื้อ
อาสาสมัคร 3 ราย ในเดือนที่ 3 พบว่ามีการเพิ่มจานวนของมัดคอลลาเจนและเส้ นใยอิลาสติน
4. งานวิจัยในคลินิกเอกชนมีปัญหาเรื่องความพร้ อมในการตรวจหาทาง
ห้ องปฏิบัติการ ทาให้ ผลเลือดมีความแปรปรวนสูง ซึ่งปั ญหาดังกล่าวก็พบได้ ในผลงานวิจัยของ
กนกพร เรมกานนท์ (1) ควรตรวจ cytokine อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น PDGF–AA หรือ TGF-β เป็ น
ต้ น
5. ควรใช้ เครื่องมือทันสมัยอื่น ๆ เช่น cutometer ตรวจหาความยืดหยุ่นของผิวหนัง
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การศึกษาผลของครีมเบต้ากลูแคนในการลดริ้ วรอยรอบดวงตา
ศลักษณา น้ อยวงศ์*
พญ.ปองศิริ คุณงาม**
บทคัดย่อ
ปัจจัยที่ทาให้ เกิดริ้วรอยมีได้ หลายสาเหตุ เช่น อายุ แสงแดด มลภาวะ หรือแม้ แต่การ
แสดงอารมณ์ทางใบหน้ า เพื่ อที่จะรั กษาริ้ วรอยที่เกิดขึ้นนี้ การใช้ ครี มเป็ นวิ ธีท่ไี ด้ รับความนิ ยม
และในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ เลือกศึกษาสารสกัดเบต้ ากลูแคนในเรื่องของผลในการรักษาริ้วรอยบน
ใบหน้ าและผลข้ างเคียงที่เกิดขึ้น โดยอาสาสมัครเพศหญิงอายุ 35-60 ปี จานวน 24 ราย ได้ รับ
การทาครีมผสมสารสกัดเบต้ ากลูแคน 3% ที่ครึ่งหนึ่งของใบหน้ าและทายาหลอกที่อีกครึ่งหนึ่งของ
ใบหน้ าอีกข้ างหนึ่ง วันละ 2 ครั้งในเวลาเช้ า และ ก่อนนอน เป็ นเวลา 14 สัปดาห์ ผู้วิจัยประเมิน
ผลการรักษาโดยใช้ เครื่อง Visia version 6 เพื่อวัดค่าริ้วรอย และค่าการจัดอันดับ Percentile ที่ร้ ิว
รอยบริเวณรอบดวงตา ผลการทดสอบพบว่า ใบหน้ าด้ านที่ทาครีมผสมสารสกัดเบต้ ากลูแคน 3 %
มีค่าริ้วรอยลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) และผลการจัดอันดับค่า Percentile อยู่ใน
อันดับที่ดีข้ นึ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
หลังจบงานวิจัย อาสาสมัครพึงพอใจในครีมผสมสารสกัดเบต้ ากลูแคน 3% มากกว่า
ยาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น จากการทดลองสรุปได้ ว่า การทาครีมผสมสารสกัดเบต้ า
กลูแคน 3% นั้น ได้ ผลในการรักษาริ้วรอย และไม่พบอาการข้ างเคียงใดๆ
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
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
อาจารย์ท่ปี รึกษา
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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
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของครีมเบต้ ากลูแคนในการรักษาริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา
2. เพื่อศึกษาผลข้ างเคียงของการใช้ ครีมเบต้ ากลูแคน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ ครีมเบต้ ากลูแคนในการรักษา
สมมุติฐานของการศึกษา
ครีมเบต้ ากลูแคนสามารถช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาได้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีรายงานทางวิ ทยาศาสตร์ บ่งชี้ ว่ าเบต้ ากลู แคนเป็ น film-formimg moisturizer
ที่นามารักษาแผลผ่าตัด แผลไฟไหม้ ได้ ผลตอบสนองที่ดีและช่วยฟื้ นฟูรอยแผล วัตถุประสงค์คือ
การศึกษาการซึมผ่านของBeta glucan จากข้ าวโอ๊ตในผิวหนังมนุษย์ และประเมิณผลทางการรักษา
ถึงประสิทธิภ าพการลดลงของริ้ วรอยและรอยย่ น การศึ ก ษาเรื่ องการซึ มผ่ า นของผิว หนั งนี้ ได้
ดาเนินการในผิวที่หน้ าท้ องของคน ใช้ 0.5 % solution Beta glucan เทียบเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อ
1 ตารางเซนติเมตร ผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่า แม้ จะมีโครงสร้ างโมเลกุลขนาดใหญ่ แต่การซึมผ่าน
ลึกลงไปในผิวหนังลึกถึงชั้นหนังกาพร้ าและหนังแท้ ผลการศึกษาทางการแพทย์โดยอาสาสมัคร
27 คน พบว่า ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของ Beta glucanในการรักษาเรื่องริ้วรอยและรอยเหี่ยว
ย่นบนใบหน้ า หลังจากการรักษา 8 สัปดาห์ ได้ ทาการวิเคราะห์แบบdigital image ของ silicone
replica แสดงให้ เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสาคัญของร่องลึกและความยาวของริ้วรอยรวมถึงความ
หยาบกร้ าน
งานทดลองนี้มีการทาในมนุ ษย์และในหลอดทดลองได้ แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของ Beta glucan ในการซึมผ่านผิวของเนื้อเยื่อมนุ ษย์ ซึ่งผลที่ได้ จากการศึกษางานวิจัยนี้ ได้
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สนั บสนุ นให้ ใช้ Beta glucanจากข้ าวโอ๊ตในการทาให้ ผิวหนั งดู มีสุขภาพดี และใช้ ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางค์บารุงผิว DOI: 10.1111/j.1463-1318.2005.00268_3.x
Beta Glucan เป็ น polysaccarideที่ประกอบเป็ นผนั งเซลล์ ที่พบในยีสต์ เชื้ อรา
(รวมถึงเห็ด) แบคที่เรียบางชนิด สาหร่ าย และธัญพืช โดยBeta glucan จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช่ น ป้ องกั น เนื้ องอก ป้ องกั น เบาหวาน ป้ องกั น การติ ด เชื้ อ ลด
คอเลสเตอรอลในเลือด และช่วยเพิ่มภูมิค้ ุมกัน ซึ่งประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ ถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้ า
นี้ แล้ ว อย่ างไรก็ดี การส่ ง เสริ มสุขภาพผิว จากอนุ พันธ์เบต้ ากลู แคนจากธัญพื ชและจุ ลินทรี ย์ยัง
ได้ รับความสนใจอยู่ น้อย เพราะบทความทางวารสารมักมุ่ งเน้ นไปทางการทางานของสารต้ า น
อนุ มูลอิสระ การลดริ้ วรอย การกันรังสี UV จากแสงแดด ความสามารถในการสมานแผล ความ
ชุ่ มชื้ นของผิว และเรื่ องการซึ มผ่ านได้ ดีของเบต้ ากลูแคนดังนั้นจึงมาสนใจเบต้ ากลูแคนในเรื่ อง
เครื่ อ งส าอางค์ เ พราะจากคุ ณ สมบั ติ ใ นการซึ ม ผ่ า นได้ ดี มั น ยั งสามารถออกฤทธิ์ไ ด้ ลึ ก อีก ด้ ว ย
Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.
วิธีดาเนินการวิจยั
อาสาสมัคร
อาสาสมัครหญิงอายุระหว่ าง35-60ปี มีร้ ิ วรอยบริ เวณรอบดวงตา ไม่รับประทานยา
หรืออาหารเสริมที่ต้านอนุมูลอิสระ และไม่มีประวัติแพ้ อาหารและยา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
1. ครีม 3 % เบต้ ากลูแคนสายพันธุ์ Saccharomyces Cerevisiae
2. ครีม placebo เพื่อเป็ นกลุ่มควบคุม
3. เครื่อง Visia version 6
4. ใบประเมินความพึงพอใจ
5. ใบบันทึกผลข้ างเคียงของการรักษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิธกี ารเก็บข้ อมูลด้ วยเครื่อง Visia version 6
โดยวั ดริ้ วรอยจากหั วตายาวไปจนถึงหางตา ออกมา 1.5 เซนติเมตร ที่ใบหน้ าทั้ง
2 ข้ าง ตรวจริ้ วรอยของอาสาสมัครก่อนการใช้ ครี มด้ วยเครื่ องVisia version 6 และหลังจาก
อาสาสมัครใช้ ครีมไปแล้ ว 14 สัปดาห์ ให้ ตรวจสภาพผิวด้ วยเครื่องVisia version 6 โดยวัดค่าที่
ตาแหน่งเดิมที่กาหนดไว้ และลงบันทึก
2. ให้ อาสาสมัครประเมินความพึงพอใจของการรักษาริ้วรอย โดยประเมินในสัปดาห์
ที่ 14
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3. ให้ อ าสาสมัครประเมิน ผลข้ า งเคียงและอาการไม่ พึ งประสงค์ห ลั งใช้ ครี มเบต้ า
กลูแคน โดยประเมินในสัปดาห์ท่ี 14
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิ ติ ท่ีใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ pair t-test ที่ก าหนดค่ า ความ
เชื่อมั่น95%
2. การประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครในการใช้ ครีมทั้ง 2 กลุ่ม
3. ศึกษาผลข้ างเคียงจากการใช้ ครีม โดยใช้ สถิติเชิงพรรณา
ผลการวิจยั
ในการศึ ก ษาผลของครี มเบต้ า กลู แ คนในการลดริ้ วรอยบริ เ วณหางตา ได้ ใ ช้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่ างจานวน 24 คน เพศหญิ ง มีอายุ 35-60ปี โดยที่อายุเฉลี่ ยเท่ากับ 49.87 ปี และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.52 โดยที่ทุกรายมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
ในงานวิจัยนี้ทาการศึกษาทดลองแบบ randomized, double blind control trial
ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้ ทาการถ่ายภาพด้ วยเครื่อง visia version 6 ก่อนและหลังจากนั้นผู้วิจัยให้
อาสาสมัครทาครี ม 3%เบต้ ากลูแคน ที่ร้ ิ วรอยบริ เวณรอบดวงตาด้ านหนึ่ง และทาครี ม placebo
ที่ร้ ิวรอยบริเวณรอบดวงตาอีกด้ านหนึ่ง
ผลทีไ่ ด้ท้ งั หมด รวบรวมนาเสนอเป็ น 3 รูปแบบของการเปรียบเทียบ
โดยเปรียบเทียบเป็ นนับจานวนเส้ นของริ้วรอย (feature count) และเปรียบเทียบการ
จัดอันดับความมีผิวที่ดูดี(percentile)โดยอิงจากค่าฐานข้ อมูลรวมที่มีอายุ เพศและสีผิวเดียวกัน
จากคน 100คน
1. เปรียบเทียบจานวนเส้ นของริ้วรอยและค่า percentile บริ เวณริ้วรอยรอบดวงตา
ของอาสาสมัคร ก่อนการวิจัยทั้งด้ านที่จะทาครีม placebo และด้ านที่จะทาครีม 3% เบต้ ากลูแคน
2. เปรี ย บเทีย บจ านวนเส้ น ของริ้ วรอยและค่ า percentileบริ เ วณรอบดวงตาของ
อาสาสมัคร บริเวณก่อนและหลังทาครีมผสมสารสกัดเบต้ ากลูแคน 3%จนครบเข้ าร่วมงานวิจัย 14
สัปดาห์
3. เปรี ย บเที ย บจ านวนเส้ น ของริ้ วรอยและค่ า percentileบริ เ วณรอบดวงตาของ
อาสาสมัคร บริเวณก่อนทา placebo และหลังทา placebo จนจบงานวิจัยที่ 14 สัปดาห์
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ผลการทดลอง
1. การลดลงของริ้วรอย (wrinkle) โดยใช้ เครื่อง visia version6 เปรียบเทียบระดับ
ริ้ วรอยในช่ วงระยะเวลาก่อนการวิจัยและสัปดาห์ ท่ี 14 ในการวิ จัย โดยวัดในตาแหน่ งริ้ วรอย
บริเวณรอบดวงตา
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ ในสัปดาห์ท่ี 14
3. ผลหรืออาการข้ างเคียงที่เกิดขึ้น
อภิปรายผลการทดลองค่า Percentile
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาในเรื่ องของการจัดอันดับ percentile บริ เวณริ้ วรอยรอบ
ดวงตา หลังจากให้ อาสาสมัครทาครี ม 3 % เบต้ ากลูแคน มาเปรี ยบเทียบกับด้ านที่ทาครี ม
Placebo เป็ นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่ามีผิวรอบดวงตาที่ทาครีม 3 % เบต้ ากลูแคนมีค่า percentile
ที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ มว่าจะดีข้ นึ เรื่อยๆ ในสัปดาห์ต่อๆไป

ภาพที่ 1 แสดงการจัดอันดับ percentile ริ้วรอยบริเวณหางตาเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ ครีม
14 สัปดาห์ ในทั้ง 2 กลุ่มวิจัย
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สรุป
การมีผิวที่เรียบเนียน ไร้ ร้ ิวรอย เป็ นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ด้วยอายุท่มี ากขึ้น ส่งผล
ต่อกระบวนการสร้ างคอลลาเจนที่สามารถสร้ างได้ ลดน้ อยลงแต่กลับถูกทาลายมากขึ้น ทาให้ ผิว
ยุบตัวเกิดริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นได้ โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาที่เป็ นผิวที่เกิดริ้วรอยอย่างเห็น
ได้ ชัดเจนที่สุด การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยเป็ นวิธีท่ไี ด้ รับความนิยม และจากการศึกษาวิจัยนี้
สรุปได้ ว่า ครีม 3% เบต้ ากลูแคนสามารถลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาได้ ดี เมื่อใช้ เป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง 14 สัปดาห์ และยังไม่พบอาการข้ างเคียง
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ความรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย
ของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร้อยเอกหญิงสุวิชา สมยานะ*
ผศ.นพ. พันธ์ศกั ดิ์ ศุกระฤกษ์**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ เพื่ อศึ ก ษาความรู้ พฤติ ก รรม และปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย ของพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ตัวอย่างที่ใช้ คือพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า จานวน 270 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน
ผลการวิ จั ยพบว่ าตัว อย่ างส่วนใหญ่ มีความรู้ การบริ โภคอาหารตามหลั ก เวชศาสตร์
ชะลอวัยอยู่ในระดับน้ อยกว่าร้ อยละ 60 ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์
ชะลอวัยอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์
ชะลอวัยปั จจัยส่วนบุคลกับ พบว่ า ระดับการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่ าว
ไม่มีความสัมพันธ์กบั สถานภาพสมรส และการมีโรคประจาตัว ส่วนอายุ ประสบการณ์การทางาน
และความรู้มีความ สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว
ดังนั้นในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกลวิธีการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้ างความรู้
และพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารตามหลั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย ควรทาทั้งระดั บ องค์ก ร
ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
คาสาคัญ: ความรู้, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ชะลอวัย, พยาบาล

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนา
อาหารถือ ว่ าเป็ นปั จ จั ยที่มีค วามสาคัญ ที่สุดในการด ารงชี วิ ตมนุ ษย์ ซ่ึ งขาดไม่ ได้ ถ้ า
ได้ รับอาหารเพี ยงพอ และสมดุ ลจะทาให้ ร่างกายมีสุขภาพดี แต่ หากได้ รับอาหารไม่ สมดุ ลจะมี
ภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน ซึ่งเป็ นสาเหตุท่ที าให้ เกิดโรคในที่สุด (นัยนา บุญทวียุรัตน์, 2553)
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพ และป้ องกันโรคแทนการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวมากขึ้น
โดยเน้ นการใช้ อาหารเป็ นยา จากการสารวจของ WHO ปี พ.ศ. 2555 ระบุว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
(Non-Communicable diseases) ได้ คร่ าชี วิ ตประชากรทั่วโลกมากถึ ง 38 ล้ านคนต่ อ ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 68 ของการเสียชีวิตทั้งหมด (WHO, 2012) และมีแนวโน้ มจะเพิ่ มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการพั ฒนาประเทศที่ท่ัว โลกให้
ความสาคัญ การดารงชีวิตในสังคมทุกวันนี้ท่กี ่อให้ เกิดความเครียดทั้งทางกาย และใจ ตัวเอง เกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารคุณภาพต่า ก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ ว่าต้ องดูแลตนเอง
ให้ มีสุขภาพดีโดยการเลื อกรั บประทานอาหารที่ถูกหลั กเพื่ อชะลอความเสื่อม ห่ างไกลโรคและ
วิธีการดูแลตนเองที่ดี และยั่งยืนที่สุดในตอนนี้กค็ ือวิธีการในแนวทางของ Anti-Aging Medicine
(ไพศิษฐ์ ตระกูลก้ องสมุท, 2557) เน้ นการป้ องกันก่อนเกิดโรค เสริมสร้ างภาวะสุขภาพสมบูรณ์
สูงสุด โดยบุคลากรด้ านสุขภาพระดับ มีบทบาทในการเป็ นผู้นาทางสุขภาพจะต้ องมีพฤติกรรมใน
การดาเนินชีวิต ประจาวันในลักษณะที่ส่งเสริมสุขภาพ แต่จากลักษณะงานส่วนใหญ่การทางานเป็ น
กะ ทาให้ โอกาสในการประกอบอาหารรั บประทานเองมี การสรรหาอาหารที่ส่งเสริ มสุขภาพมา
บริ โภคทาได้ น้อยลง และพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารคือความรู้ด้านอาหารโภชนาการ
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองตามหลั กเวช
ศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า จึงได้ ทาการศึกษาความรู้และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า เป็ นข้ อมูล
พื้นฐานในการวางแผน และเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เพื่ อพัฒนารูปแบบการ
บริโภคอาหารอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ทวไป
ั ่ (General Objective)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์
ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
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วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective)
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
หลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
4. เพื่ อศึกษาความสัมพั นธ์ของความรู้กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวช
ศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

วิธีดาเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ประชากร/ตัวอย่าง
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าจานวน 270 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นเองโดย
ศึ ก ษางานวิ จั ยที่เ กี่ยวข้ อ งเพื่ อให้ ครอบคลุ มตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวั ด และปรึ ก ษาอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา แบ่ง เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสารวจข้ อมู ลทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้ า เป็ น
แบบสอบ ถามปลายเปิ ด (Open-Ended) และเลือก (Check-List) ได้ แก่ อายุ ประสบการณ์การ
ทางาน ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส รายได้ ท้งั หมดต่อเดือน และโรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ ชะลอวัย
ประกอบด้ วยข้ อคาถามโดยมีลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบถูก ผิด จานวน 20 ข้ อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอ
วัย ใช้ แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ให้ เขียนเครื่ องหมาย ในข้ อที่ตรงกับการปฏิบัติ
มากที่สดุ ข้ อเดียว จานวน 23 ข้ อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลั งจากเก็บ รวมรวมข้ อ มู ลเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ได้ แ บบสอบถามจานวน 270 ชุ ด น ามา
ประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุ คคลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย หาความสัมพั นธ์ของ
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ปัจจัยที่เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ต่อเดือน และการมี
โรคประจ าตั ว กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย ของพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าด้ วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และการหาความสัมพั นธ์ของ
ปัจจัยที่เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ อายุ ประสบการณ์การทางาน และความรู้ กับพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารดั ง กล่ า วด้ วยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation
Coefficient)

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ลักษณะทัวไปของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุ
่
ฎเกล้า
พยาบาลที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–29 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 55.9 รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 30–39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 กลุ่มที่มีสัดส่วนน้ อยที่สุดคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50–59 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 2.6 ด้ านประสบการณ์การทางาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 0–9 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 65.9รองลงมาคือระหว่าง 10–19 คิดเป็ นร้ อยละ 23.0 กลุ่มที่มีสัดส่วนน้ อยที่สุดคือ
กลุ่ มที่มีอายุ ระหว่ า ง 30–39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 ด้ า นระดับการศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มีการศึ กษา
ระดับปริญญาตรีคิดเป็ นร้ อยละ 86.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 กลุ่มที่มี
สัด ส่ ว นน้ อ ยที่สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.5 ด้ า นสถานภาพสมรสส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 71.5 รองลงมาคือสมรสอยู่ด้วยกัน คิดเป็ นร้ อยละ 24.1 กลุ่มที่มี
สัดส่วนน้ อยที่สดุ คือ หม้ าย/หย่าร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 1.9 ด้ านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ ท้ังหมดต่อ
เดื อ นอยู่ ร ะหว่ า ง 20,001–25,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.4 รองลงมามีร ายได้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
15,001–20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.4 กลุ่มที่มีสดั ส่วนน้ อยที่สดุ คือกลุ่มที่มีรายได้ 40,001
ขึ้นไป บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.4 ด้ านการมีโรคประจาตัวส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็ นร้ อยละ
78.9 รองลงมาคือมีโรคประจาตัวคิดเป็ นร้ อยละ 21.1
ส่วนที่ 2 ความรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของ
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2.1 ระดับความรู ก้ ารบริ โ ภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ช ะลอวัยของพยาบาล
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
ความรู้ การบริ โ ภคอาหารตามหลั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ยที่พ ยาบาลตอบถู กมากที่สุด
(ร้ อ ยละ 85.2) คื อ อาหารที่ผ่ า นการแปรรู ป (Processed food) เช่ น แฮม ไส้ ก รอก เบเกอรี่
ส่วนมากเป็ นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้ อย รองลงมา (ร้ อยละ 81.9) คือ การดื่มนา้ ผลไม้ กล่อง
ให้ วิตามินสูงเหมือนการรั บประทานผลไม้ สด สามารถดื่มแทนกันได้ ส่วนความรู้ท่พ
ี ยาบาลตอบ
ถูกน้ อยที่สุด (ร้ อยละ 15.2) คือ โปรตีนเคซีนในนมทาให้ กระดูกบาง รองลงมา (ร้ อยละ 19.6)
คื อ น้า กรองระบบ RO (Reverse Osmosis) เป็ นน้ า ที่ มี แ ร่ ธ าตุ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ และมี ตั ว อย่ า ง
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ประมาณครึ่ งหนึ่ งหรื อมากกว่ าครึ่ งเพี ยงเล็ กน้ อยที่ทราบว่ า ไม่ ควรดื่มน้าทันทีหลั งรั บประทาน
อาหารเพื่ อช่วยในการย่อยอาหาร อาหารที่มีดัชนีนา้ ตาลต่าเป็ นสาเหตุของการอักเสบเรื้ อรัง และ
วิธกี ารปรุงอาหารที่ดี คือการปรุงโดยใช้ ความร้ อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส เช่น นึ่ง ต้ ม
เมื่อพิจารณาเป็ นคะแนนแล้ วสามารถจาแนกระดับความรู้การบริโภคอาหารตามหลัก
เวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ได้ ว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของพยาบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยอยู่ในระดับน้ อยกว่าร้ อยละ 60 คิด
เป็ นร้ อยละ 51.8 รองลงมาอยู่ในระดับร้ อยละ 60-79 และระดับมากกว่าร้ อยละ 80 คิดเป็ นร้ อย
ละ 44.1 และ 4.1 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่ าพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
การบริ โภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ ชะลอวัย เท่ากับ 11.25 คะแนน โดยมีผ้ ูได้ คะแนนต่าสุด
เท่ากับ 1 คะแนน และสูงที่สดุ เท่ากับ 17 คะแนน
2.2 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารตามหลัก เวชศาสตร์ช ะลอวัย ของพยาบาล
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้ า มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก เวช
ศาสตร์ ชะลอวั ยมีภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 1.95 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อของ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พบว่ า พยาบาลมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร (ไม่ ) รั บประทาน
อาหารทอดที่ใช้ นา้ มันซา้ ๆ เช่น กล้ วยทอด หมูทอด ไก่ทอด เป็ นลาดับที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
(X = 2.31) รองลงมา คือ ดื่มนา้ ที่มีคุณภาพ สะอาด ผ่านการกรอง และมีค่าเป็ นกลางหรือค่อน
ไปทางด่าง หรื อนา้ แร่ เป็ นลาดับที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.27) ส่วนพฤติกรรมที่มีการ
ปฏิบัติประจาน้ อยที่สุดคือ รับประทานอาหารช้ าๆ เคี้ยวจนละเอียดอย่างน้ อย 20 ครั้งต่อคา เป็ น
ลาดับสุดท้ าย อยู่ในระดับควรปรับปรุง (X = 1.60) และรองลงมาคือ การรับประทานข้ าวกล้ อง
ขนมปั งโฮลวีท เมล็ดธัญพืช หรือผลิตภัณฑ์ท่ที าจากแป้ งที่ไม่ขัดสี อยู่ในระดับควรปรับปรุง (X =
1.63)
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายคะแนนพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามหลักเวชศาสตร์ ชะลอวัยอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.5
รองลงมาอยู่ ในระดับดี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.6 และสุดท้ ายคือระดับควรปรั บ ปรุ ง
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 อธิบายได้ ว่า พยาบาลซึ่งเป็ นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผู้ไม่มีโรค
ประจาตัว (ร้ อยละ 78.9) อาจมีความเชื่อว่าตนเองมีสุขภาพดีจึงมีการกิจกรรมเพื่อคงไว้ ซ่ึงภาวะ
สุขภาพดีน้ัน ทาให้ บุคคลมีความโน้ มเอียงที่จะปฏิบัติตามความเข้ าใจนั้น (Kasl & Cobb, 1985
อ้ างถึงใน ดาริ นทร์ ฤาชัย, 2550) ดังนั้ นการที่พยาบาลตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ตามหลักเวชศาสตร์ ชะลอวัยระดับปานกลาง จึงอาจเป็ นเพราะตัวอย่างไม่ได้ อยู่ในภาวะเจ็บป่ วย
ในความคิด เห็นของผู้ วิ จัยเห็น ว่ า ความรู้ เรื่ อ งอาหารตามหลั กเวชศาสตร์ ช ะลอวั ยมีบางส่ว นที่
แตกต่ างจากหลั กการรั บประทานอาหารตามโภชนบั ญญั ติ 9 ประการของกระทรวงสาธารณสุข
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อาจเป็ นการบ่งบอกได้ ว่าพยาบาลยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าวทาให้ ไม่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ดี
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
หลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กลุ่มตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจั ยส่วนบุ คคลได้ แก่ อายุ และประสบการณ์การทางานมีความสัมพั นธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อภิปรายได้ ว่า การบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอ
วัยกาลังเป็ นที่นิยม และแพร่ หลาย ซึ่งกลุ่มคนรุ่นหลังมีแนวโน้ มที่จะให้ ความสนใจในการบริ โภค
อาหาร และการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้ จากปัจจุบันมีกลุ่มคนวัยทางานไม่น้อยหันมาออกกาลัง
กายร่ วมกับการรั บประทานอาหารที่เพื่ อสุขภาพโดยเน้ นอาหารคาร์โบไฮเดรตต่า รับประทานผัก
และไขมันที่ดีมากขึ้น ดังจะเห็นได้ จากสังคมออนไลน์ท่มี ีการเผยแพร่ กันอย่างมากมาย จึงเป็ นการ
ง่ายสาหรั บคนกลุ่ มอายุน้อยที่จะเข้ าถึง และศึ กษาการรั บประทานอาหารเพื่ อสุขภาพซึ่ งมีความ
เชื่อมโยงกับอาหารตามหลักเวชศาสตร์ ชะลอวัย ดังแนวคิด Health Belief Model กล่าวว่ า การที่
บุ คคลจะมีพฤติก รรมป้ องกันโรคหรื อ ไม่ น้ั นบุ คคลต้ องมีปัจจั ยร่ วม เช่ น อายุ มีความเชื่ อว่ า มี
ปัจจัยร่วมแรงจูงใจให้ เกิดพฤติกรรม มีปัจจัยกระตุ้น ได้ แก่ ข่าวสาร ซึ่งบุคคลได้ รับจากสื่อมวลชน
เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อนบ้ าน เป็ นต้ น (Becker and Maimam, 1951 อ้ างถึงใน รุจิรา ดวงสงค์, 2550)
จึงอาจเป็ นไปได้ ว่าการที่พยาบาลที่มีอายุมากขึ้น แต่ไม่ได้ มีความเชื่อ แรงจูงใจ ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ
ที่ทาให้ เกิดพฤติกรรม
ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลัก
เวชศาสตร์ ชะลอวั ยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้ าอย่ า งมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดั บ
0.05 อภิปรายได้ ว่า เนื่องจากการศึกษาทาให้ คนมีทกั ษะในการแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์หรือ
เอื้อ อานวยต่ อการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ อสุขภาพ จากแนวความคิดของเพนเดอร์ ที่กล่ าวว่ าผู้ ท่ีมี
ระดับการ ศึกษาสูงย่อมมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพกว่าผู้ท่ี
มีการศึกษาน้ อย และมีโอกาสที่จะเลือกประกอบอาชีพที่มีรายได้ สูงอีกด้ วย (Pender, 1987 อ้ าง
ถึ ง ใน วรรณวิ ม ล เมฆวิ ม ล, 2553) การที่ บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมป้ องกั น โรคนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ
ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล (จีระศักดิ์ เจริญพันธ์,
2549) รายได้ ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้ออาหารให้ แก่สมาชิก จากคากล่าวของ
เพนเดอร์ (Pender, 1982 อ้ างถึงใน คมสัน วัฒนทัพ, 2549) ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ในความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ท่มี ี
รายได้ มากกว่ามีโอกาสที่จะแสวงหาสิ่งที่มีเป็ นประโยชน์ต่อตนเองได้ มากกว่า มีโอกาสเลือกอาหาร
เพื่อบริโภคมากกว่า
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สถานภาพสมรส การมีโรคประจาตั ว ไม่ มีความสัมพั น ธ์กับพฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 วิเคราะห์ด้วยสถิติไคแสควร์ อธิบายได้ ว่า เมื่อบุคคลมีสถานภาพเปลี่ยนไปจาก
โสดเป็ นสมรส เมื่อสมรสแล้ วต้ องมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย จากหอพั กเป็ นห้ องเช่ าหรื อการไปอยู่
บ้ าน ซึ่งเป็ นผลให้ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเปลี่ยนไป แต่ท้งั นี้เนื่องจากพยาบาลตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มี ส ถานภาพโสด (ร้ อยละ 71.5) สถานภาพสมรส อยู่ ด้ ว ยกั น ร้ อยละ 24.1 แต่ ก ารมี
ครอบครั ว นี้ พยาบาลบางส่ ว นยั ง คงต้ อ งท างานเป็ นเวรผลั ด อาจเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ยั ง ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากนัก
ส่วนการที่บุค คลมี โรคประจาตั ว ถ้ าหากไม่ รับรู้ ถึงความรุ นแรงหรื ออาการของโรค
ไม่ได้ รบกวนชีวิต ประจาวัน หรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ อาจ
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ค่านิยมหรื อรูปแบบวิถีชีวิตของพยาบาลที่มีการขึ้นเวร
เป็ นผลัดอาจมีผลให้ พยาบาลมีข้อจากัดในการเลือกหาอาหารที่มีคุณภาพ
ความรู้การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า อธิบายได้ ว่า การที่บุคคลมี
ความรู้ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ งแต่ ไม่ ได้ ต ระหนั ก ถึงความสาคัญ หรื อมองเห็น ว่ าเป็ นเรื่ อ งไกลตั ว ผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกจิ กรรมบางอย่างซึ่งขัดกับลักษณะงาน หรือการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่งผล
ให้ เกิดความรู้สึกขัดแย้ งหรื อหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลักษณะงานของพยาบาลที่มี
ความรีบเร่ ง ต้ องทางานเป็ นเวรผลั ดและหากต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาระงาน
ที่มาก อาจเป็ นสาเหตุทาให้ ไม่ มีโอกาสเลือกสรรหาอาหาร หรื อประกอบอาหารรั บประทานเอง
จากทฤษฏี Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975, อ้ างถึงใน รุจิรา ดวงสงค์, 2550) มี
แนวคิดว่า บรรทัดฐานของกลุ่มอ้ างอิงจะมีผลต่อความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ
และในที่สุดก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา คือ อิทธิพลของสังคมจะเป็ นตัวกาหนดความรู้สึกหรื อ
ทัศนคติของบุคคลนั้นๆว่าจะมีพฤติกรรมบวกหรือลบ ซึ่งจากการศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดั บน้ อยกว่ าร้ อยละ 60 อาจบ่ งบอกได้ ถึงระดับ
ความรู้สกึ นึกคิดหรือทัศนคติในการบริโภคอาหารจึงทาให้ มีพฤติกรรมออกมาในด้ านลบ
ข้อเสนอแนะ
1. การสร้ างความตระหนักในการปฏิบัติหรื อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารตามหลัก
เวชศาสตร์ ชะลอวัยให้ แก่บุคลากร โดยจัดให้ มีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่ อให้ บุคลากรเกิด
ความตื่นตัวและตระหนักต่อการให้ ความร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. การพั ฒ นาทัก ษะส่ ว นบุ คคลในด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย ทักษะในการดูแลตนเอง
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3. สนับสนุ นให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์
ชะลอวั ยของบุ คลากรอย่ างต่ อเนื่ อง และยั่งยืน โดยผู้ นาองค์กรควรจั ดทานโยบายเพื่ อส่งเสริ ม
สุขภาพบุคลากรในองค์กร
4. ควรให้ ความสาคัญ และให้ การสนั บสนุ นการจั ดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตามหลั ก เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย ของ
พยาบาลในภาพรวมหรื อ ในด้ า นอื่น ๆ เพิ่ มเติ ม เช่ น การออกก าลั งกาย อารมณ์ การจั ด การ
ความเครียด การพักผ่อน การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. ศึ ก ษาโดยใช้ แบบแผนความเชื่ อสุ ข ภาพมาเป็ นกรอบแนวคิ ด เพื่ อศึ ก ษา
เฉพาะเจาะจงลงไปเป็ นรายด้ าน
3. ควรทาโปรแกรมโภชนาศึ กษาด้ านเวชศาสตร์ ชะลอวั ย เพื่ อศึ กษารู ปแบบในกา
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้ อมทั้งติดตาม และประเมินถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบนั้น ๆ
4. ควรขยายการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยไปยัง
บุคลากรระดับอื่น ๆ ในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมทั่วประเทศ
บรรณานุ กรม
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การศึกษาประสิทธิผลของแอลคาร์นิทีนกับกรดไลโปอิกต่อภาวะเมตา
บอลิกซิ นโดรม กรณีศึกษาพนักงานบริษทั จังหวัดสระบุรี
พญ.สุวิมล เพชรเลิศ*
ดร.นพ.พัฒนา เต็งอานวย

บทคัดย่อ
เมตาบอลิกซินโดรมเป็ นกลุ่มความผิดปกติของภาวะดื้ออินสุลิน และเป็ นกลุ่มโรคที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และ
อ้ วนลงพุง แอลคาร์นิทนี ร่ วมกับกรดอัลฟาไลโปอิกช่วยลดภาวะเครียดทางออกซิเดทีฟ ช่วยเพิ่ ม
การทางานของไมโตคอนเดรีย นอกจากนั้นการให้ ท้งั แอลคาร์นิทนี ร่ วมกับกรดไลโปอิกยังช่วยเพิ่ม
เมตาบอลิสม และลดภาวะเครียดออกซิเดทีฟมากกว่าการเลือกให้ เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแอลคาร์นิทนี ร่วมกับกรด
ไลโปอิกที่มีต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมโดยศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
การดาเนินการทดลองโดยมีผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการวิจัยที่ถูกวินิจฉัยเป็ นเมตาบอลิกซินโดรม 21 คน
โดยสุ่มเข้ ากลุ่มทดลอง (10 คน) ได้ รับแอลคาร์ นิทีน 2,000 มก. ต่อวัน และกรดไลโปอิก 400
มก. ต่อวัน ส่วนกลุ่มควบคุม (11 คน) ได้ รับยาหลอก ทั้งสองกลุ่มได้ รับการควบคุมอาหารและ
ออกก าลั ง กายเหมื อ นกัน เป็ นระยะเวลา 4 สั ป ดาห์ มี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ออกจากโครงการ 3 คน
เนื่องจากมาติดตามการตรวจไม่ได้ ตัวแปรที่ต้องวัดก่อนและหลังการทดลองคือ ค่าดัชนีมวลกาย
เส้ นรอบเอว คะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของฟรามิงแฮม และผลทาง
เมตาบอลิก ได้ แก่ นา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหาร ไขมันรวมโคเลสเตอรอล ไขมันไตรกลีเซอไรด์
ไขมัน เอชดีแ อล ไขมัน แอลดี แอล อัตราส่ว นไตรกลี เ ซอไรด์ต่อ ไขมัน เอชดีแ อล น้า ตาลสะสม
(HbA1C) กรดยูริก และตัวชี้วัดการอักเสบ (hs-CRP)

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ผลการศึกษาภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีการลดลงของ
ดัชนีมวลกาย เส้ นรอบวงเอว และค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
ฟรามิงแฮมลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับยาหลอก ส่วนผลตรวจทางเมตาบอลิ ก
เช่น ไขมันโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันแอลดีแอล ไขมันเอชดีแอล อัตราส่วนไตรกลีเซอ
ไรด์ต่อเอชดีแอล นา้ ตาลในเลือด กรดยูริก และตัวชี้วัดการอักเสบ (hs-CRP) ลดลงจากก่อนการ
ทดลองแต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปผลการศึกษาว่าการให้ แอลคาร์นิทนี 2,000 มก.ต่อวัน ร่ วมกับกรดไลโปอิก 400
มก. ต่อวัน ในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมไม่พบผลข้ างเคียงใดๆ แนะนาให้ ใช้ ร่วมกับการควบคุม
อาหารและออกกาลังกาย เพื่อประโยชน์ด้านลดความอ้ วน (ดัชนีมวลกายและเส้ นรอบเอว) และ
ลดความเสี่ยงต่อการการโรคหัวใจและหลอดเลือด แนะนาการศึกษาครั้งต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านเมตาบอลิกที่ชัดเจนมากขึ้น ควรใช้ แอลคาร์นิทีนและกรดไลโปอิกในขนาดที่สูงขึ้น และ
ระยะเวลาที่นานขึ้นกว่างานวิจัยครั้งนี้
คาสาคัญ: ภาวะเมตาบอลิ กซินโดรม, แอลคาร์ นิทีน, กรดไลโปอิก, ภาวะอ้ วน, ดัชนีมวลกาย,
เส้ นรอบเอว, ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

บทนา
เมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติท่ี
เป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย ดร.เจอรัลด์ เรเวน (Dr.Gerald Reaven)
แพทย์ชาวอเมริกนั เรียกชื่อกลุ่มอาการนี้ ใน พ.ศ. 2531 มาก่อนแล้ วว่าซินโดรมเอกซ์ (syndrome
X) ต่ อ มารู้ จั ก กั น ในชื่ อ เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม (metabolic syndrome) ปั จ จุ บั น นั ก วิ ช าการใน
ประเทศไทยเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า “โรคอ้ วน” (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2551) ในทางเวช
ปฏิบัติ ลั กษณะที่จะเข้ ากับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ต้ องมี 3 ใน 5 ปั จจัยต่อไปนี้ คือ รอบเอว
เท่ากับหรื อใหญ่ กว่ า 80 เซนติเมตร ในผู้หญิง และเท่ากับหรื อใหญ่ กว่ า 90 ซม.ในผู้ชายระดับ
ไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ในเลือดต่ากว่ า 50 มก./ดล.ในผู้หญิง และต่ากว่ า 40 มก./ดล.ใน
ผู้ ช าย ระดั บ ไขมั น ไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นเลื อ ดเท่า กั บ หรื อ สู งกว่ า 150 มก./ดล. ความดั น โลหิ ต
systolic/diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 130/85 มม.ปรอท และภาวะนา้ ตาลในเลือดสูงกว่า 100
มก./ดล หรือเป็ นเบาหวาน (วิชัย เอกพลากร, 2554) สาเหตุหลักของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
มีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ความอ้ วน และภาวะดื้อต่ออินสุลิน (Grundy et al., 2004) โรคอ้ วน
โดย เฉพาะอ้ วนบริเวณพุงเป็ นเหตุให้ เกิดความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง เอชดีแอล
โคเลสเตอรอลในเลือดต่า นา้ ตาลในเลือดสูงรวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มีศึกษาพบว่าการ
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สร้ างพลังงานของไมโตคอนเดรียจะลดลงและภาวะเครียดออกซิเดทีฟ (oxidative stress) เพิ่มขึ้น
เมื่อ อายุ มากขึ้น เมื่อ ให้ อะเซทิลแอลคาร์ นิทีน (Acetyl-l-carnitine) อย่ า งเดียวในหนู แ ก่ (old
rat) จะมีระดับ lipid peroxidation (malondialdehyde) ที่เป็ นอันตรายต่อเซลล์เพิ่ มมาก แต่เมื่อ
ให้ อะเซทิลแอลคาร์ นิทีน (Acetyl-l-carnitine) ร่ วมกับกรดไลโปอิก (Lipoic acid) ทาให้ ระดับ
malondialdehyde มีระดับลดลง (Hagen et al., 2002) ดังนั้นการให้ คาร์นิทนี ร่ วมกับไลโปอิกจึง
ได้ ประโยชน์มากกว่ าการให้ แอลคาร์ นิทีนเพี ยงอย่างเดียว จึงเป็ นที่มาของงานวิจัยว่ าการให้ แอล
คาร์นิทนี ร่วมกับกรดไลโปอิกมีผลต่อเมตาบอลิกซินโดรมหรือไม่

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาผลของการรับประทานแอลคาร์นิทนี ร่วมกับกรดไลโปอิกเสริมต่อภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม

สมมติฐานการวิจยั
ภายหลั ง เข้ าร่ ว มโครงการ 4 สั ป ดาห์ ผู้ ที่ มี ภ าวะเมตาบอลิ ก ซิ น โดรมที่ ไ ด้ รั บ
แอลคาร์นิทนี ร่วมกับกรดไลโปอิกจะมี
1. ภาวะอ้ วน (ดัชนีมวลกายและเส้ นรอบวงเอว) ต่ากว่ากลุ่มควบคุม
2. ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ากว่ากลุ่มควบคุม
3. ภาวะทางเมตาบอลิกดีข้ นึ มากกว่ากลุ่มควบคุม

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาวะเมตาบอลิ กซินโดรม (metabolic syndrome) หรื อภาวะอ้ วนลงพุง (abdominal
obesity) คือ กลุ่ มอาการที่มีค วามผิ ด ปกติ ด้ า นเมตาบอลิ สม เป็ นปั จ จั ยเสี่ยงให้ เ กิด โรคต่ า งๆ
ตามมาดังนี้ ภาวะอ้ วนที่มีไขมันสะสมในช่ องท้ อง ระดับนา้ ตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและ
ระดับไขมันในเลือดสูง (Reaven et al., 1988) องค์ประกอบของเมตาบอลิกซินโดรมตามเกณฑ์
ของ ATP III แบ่ งเป็ น 6 อย่ า งที่สัมพั น ธ์กับ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ (NCEP III, 2002) ได้ แ ก่
ภาวะอ้ วนลงพุง ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ภาวะดื้ออินสุลิน ภาวะก่อนการอักเสบ
และภาวะก่อนการอุดตันของหลอดเลือด การวินิจฉัยเมตาบอลิกซินโดรมต้ องมีความผิดปกติอย่าง
น้ อย 3 ข้ อใน 5 ข้ อต่อไปนี้ (Grundy et al., 2005)
1. อ้ วนลงพุง (เส้ นรอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 102 ซม. หรือ 40 นิ้วในผู้ชาย หรือ
มากกว่าหรือเท่ากับ 88 ซม. หรือ 35 นิ้วในผู้หญิง)
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. ระดับนา้ ตาลขณะอดอาหาร ≥ 110 มก./ดล.
ผลงานของ Hagen et al. ในปี ค.ศ. 2002 เป็ นการศึ ก ษาในหนู พบว่ า การสร้ าง
พลังงานของไมโตคอนเดรียจะลดลงและภาวะ oxidative stress เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อให้ อะ
เซทิลแอลคาร์ นิทีน (acetyl-l-carnitine) อย่ า งเดียวในหนู แก่ (old rat) จะมีระดับออกซิ เดชั น
ของไขมัน (malondialdehyde) ที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อเซลล์ เ พิ่ มมาก แต่ เ มื่อ ให้ Acetyl-l-carnitine
ร่ วมกับกรดไลโปอิก (Lipoic acid) ทาให้ ระดับ MDA มีระดับลดลง ดังนั้นการให้ คาร์ นิทีนร่ วม
กับกรดไลโปอิกจึงได้ ประโยชน์มากกว่าการให้ แอลคาร์นิทนี อย่างเดียว (Hagen et al., 2002)
การศึ ก ษาของ McMackin et al. เป็ น double blind crossover study โดยให้ กรด
ไลโปอิก (LA) ร่ วมกับอะเซทิลแอลคาร์ นิทีน (ALC) เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์เปรี ยบเทียบกับ
placebo ผลการศึ กษากลุ่ม LA ร่ วม ALC ช่ วยลดภาวะเครี ยดออกซิ เดทีฟ และเพิ่ มการทางาน
ของไมโตคอนเดรี ย รวมทั้งลดความตึงตัวของเส้ นเลื อด (vascular tone) ทาให้ ความดันโลหิ ต
ลดลง (McMackin et al., 2007) ในปี ค.ศ. 2015 มีหนังสือที่เขียนโดย Jayson Calton, PhD.
อธิบายว่า กรดอัลฟาไลโปอิก (ALA) เป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระและต้ านอักเสบที่มีฤทธิ์แรง มีผล
ลดความอ้ วน ลดความหิว และลดไขมันในช่องท้ อง ส่วนแอลคาร์ นิทนี และอะเซทิลแอลคาร์นิทีน
(L-carnitine/acetyl-L-carnitine) มีบทบาทสร้ างพลั งงานและเพิ่ มเมตาบอลิ สม ทั้งกรดอัลฟา
ไลโปอิก (ALA) และอะเซทิลแอลคาร์ นิทีน (acetyl-L-carnitine) ทางานเสริ ม ฤทธิ์กัน ในการ
เพิ่มเมตาบอลิสมและลดภาวะเครียดออกซิเดทีฟ (oxidative stress) อัตราส่วน ALC/LA = 5:1
เป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้ 4 สัปดาห์ (Calton et al. 2015, p. 227)

วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยแบบทดลอง (experimental research) โดยมีแบบแผนการ
วิจัยเป็ นการศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (Two group pre-post test design)
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและยังไม่ได้ รับการ
วินิจฉัยว่ าเป็ นโรคหัวใจ อายุระหว่ าง 20-60 ปี ที่มารั บบริ การในแผนกผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาล
มิ ต รภาพเมโมเรี ย ล อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สระบุ รี ที่ ม าตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 โดยใช้ เกณฑ์ของสถาบันศึกษาภาวะไขมันในเลือด
แห่ ง ชาติ การรั ก ษาในผู้ ใหญ่ ครั้ ง ที่ 3 (NCEP ATP III, 2001) ค านวณขนาดตั ว อย่ า งใช้
โปรแกรม PS ได้ ขนาดตัวอย่าง 20 คน เนื่องจากกาหนดอัตราส่วนกลุ่มควบคุมต่อกลุ่มทดลอง
เป็ น 1:1 ทาให้ ได้ กลุ่มควบคุม 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน รวม 20 คน คานวณเผื่อกรณี
dropout ระหว่างดาเนินการวิจัยอีก 10% รวมเป็ น 22 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 11 คน และกลุ่ม
ทดลอง 11 คน จากนั้นทาการสุ่มอย่างง่ายจากตัวอย่างเข้ ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (simple
random sampling) โดยการจั บ ฉลากเข้ า กลุ่ ม ควบคุ ม และเข้ า กลุ่ ม ทดลอง ในอั ต ราส่ ว น 1:1
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ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (pre-test) ประกอบด้ วยแบบข้ อ
ข้ อมูลส่วนบุคคล ประวัติด้านสุขภาพ การตรวจร่ างกาย เช่น นา้ หนัก ดัชนีมวลกาย เส้ นรอบเอว
ความดั น โลหิ ต และผลตรวจทางห้ อ งปฏิบั ติ ก าร เช่ น น้า ตาลในเลื อ ดขณะอดอาหาร ไขมั น
โคเลสเตอรอลรวม เอชดีแอลโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ นา้ ตาลสะสม (HbA1C) กรดยูริก
และตัวชี้วัดการอักเสบ (hs-CRP) รวมทั้งคานวณค่าแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) และ
คานวณคะแนนความเสี่ยงของฟรามิงแฮม (Framingham risk score) โดยที่กลุ่มทดลองจะได้ รับ
แอลคาร์นิทนี 2,000 มก.ต่อวัน และกรดอัลฟาไลโปอิก 400 มก.ต่อวัน อัตราส่วนคาร์นิทนี และก
รดไลโปอิก เท่ากับ 5 ต่อ 1 นาน 4 สัปดาห์ (Calton et al., 2015, p. 227) ส่วนกลุ่มควบคุ ม
ได้ รับยาหลอกเป็ นมอลโตเด็กซตริน 1,000 มก.ต่อวัน ทุกคนจะได้ รับคาแนะนาด้ านการปรับการ
รั บประทานอาหารเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ โดยใช้ วิธีการจั ดจานอาหารเพื่ อสุขภาพ (The Healthy
Eating Plate) ที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านโภชนาการที่โรงเรียนฮาร์ วาร์ดสาธารณสุข ในหนึ่งจาน
ของแต่ ละมื้อควรมีผักและผลไม้ ½ ส่วน ข้ าวหรื อธัญพื ช ¼ ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ า ¼ ส่วน งด
นา้ ตาลและผลิตภัณฑ์นม (HARVARD T.H. CHAN school of public health, 2011) ทุกคนจะ
ได้ รับคาแนะนาให้ ออกกาลังกายขนาดปานกลาง โดยใช้ หลักการของ สสส. เป็ นการใช้ กล้ ามเนื้อ
ให้ ทางานระดับปานกลางสะสมอย่างน้ อย 30 นาทีต่อวัน (โครงการพั ฒนาเครื อข่ายระดับสากล
แผนส่งเสริ มการออกกาลังกายและกีฬาเพื่ อสุขภาพ, 2011) ผู้ วิจัยโทรศัพท์สอบถามถึงอาการ
ผิดปกติทุกสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะถูกนัดมาตรวจร่ างกาย
ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง คานวณค่าดัชนีมวลกาย วัดเส้ นรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจ
นา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหาร ไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC)
เอชดี แอลโคเลสเตอรอล (HDL-C) ไตรกลี เ ซอไรด์ (TG) น้าตาลสะสม (HbA1C) กรดยู ริ ก
และตัวชี้วัดการอักเสบ (hs-CRP) รวมทั้งคานวณค่าแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) และ
คานวณคะแนนความเสี่ยงของฟรามิงแฮม (Framingham risk score)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ใ ช้ โปรแกรม SPSS version 12.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois)
วิเคราะห์สถิติแบบสองทาง ค่า P  0.05 ถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ เริ่มด้ วยข้ อมูลลักษณะทั่วไป
ทางคลินิก วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ขั้ น ต่ อ ไปเปรี ย บเทียบค่ า เฉลี่ ยของภาวะอ้ ว น (ดั ช นี ม วลกาย และเส้ น รอบวงเอว)
ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Framingham risk score) ค่าเฉลี่ยของ
นา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FPG) ไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC) เอชดีแอลโคเลสเตอรอล
(HDL-C) ไตรกลี เ ซอไรด์ (TG) น้า ตาลสะสม (HbA1C) กรดยู ริ ก (Uric acid) ตั ว ชี้ วั ด การ
อักเสบ (hs-CRP) และแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) ของกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
ก่อนและหลังเข้ าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์โดยใช้ Wilcoxon sign rank test กรณีท่ที ดสอบได้ ว่าการ
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กระจายตัวของข้ อมูลไม่ปกติ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน
เข้ าโครงการโดยใช้ Mann Whitney U test กรณีการกระจายตัวไม่ปกติ

ผลการวิจยั
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งทดลอง (experimental research) โดยมีวั ตถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาผลของแอลคาร์นิทนี ร่ วมกับกรดไลโปอิกที่มีต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในผู้ท่มี ีภาวะ
เมตาบอลิ กซิ นโดรมที่มารั บบริ การที่แผนกผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรี ยล อาเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 โดยเสนอผลการวิจัย
และการอภิปรายผลตามลาดับดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางคลินิก และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะเมตาบอลิกซิน
โดรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่ มเข้ าโครงการ 4 สัปดาห์ การศึกษาครั้ งนี้เมื่อเริ่ มโครงการมีกลุ่ ม
ตัวอย่ างทั้งสิ้น 21 คน แบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลอง 10 คน และกลุ่ มควบคุ ม 11 คน และเมื่อสิ้นสุด
โครงการเหลือกลุ่มตัวอย่าง 18 คน เป็ นกลุ่มควบคุม 9 คน และกลุ่มทดลอง 9 คน โดยมีผ้ ูออก
จากโครงการทั้งสิ้น 3 คน (dropped out rate 19%) กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 66.7 และร้ อยละ 55.6) กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มมีอายุ
เฉลี่ ย ใกล้ เ คี ยงกั น คื อ 39.89 4.83 และ 39.78 7.87 ปี กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม มี
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 66.7 และ ร้ อยละ 88.9 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีโรค
ประจาตัวร้ อยละ 33.3 และร้ อยละ 66.7
2. การเปรี ย บเทีย บดั ช นี ม วลกาย เส้ น รอบวงเอว ก่ อ นและหลั ง เข้ า โครงการ 4
สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 1)
2.1 เส้ น รอบวงเอว (waist circumference) เปรี ยบเทียบระหว่ า งกลุ่ มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและสิ้นสุด
สัปดาห์ท่ี 4 มีเส้ นรอบเอวลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 4 ค่าเฉลี่ยเส้ นรอบเอวไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
2.2 ดัช นี มวลกาย (BMI) เปรี ยบเทียบระหว่ างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม
โดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่ า กลุ่ มทดลอง ก่อ นการทดลองและสิ้นสุดสัปดาห์ ท่ี 4 มี
ดัชนีมวลกายลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ก่อนและหลัง 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเส้ นรอบเอว และดัชนีมวลกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังเข้ าโครงการ 4 สัปดาห์
เส้ นรอบเอว (เซนติเมตร)
กลุ่ม
ก่อนการทดลอง
Mean
SD
ทดลอง (n=9) 100.61
12.86
ควบคุม (n=9) 97.39
10.71
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
กลุ่ม
ก่อนเข้ าโครงการ
Mean
SD
ทดลอง (n=9) 33.06
4.36
ควบคุม (n=9) 28.98
3.81

หลังสิ้นสุด 4 สัปดาห์
Mean
SD
97.37
12.18
96
13.32
หลังสิ้นสุด 4 สัปดาห์
Mean
SD
32.74
4.36
28.48
3.91

P-value
 0.05
 0.05
P-value
 0.05
 0.05

3. เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้ าโครงการ 4 สัปดาห์ (ตารางที่ 2)
ผลการเปรี ยบเทียบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า (10year risk) ตามเกณฑ์ของฟรามิงแฮม (Framingham Heart Study, 2000) ก่อนและหลังเข้ าร่ วม
โครงการโดยใช้ Wilcoxon sign rank test พบว่าภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ากว่ าก่อนเข้ าร่ วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงโรค
หลอดเลือดและหัวใจไม่แตกต่างจากก่อนเข้ าโครงการ (p  0.05)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเข้ าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า
กลุ่ม
ก่อนการทดลอง
หลังสิ้นสุด 4 สัปดาห์
Mean
SD
Mean
SD
ทดลอง(n=9) 0.060
0.037
0.050
0.035
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ควบคุม(n=9)

0.063

0.058

0.057

0.055

 0.05

4. การเปรี ย บเที ย บภาวะเมตาบอลิ ก ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ของน้า ตาลในเลื อ ดขณะ
อดอาหาร (FPG) ไขมั น โคเลสเตอรอลรวม (TC) เอชดี แ อลโคเลสเตอรอล (HDL-C)
ไตรกลี เซอไรด์ (TG) แอลดี แอลโคเลสเตอรอล (LDL-C) น้าตาลสะสม (HbA1C) กรดยู ริ ก
(Uric acid) และตัวชี้วัดการอักเสบ (hs-CRP) ก่อนและหลังเข้ าโครงการ 4 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 3)
4.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะไขมันในเลือดก่อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการโดยใช้
Wilcoxon sign rank test พบว่ าภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยไขมัน
โคเลสเตอรอล (TC) ก่อ นและหลั งไม่ แ ตกต่ างกัน (p  0.05) ค่ าเฉลี่ ยไขมันไตรกลี เ ซอไรด์
(TG) ก่อนและหลังไม่ แตกต่ างกัน (p  0.05) ค่ าเฉลี่ ยไขมันแอลดีแอล (LDL-C) ก่อนและ
หลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ยไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน
(p  0.05) กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย ไขมั น โคเลสเตอรอล (TC) ก่ อ นและหลั ง ลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ค่าเฉลี่ยไขมันแอลดีแอล (LDL-C) ก่อนและหลังลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยไขมันไตรกลีเซอไรด์ (TG) ก่อนและหลังไม่แตกต่าง
กัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ยไขมันเอชดีแอล (HDL-C) ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
4.2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะดื้ออินสุลินก่ อนและหลั งเข้ าร่ วมโครงการโดยใช้
Wilcoxon sign rank test พบว่ า ภายหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการ 4 สั ป ดาห์ กลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย
นา้ ตาลในเลือดก่อนและหลั งไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่ าเฉลี่ย TG/HDL ในเลื อดก่อนและ
หลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ยนา้ ตาลสะสม (HbA1C) ในเลือดก่อนและหลังเพิ่ มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยนา้ ตาลในเลือดก่อนและหลังไม่
แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ย TG/HDL ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ย
นา้ ตาลสะสม (HbA1C) ในเลือดก่อนและหลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05)
4.3 เปรียบเทียบภาวะการอักเสบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
เข้ าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ (ตารางที่ 3)
ผลการเปรี ย บเทีย บภาวะก่ อ นการอั ก เสบก่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการโดยใช้
Wilcoxon sign rank test พบว่ า ภายหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการ 4 สั ป ดาห์ กลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย
hs-CRP ในเลื อดก่อนและหลั งไม่แตกต่ างกัน (p  0.05) ค่ าเฉลี่ ยกรดยู ริกในเลื อดก่อนและ
หลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย hs-CRP ในเลือดก่อนและหลังลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) ค่าเฉลี่ยกรดยูริกในเลือดก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p
 0.05)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาวะเมตาบอลิกของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังเข้ าโครงการ 4 สัปดาห์
กลุ่ม

ก่อนการทดลอง
Mean
SD
ไขมันโคเลสเตอรอล (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 219.56
45.66
ควบคุม(n=9) 226.33
30.484
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 154.89
76.76
ควบคุม(n=9) 167.00
103.12
ไขมันแอลดีแอล (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 137.44
36.787
ควบคุม(n=9) 143.33
21.11
ไขมันเอชดีแอล (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 51.13
9.146
ควบคุม(n=9) 49.63
7.60
นา้ ตาลในเลือดก่อนอาหาร (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 89.11
13.167
ควบคุม(n=9) 79.44
12.79
นา้ ตาลสะสม (HbA1C) (เปอร์เซนต์)
ทดลอง(n=9) 5.24
0.35
ควบคุม(n=9) 5.21
0.24
TG/HDL
ทดลอง(n=9) 3.08
1.64
ควบคุม(n=9) 3.65
2.76
hs-CRP (mg/dl)
ทดลอง(n=9) 9.25
7.89
ควบคุม(n=9) 4.19
3.12

หลังสิ้นสุด 4 สัปดาห์
Mean
SD

P-value

215.55
203.44

51.97
18.11

 0.05
 0.05

154.00
193.44

80.91
170.16

 0.05
 0.05

132.67
121.22

38.80
21.30

 0.05
 0.05

52.11
45.33

7.97
5.376

 0.05
 0.05

89.89
90.11

14.11
15.67

 0.05
 0.05

5.31
5.32

0.33
0.23

 0.05
 0.05

3.01
4.53

1.65
4.30

 0.05
 0.05

8.11
3.62

6.52
2.94

 0.05
 0.05
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กลุ่ม

ก่อนการทดลอง
Mean
SD
กรดยูริก (มก./ดล.)
ทดลอง(n=9) 5.71
1.23
ควบคุม(n=9) 5.85
1.54

หลังสิ้นสุด 4 สัปดาห์
Mean
SD

P-value

6.08
5.99

 0.05
 0.05

1.51
1.81

5. ผลข้ างเคียงจากการใช้ แอลคาร์ นิ ทีน 2,000 มก.ต่ อวั น และกรดไลโปอิก 400
มก.ต่อวัน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบผลข้ างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ

การอภิปรายผลการวิจยั
1. จากสมมติฐานข้ อที่ 1 ที่ว่าหลังการเข้ าร่ วมโครงการวิจัยเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ผู้ท่มี ีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มทดลอง (แอลคาร์นิทนี และกรดไลโปอิก) จะมีภาวะอ้ วน (ดัชนี
มวลกายและเส้ นรอบวงเอว) ต่ากว่าเข้ าร่วมโครงการ และต่ากว่ากลุ่มควบคุม
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุ นสมมติฐานข้ อ 1 จากการศึกษาภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ
4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าดัชนีมวลกายและเส้ นรอบวงเอวลดลงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโครงการอย่างมี
นัยสาคัญ (p  0.05)
2. จากสมมติฐานข้ อ 2 ที่ว่าหลังการเข้ าร่ วมโครงการเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ท่มี ี
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มทดลองจะมีค่าความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจใน 10
ปี ข้ างหน้ า (10-year risk Framingham Risk score) ต่ากว่าก่อนเข้ าร่วมโครงการ และต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานข้ อ 2 จากการศึกษา ภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ
4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจใน 10 ปี ข้ างหน้ า
ลดลงกว่ าก่อนเข้ าร่ วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) ส่วนกลุ่มควบคุ มมีค่าเฉลี่ยความ
เสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจก่อนหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
3. จากสมมติฐานข้ อ 3 ที่ว่าหลังการเข้ าร่ วมโครงการเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ท่มี ี
ภาวะเมตาบอลิ ก ซิ น โดรมกลุ่ มทดลอง จะมี ผลทางเมตาบอลิ ก ดี ข้ ึ นมากกว่ า กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
โครงการ และดีกว่ากลุ่มควบคุม
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3.1 ภาวะไขมันในเลือด
กลุ่มทดลองภายหลังเข้ าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยไขมันโคเลสเตอรอล ไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันแอลดีแอล และไขมันเอชดีแอลไม่ แตกต่ างจากก่อนทดลอง (p  0.05)
ส่วนกลุ่มควบคุ มภายหลั งเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยไขมันโคเลสเตอรอลลดลงกว่ า
ก่อนเข้ าโครงการอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) มีค่าเฉลี่ยไขมันแอลดีแอลลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
(p  0.05) ค่าเฉลี่ยไขมันไตรกลีเซอไรด์และไขมันเอชดีแอลไม่แตกต่างจากก่อนเข้ าโครงการ (p
 0.05)
3.2 ภาวะดื้ออินสุลิน
กลุ่มทดลองภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยนา้ ตาลสะสม (HbA1C)
เพิ่ มขึ้ นกว่ า ก่ อ นเข้ า โครงการอย่ า งมีนั ยสาคัญ (p  0.05) ค่ า เฉลี่ ยน้า ตาลขณะอดอาหารไม่
แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ย TG/HDL ไม่แตกต่างกัน (p  0.05) กลุ่มควบคุมภายหลัง
เข้ าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยนา้ ตาลสะสม (HbA1C) เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ าโครงการอย่าง
มีนั ยสาคัญ (p  0.05) ค่ า เฉลี่ ยน้า ตาลขณะอดอาหารไม่ แ ตกต่ า งกัน (p  0.05) ค่ า เฉลี่ ย
TG/HDL ไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
3.3 ภาวะการอักเสบ (Proinflammatory state)
กลุ่มทดลองภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย hs-CRP ก่อนและหลังไม่
แตกต่างกัน (p  0.05) ค่าเฉลี่ยกรดยูริกก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05) กลุ่มควบคุม
ภายหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการ 4 สัป ดาห์ มี ค่ า เฉลี่ ย hs-CRP ลดลงกว่ า ก่ อ นเข้ า โครงการอย่ า งมี
นัยสาคัญ (p  0.05) ค่าเฉลี่ยกรดยูริกก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
กลไกการออกฤทธ์ของแอลคาร์ นิทีน มีบทบาทสาคัญในการสร้ างพลังงาน โดยจะนา
กรดไขมันโมเลกุลยาว (long-chain fatty acids) เข้ าสู่ไมโตคอนเดรียที่อยู่ภายในเซลล์ ไขมันเมื่อ
เข้ าสู่ไมโตคอนเดรียจะถูกเปลี่ยนไปเป็ นพลังงาน นอกจากนี้คาร์นิทนี ช่วยชะลอความเสื่อมของ
ไมโตคอนเดรีย จึงช่วยชะลอความชราได้ (BN et al., 2004)
ส่วนกรดอัลฟาไลโปอิกมีหน้ าที่ต้านอนุ มูลอิสระ ความโดดเด่นของกรดอัลฟาไลโปอิก
คือ ความสามารถในการเข้ าจัดการอนุ มูลอิสระได้ ท้งั ในนา้ และไขมัน นอกจากนี้อัลฟาไลโปอิกยัง
สามารถเปลี่ยนสารต้ านอนุ มูลอิสระตัวอื่นๆ ในรูปออกซิไดซ์ (Oxidized form) ภายหลังจากการ
ใช้ งานแล้ วให้ กลับคืนเป็ นรูปรีดิวซ์ (Reduced form) จึงเท่ากับเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วย
ยืดระยะเวลาของสารต้ านอนุมูลอิสระเหล่านั้น (W et al., 2002)

1090

13
ดังนั้นการให้ ร่วมกันระหว่ างแอลคาร์นิทนี และกรดไลโปอิก จึงช่วยลดภาวะเครียดจาก
ออกซิ เดทีฟ (Oxidative stress) และทาให้ ไมโตคอนเดรี ยสร้ างพลั งงานเพิ่ มขึ้น (mitochondria
function) และเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน (metabolism) ได้ มากกว่าการให้ แอลคาร์นิทนี หรือกรด
ไลโปอิกเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
งานวิ จั ยนี้ สอดคล้ อ งการศึ ก ษาของ McMackin et al. เป็ น double blind crossover
study โดยให้ กรดไลโปอิก (LA) ร่ วมกับอะเซทิลแอลคาร์นิทนี (ALC) เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์
เปรียบเทียบกับ placebo ผลการศึกษากลุ่ม LA ร่ วม ALC ช่ วยลดภาวะเครี ยดออกซิเดทีฟ และ
เพิ่ มการทางานของไมโตคอนเดรี ย รวมทั้งลดความตึงตัวของเส้ นเลือด (vascular tone) ทาให้
ความดันโลหิตลดลง (McMackin et al., 2007)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. การใช้ แอลคาร์ นิทีน 2,000 มก. ต่ อ วั น ร่ วมกับกรดไลโปอิก 400 มก. ต่ อวั น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ปลอดภัยและไม่มีผลข้ างเคียง เมื่อให้ ร่วมกับการควบคุมอาหาร
และออกกาลังกาย ช่ วยลดภาวะอ้ วนคือ ค่าดัชนีมวลกายและเส้ นรอบเอวลงได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (p  0.05) และช่ ว ยลดความเสี่ ยงต่ อ การเกิด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05)
2. ผลทางเมตาบอลิ ก ในกลุ่ ม ที่ ใ ช้ แอลคาร์ นิ ที น 2,000 มก. ต่ อ วั น ร่ ว มกั บ
กรดไลโปอิก 400 มก. ต่อวัน ระยะเวลาอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ ร่ วมกับการควบคุมอาหารและออก
กาลังกาย พบว่ าผลทางเมตาบอลิก ก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยนา้ ตาลสะสม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05) เนื่องจากปัจจัยรบกวนหลายอย่าง เช่น การควบคุม
อาหารและออกก าลั งกายไม่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ท่ีก าหนด คุ ณ สมบั ติ ก ารแตกตั ว และการดู ด ซึ มของ
เม็ดยา การรับประทานอาหารช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง
3. ข้ อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
3.1 ควรใช้ แคปซูลจากผัก (Vegetarian capsule) แทนเจลาตินแคปซูล เนื่องจาก
มีการแตกตัวและดูดซึมที่ดีกว่า
3.2 ควรใช้ แอลคาร์ นิทีน และกรดไลโปอิกในขนาดที่สูงขึ้น เพื่ อติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิกได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
3.3 ควรใช้ ระยะเวลาในการทดลองที่ยาวนานขึ้น เพื่อที่จะมีผลการเปลี่ยนแปลง
ทางเมตาบอลิกได้ ชัดเจนมากขึ้น
3.4 ควรใช้ จานวนตัวอย่างที่มากขึ้น และจานวนเพศชายและหญิงไม่ควรต่างกัน
มาก เพื่อผลการวิจัยที่ถูกต้ องมากขึ้น
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด
ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดิศรา ลิขิตพิทยา*
นพ.มาศ ไม้ ประเสริฐ**

บทคัดย่อ
แสงแดดในศาสตร์ ชะลอวัยถือว่ าเป็ นตัวการที่ทาให้ เกิดความชรา เกิดริ้ วรอยก่อนวัย
เราจึงต้ องหาวิ ธีการปกป้ องผิวจากแสงแดด หนึ่งในนั้ นที่ใช้ ได้ ผลดีคือ ผลิตภัณฑ์กันแดด เนื่อง
ด้ วยภูมิประเทศไทยนั้ น มีแสงแดดตลอดทั้งปี และในปริ มาณสูง ดังนั้ นกลุ่ มที่อยู่ กลางแจ้ งเป็ น
ประจาควรที่จะต้ องป้ องกันอันตรายจากแสงแดดและกลุ่มนั้นคือ กลุ่มสุภาพบุรุษ
จึ งทาให้ เกิด แนวคิ ดที่จ ะศึ ก ษาพฤติ กรรมการใช้ แ ละปั จจั ยที่ส่งผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดด ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด และปั จจัยความ
ต้ อ งการในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด ประโยชน์ ท่ี ค าดว่ า จะได้ รั บ คื อ สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง ตั ว
ผลิตภัณฑ์กันแดดให้ เหมาะสมต่อผู้ใช้ ในอนาคต จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คนของนักศึกษา
ชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้ อมูล สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ตารางการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ผลการศึกษาพบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างเพศชาย120 คน อายุ 18-25 ปี จากทั้งหมด 12
คณะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะละ 10 คน ระดับชั้นปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา
ปี ที่3 จานวน 53 คน รายได้ ต่ากว่า 8000 บาท จานวน 65 คน ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด จานวน
68 คนใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด 52 คน พฤติกรรมการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด ส่วนใหญ่ จะเลือก
ซื้อราคา 200-500 บาท ใช้ ค่าSPF 30 44% ซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์
มาร์เก็ต 65% ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบครีม 54% พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่
ซื้อ ลักษณะของผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะไม่เลือกซื้อ ข้ นเหนียว 37% และเนื้อครีมมัน 24% ราคาที่
เหมาะต่อการตัดสินใจซื้อ 100-200 บาท 42% บรรจุ ภัณฑ์ท่มี ีลักษณะเหมาะสมกับผู้ชายมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ 55% โฆษณาสินค้ าบ่อยๆมีผล 60% โปรโมชั่นลดราคามีผล 73% ความ
ต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์กนั แดด ล้ างออกง่ายไม่อุดตัน 67.5% ไม่เหนียวไม่มัน 66.66%
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เนื่ อ งด้ ว ยภูมิป ระเทศของประเทศไทยนั้ นตั้ งอยู่ ใกล้ บริ เ วณเส้ น ศู น ย์ สูตร จึ งทาให้
ภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้ อนมีแสงแดดมากตลอดทั้งปี และมีปริมาณรังสี UVA และ UVB อยู่ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะฤดูร้อนซึ่งในปั จจุ บันมีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป และยังมี
แนวโน้ มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปรากฏการณ์โลกร้ อน ค่าดัชนี UV ก็พบว่าอยู่ในระดับปริมาณ
สูง โดยรังสี UV ที่มีปริมาณสูงนั้นจะส่งผลอันตรายกับผิวหนัง เช่น ทาให้ สีผิวคลา้ ขึ้น มีจุดด่างดา
ผิวแห้ งกร้ าน ปริมาณการสร้ างคอลลาเจนและอีลาสตินลดลง จากการทาลายของรังสี UV และใน
ที่สดุ ก็จะเกิดริ้วรอยก่อนวัย โรคมะเร็งผิวหนัง และในระยะยาวก็จะมีปัญหากับ DNA

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย กับ เส้ นละติจูด
ทีม่ า: สืบค้ นจาก http://img.photobucket.com/albums/v209/jackkool/asiamap.jpg
แสงแดดถือว่ าเป็ นภัยเงียบที่ก่อให้ เกิดปั ญหาผิวต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นปั ญหาผิวหมอง
คลา้ สีผิวไม่สม่าเสมอ ริ้ วรอย จุ ดด่างดา และความแห้ งกร้ าน ล่ าสุดมีงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นรั งสี
LONG-UVA ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผิ ว หนั ง ชั้ น ลึ ก มี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ง ผิ ว หนั ง นั ก วิ จั ย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านรังสี UV แผนกวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากศูนย์ลอรีอลั ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า
รังสี UVA ที่เรารู้จักกันดีมี 2 ชนิด คือ LONG-UVA มีสัดส่วนในแสงแดดสูงถึง 75-80% และ
SHORT-UVA 20% (รังสี UVB 5%) สามารถทะลุผ่านเมฆและกระจกได้ ซึ่งมีผลการวิจัยจาก
ศูนย์ลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศสเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากผิวที่ได้ รับรังสี LONG-UVA เป็ นเวลา
48 ชั่วโมง พบว่า
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1. ไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) ที่ทาหน้ าที่ผลิตคอลลาเจนและอีลาสติน หายไปเป็ น
จานวนมาก ซึ่งส่งผลให้ เกิดการลดจานวนการผลิตคอลลาเจนและ อีลาสติน ทาให้ เกิดริ้วรอยจาก
แสงแดด (photo-aging) ผิวหนังเหี่ยวย่น
2. นอกจากนี้ ยั ง เกิด การเปลี่ ยนแปลงของสีผิ ว (Color impact) โครงสร้ า งผิ ว
(Structural impact) และการทางานของเซลล์ผิว (Functional impact)
3. และอาจมีส่วนช่วยให้ DNAของผิวชั้นในมีการเปลี่ยนแปลงด้ วยเช่นกัน เนื่องจาก
ผิวชั้นหนังแท้ ถูกทาร้ าย เมื่อโครงสร้ าง DNA ถูกรบกวน อาจเป็ นต้ นเหตุหนึ่งในการเกิดโรคมะเร็ง
ผิวหนังตามมาด้ วย

ภาพที่ 2 ปริมาณรังสี UV ในประเทศไทย
ทีม่ า: สืบค้ นจาก http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm
ในส่วนของความแตกต่างของรังสี UVA และ UVB รังสี UVB ทาให้ ผิวหนังไหม้ และ
ผิวจะเข้ มขึ้นหลังจากนั้นอีก 2 วัน และจะจางลงภายใน 2-3 วัน ส่วนรังสี UVA ทาให้ ผิวคลา้ ขึ้น
ทันทีและความคลา้ นั้นมีโอกาสที่จะอยู่นานเป็ นปี และยังเป็ นต้ นเหตุสาคัญของมะเร็งผิวหนังอีก
ด้ วย ดร.โดมินิค โมยาวน์ กล่าวถึงการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กนั แดดว่า ค่า SPF เป็ นค่าปกป้ องผิวจาก
รังสี UVB ดังนั้นเราต้ องดูค่า PA ด้ วย ค่า PA คือค่าที่ป้องกันรังสี UVA เพราะฉะนั้นในการ
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เลือกซื้ อต้ องดู ว่ามีค่า PA+ หรื อไม่ ยิ่งมีค่า PA+ มากเท่าไร จะบ่ งบอกถึงประสิทธิภาพในการ
ป้ องกันรังสี UVA ได้ มากเท่านั้น (ลอรีอลั ประเทศไทย,2557)
เมื่อปั ญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ ว การแก้ ปัญหาก็ย่อมจะมีความยุ่งยากมากกว่าการ
ป้ องกัน ดั งนั้ น เมื่ อ เราต้ อ งอาศั ยอยู่ ใ นบริ เ วณที่มีสภาพเช่ น นี้ เราก็ค วรหลี ก เลี่ ยงและป้ องกัน
ร่ างกายด้ วยวิ ธีการต่ างๆ เพื่ อให้ เราสัมผัสกับรั งสีในปริ มาณที่น้อยที่สุด หนึ่งในวิ ธีการที่ง่ายไม่
ยุ่งยากและได้ ผลดีกค็ ือ การใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF และ PA+ ให้ เหมาะสมกับสภาพผิว
และกิจกรรมของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 3 ภาพแสดงอุณหภูมิสูงสุดในรอบปี (องศาเซลเซียส) เฉลี่ยทศวรรษ
ทีม่ า: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม. สืบค้ นจาก
http://www.environnet.in.th/?p=2894
ปั จจุ บันคนเราได้ หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นกว่ าสมัยก่อน เพราะมีความรู้มากขึ้น
ตระหนักถึงประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการดูแลสุขภาพ และเห็นโทษของการละเลยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
กันแดดจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เริ่ มมีผ้ ูสนใจใช้ มากขึ้น มีการขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่
กลุ่ มวั ยเด็ก วั ยรุ่ น วั ยทางาน จนไปถึ งกลุ่ มผู้ สูงอายุ แต่ กม็ ี ก ลุ่ มหนึ่ งที่เห็น ว่ า จ าเป็ นต่ อ การใช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มาก แต่ตัวเลขการบริโภคของตลาดกลุ่มนี้กย็ ังถือว่าค่อยข้ างน้ อย จึงเล็งเห็น
ความน่าสนใจที่จะศึกษาในคนกลุ่มนี้ต่อผลิตภัณฑ์กันแดด คือ กลุ่มเพศชายในวัยรุ่น เพราะเป็ น
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วัยที่เริ่มใช้ ชีวิตในสังคมมากขึ้น พบปะผู้คนมากขึ้น มีกจิ กรรมต่างๆมากขึ้น และน่าจะเป็ นกลุ่มคน
ที่มีโอกาสสัมผัสกับแสงแดดและรังสี UV มากอีกกลุ่มหนึ่ง
มู ลค่ าทางการตลาดของผลิ ตภั ณฑ์กันแดดในประเทศไทย ของศู น ย์วิจั ยกสิกรไทย
(2556) คาดว่า ในช่วงหน้ าร้ อนนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดน่าจะเติบโตถึงร้ อยละ 30-50 จาก
ช่วงปกติ ในขณะที่ครีมกันแดดภายในประเทศทั้งปี 2556 น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ากว่ า 1600 ล้ านบาท
หรือขยายตัวถึงร้ อยละ15 นายพรชาย พิริยบรรเจิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ผู้ ผลิ ตและจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์กันแดด แบรนด์ ไมนั ส -ซั น เปิ ดเผยว่ า ในปี นี้
(2555) จะเริ่มขยายฐานลูกค้ ากลุ่มผู้ชาย หลังจากเริ่มทดลองทาเมื่อปี ที่แล้ วได้ รับผลตอบรับดี มี
สัดส่วนผู้ชาย 15% ส่งผลให้ ปีนี้ วางแผนที่จะรุ กตลาดผู้ ชายอย่ างเต็มที่ และตั้งเป้ าหมายเพิ่ ม
สัดส่ วนลู ก ค้ า ผู้ ช ายเป็ น25% (ASTVผู้ จั ดการออนไลน์ ,ไมนั ส -ซั น รุ ก คอนวี เนี ยนสโตร์ ขยาย
ตลาดครี ม กั น แดดกลุ่ ม ผู้ ช าย,23 เม.ย.2555) จากที่ เ ห็ น ตั ว เลข แสดงให้ เห็ น ถึ ง ว่ า ตลาด
ผลิตภัณฑ์กนั แดดในกลุ่มผู้ชายเริ่มตื่นตัว เริ่มมีการบริโภคสินค้ าประเภทนี้กันมากขึ้น แต่สัดส่วน
ก็ยังน้ อ ยมาก จึ งเล็งหน้ า ว่ า ตลาดนี้ ยังมี ศัก ย์ภ าพที่จะเติมโตไปได้ ด้ วยกระแสดู แ ลสุข ภาพที่มี
เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชาย ทาให้ ต้องสนใจศึกษาผู้บริโภคกลุ่มผู้ชาย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ผลิ ตภั ณ ฑ์กัน แดด ของนั ก ศึ ก ษาชายมหาวิ ทยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด ของนั ก ศึ ก ษาชาย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ความต้ องการในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แ ดด ของนั ก ศึ ก ษาชาย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ ท่ีคาดว่ าจะได้ รับจากการศึ กษาครั้ งนี้ จะได้ รับทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อ
การบริ โภค ปั จจัยการตัดสินใจซื้อและไม่ซ้ ือผลิตภัณฑ์กันแดด ความต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์กัน
แดด ของนักศึ กษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้ งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ใน 2 ทาง คือ
1. ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้ อง นาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์กัน
แดดสาหรับผู้ชาย และสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ผ้ ูชาย เพื่อการพัฒนาธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการ
2. ผลิ ต ภัณฑ์เพื่ อผู้ บ ริ โภคกลุ่ มผู้ ชายในอนาคต เมื่อมีผ้ ู ป ระกอบการนาไปพั ฒนา
ปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์กันแดดสาหรั บผู้ ชาย ผู้ บริ โภคก็จะได้ รับผลิ ตภัณฑ์กันแดดที่ตอบสนองต่ อ
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ความต้ องการของผู้ ชายได้ มากขึ้น และคาดว่ าจะมีจานวนผู้ ใช้ มากขึ้น เพื่ อปกป้ องและป้ องกัน
อันตรายต่อผิวหนังจากรังสี UV

ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์กันแดดส่วนบุคคล ตลอดจนความต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดสาหรั บผู้ชาย โดย
การเก็บรวบรวมข้ อมู ลปฐมภูมิจากนั กศึกษาชาย ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์
จากการสุ่มแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน120 คน บริเวณโรงอาหาร
และใต้ อาคารเรี ยนของมหาวิ ทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ สถิติ ท่ีใช้ ในการวิ จัย คื อ สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์กนั แดดของ
นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก
12คณะ เป็ นกลุ่ มบุ ค คลที่ไ ม่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์กันแดด มากกว่ า คิ ด เป็ น 56.67% ส่ วนกลุ่ มที่ใ ช้
ผลิตภัณฑ์กันแดด คิดเป็ น 43.33% อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 21ปี คิดเป็ น 25% และ
ศึกษาในชั้นปี ที่3 คิดเป็ น 44.17% รายได้ จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะมีรายได้ อยู่ท่ี ต่ากว่ า
8,000 บาท คิดเป็ น 54.17% รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท คิดเป็ น 34.17%
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้ ผลิตภัณฑ์กนั แดด)
จากการศึกษาพบว่า บุคคลที่ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด ก็จะใช้ ในความถี่สม่าเสมอ คือ ใช้
ทุกวัน ยี่ห้อที่เลือกใช้ ส่วนใหญ่คือ Nivea 42.31% Vaseline 25% และยี่ห้ออื่นๆอีก 15.38%
ราคาผลิตภัณฑ์กันแดดที่ซ้ ือใช้ ต่อชิ้น อยู่ท่ี 200-500 บาท คิดเป็ น 42.31% ราคารองลงมาคือ
100-200 บาท คิดเป็ น 34.62% ค่าSPFที่เลือกใช้ คือ SPF 30 44% และส่วนใหญ่กส็ นใจในค่า
PA++ เพราะคิดว่าสามารถช่วยป้ องกันแสงแดด ป้ องกันยูวี ได้ ดีข้ ึน สถานที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์กันแดด
ส่วนใหญ่ จะเลื อกซื้ อในห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต 65% ลั กษณะผลิ ตภัณฑ์กันแดดที่
เลือกใช้ ส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ แบบครีม 53% และแบบโลชั่น 40% ส่วนปั ญหาที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กนั แดด คือ ผิวคลา้ ง่าย 48% ระดับความเข้ มของสีผิวกลัวผิวดา และอยากมีผิว
ที่ขาวขึ้น 58%
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3. ข้ อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด
จากการศึ กษากลุ่ มตัวอย่ างผลการศึ กษาพบว่ า ราคาที่กลุ่ มตัวอย่ างจะตั ดสิน ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดดมากที่สดุ คือ 100-200 บาทต่อชิ้น คิดเป็ น 41.67% รองลงมาคือ ราคา 200500 บาทต่อชิ้น คิดเป็ น 30% ส่วนลักษณะที่มีผลต่อการไม่ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ มีลักษณะที่
ข้ นเหนียว 37%และมีเนื้อครีมมัน 24% ลักษณะบรรจุ ภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์
กันแดด 54% อุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์กนั แดดมากที่สุดคือ ความยุ่งยากใน
การใช้ งาน และเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ถูก การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 60% โปรโมชั่นลดราคา
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดดสูงถึง 72.67%
4. ข้ อมูลปัจจัยความต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์กนั แดด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท าให้ ทราบถึ ง ความต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด
ดังต่อไปนี้เรี ยงตามลาดับมากไปน้ อย ลักษณะผลิตภัณฑ์กันแดดที่ล้างออกง่ายไม่อุดตันผิวหนั ง
ไม่เหนียวไม่มัน และทนนา้ ทนเหงื่อได้ ดี
สรุปและอภิปราย
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 120 คนจาก
12 คณะ เป็ นกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่ ากลุ่มที่ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด อายุกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 21 ปี ศึกษาในชั้นปี ที่ 3 รายได้ จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะมีรายได้ อยู่ท่ี
ต่ากว่ า 8,000 บาท รองลงมารายได้ 8,000-15,000 บาท พฤติกรรมการเลือกใช้ (กรณีใช้
ผลิตภัณฑ์กันแดด) บุคคลที่ใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดก็จะใช้ ในความถี่สม่าเสมอ คือใช้ ทุกวัน ยี่ห้อที่
เลือกใช้ ส่วนใหญ่ คือ Nivea และVaseline ราคาที่ซ้ ือใช้ ต่อชิ้นอยู่ท่ี 200-500 บาท ส่วนราคา
รองลงมาคือ 100-200 บาท ค่า SPF ที่ใช้ คือ SPF 30 และสนใจค่า PA++ เพราะสามารถ
ป้ องกั น รั ง สี ยูวี ไ ด้ ดี ข้ ึ น สถานที่ซ้ ื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดดส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กซื้ อในห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ลักษณะผลิตภัณฑ์ กันแดดที่เลือกใช้ มักจะเลือกแบบครี มและโลชั่น ซึ่งรวมกัน
มากถึง 90% จึงทาให้ เกิดปัญหาผิวมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์กันแดดในท้ องตลาด ที่มี
ลักษณะผลิตภัณฑ์เนื้อเบากว่า เช่น แบบนา้ แบบเจล หรือ สเปรย์ เป็ นต้ น ส่วนปั ญหาที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดด คือ ผิว คลา้ ง่ายและปั ญหาสิวต่างๆ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กัน
แดด ราคาที่ก ลุ่ มตั ว อย่ า งคิ ด จะซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์กัน แดดมากที่สุ ด อยู่ ท่ี 100-200 บาทต่ อ ชิ้ น
รองลงมาคือ ราคา 200-500 บาทต่อชิ้น ลักษณะที่มีผลต่อการไม่ซ้ ือมากที่สุด คือ ลักษณะที่ข้น
เหนียวใช้ แล้ วหนักผิวหน้ า และมีเนื้อครีมที่มนั ทาให้ ผิวหน้ ามันยิ่งขึ้น ลักษณะบรรจุ ภัณฑ์กม็ ีผลต่อ
การตั ด สิน ใจเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด ท าให้ ร้ ู สึ ก ว่ า เหมาะสมกั บ ตนเองน่ า พกพา น่ า ใช้ ส่ ว น
อุปสรรคในการตัดสินใจเลื อกผลิตภัณฑ์กั นแดด คือ ความยุ่งยากในการใช้ งานและไม่ทราบถึง
ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสมกับตนเอง และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการโฆษณามีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อ เพราะทาให้ ร้ ูจั กยี่ห้อของผลิตภัณฑ์กันแดด ทราบข้ อมูลตัวผลิ ตภัณฑ์กันแดด และ
สร้ างแรงจู งใจซื้อมากขึ้น โปรโมชั่นลดราคามีผลอย่ างยิ่งต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์กัน
แดดสูงมาก เพราะคิดว่าสินค้ ามีราคาถูกกว่าปกติ ทาให้ ประหยัดรายจ่ายและง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ
ความต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์กันแดด มีความต้ องการตามคุ ณลักษณะดังนี้คือ ผลิตภัณฑ์กันแดด
ที่ล้างออกง่าย ไม่อุดตันไม่เหนียว ไม่มัน ทนนา้ ทนเหงื่อได้ ดี และมีสารบารุงรักษาสิวในกระปุกเดียว

ข้อเสนอแนะ
จากข้ อมู ล ตั ว เลขต่ า งๆ นั้ น ผลที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาสามารถเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้ องนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์กันแดด
สาหรั บผู้ ชาย เพื่ อสร้ างกลยุ ทธ์ ทางการตลาด จากกลุ่ มตัวอย่างจะเห็นได้ ว่า มีผ้ ู ไม่ ใช้ มากกว่ าใช้
เพราะมีอุปสรรคที่ว่า เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์กันแดดแล้ วจะรู้สึกเหนียวหนักผิวหน้ า ทาให้ ผิวมันยิ่ งขึ้น
จากแบบสอบถามกลุ่มคนที่ใช้ ก็มักจะเลือกใช้ แบบครีมเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเลือกผลิตภัณฑ์กัน
แดดแบบน้า แบบเจล หรื อ แบบสเปรย์ ซึ่ งแบบพวกนี้ ก็จ ะลดปั ญ หาผิว เหนี ยวหนั ก หน้ า ไม่
ก่อให้ เกิดผิวมันยิ่งขึ้น สามารถล้ างออกได้ ง่าย ไม่อุดตัน และเมื่อทาแล้ วไม่ทาให้ ผิวขาวลอย ส่วน
อุปสรรคอีกอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้ อมูลในตัวผลิตภัณฑ์กันแดดมากนั ก จึ งเลื อกได้ ไม่
ค่อยเหมาะกับตนเอง การทาสื่อโฆษณาประชาสัมพั นธ์กน็ ่ าจะมีผลต่อกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่ อทาให้
ทราบถึงข้ อ มู ลของสินค้ า และรู้ จัก คุ้ น เคยกับ ยี่ห้อ มากขึ้น ช่ วยให้ ง่า ยต่ อการตั ดสิน ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดด ส่วนในเรื่องราคาก็มีผลคือ ควรจะอยู่ในราคา 100-200 บาทต่อชิ้น และควร
มีโปรโมชั่นเพื่อเรียกความสนใจในกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์กนั แดด
ในส่วนของผู้บริโภคนั้น เมื่อมีผ้ ูประกอบการนาไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์กันแดด
สาหรับผู้ชาย ผู้บริโภคก็จะได้ รับผลิตภัณฑ์กันแดดสาหรั บผู้ชายที่ตอบสนองต่อความต้ องการได้
มากขึ้น ช่ วยให้ มีผ้ ูบริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผิวมากขึ้น ป้ องกันอันตรายจากแสงแดด รังสี
UV และเพื่อชะลอความชราของผิวพรรณ
บรรณานุ กรม
กรมส่ งเสริ มคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม. อุ ณ หภูมิสูงสุ ด ในรอบปี (องศาเซลเซี ยส) เฉลี่ ยทศวรรษ.
กรุงเทพฯ.
กรมอุตุนิยมวิทยา. (2546). อุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ ตลอดปี พ.ศ. 2494-2546. สืบค้ นจาก
http://www.tmd.go.th
กรมอุตุนิยมวิทยา. สภาพภูมิอากาศ. สืบค้ นจาก
http://img.photobucket.com/albums/v209/jackkool/asiamap.jpg
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม. สืบค้ นจาก
http://www.environnet.in.th/?p=2894
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ปริมาณรังสี UV. สืบค้ นจาก http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm
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การศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ของกลุ่มคนวัยทางาน
อภิรดี ธรรมสรณ์*
พญ.ปองศิริ คุณงาม**

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องผลของการนวดแผนไทยต่ อคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพของกลุ่ มคนวั ย
ทางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของกลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ชายหรือหญิง ที่ทางานประจาอย่างใด
อย่างหนึ่ง
วิ ธีวิจั ยที่น ามาใช้ ในงานวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งกึ่งทดลอง โดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล จากหน่ ว ยทดลองที่ ม ารั บ บริ ก ารนวดแผนไทยในร้ านนวดเพื่ อสุ ข ภาพในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จานวน 40 ราย โดยใช้ แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบทดสอบเครื่องชี้วัด
คุณภาพชี วิตขององค์การอนามัยโลกชุ ดย่ อฉบั บภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เก็บ
ข้ อมูล 2 ครั้ง คือเมื่อหน่วยทดลองเข้ ามารับบริการนวดแผนไทยครั้งแรก และครั้งสุดท้ ายหลังการ
นวดอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็ นเวลา 3 เดือน แล้ วนาข้ อมูลก่อนและหลังเข้ ารับบริการ
นวดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้ ค่าสถิติเบื้องต้ นในการอภิปรายผล และ
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบ Paired t-test
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า คะแนนคุณภาพชี วิตทั้งด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อน
และหลังเข้ ารับบริ การของหน่วยทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ย
หลังจากได้ รับบริการมากกว่ าคะแนนเฉลี่ยก่อนได้ รับบริการ การศึกษาในครั้งนี้จึงแสดงให้ เห็นว่า
การนวดแผนไทยมีผลต่อคุ ณภาพชี วิตทั้งด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตในเชิงบวก คือช่ วยให้
คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนวัยทางานดีข้ นึ เมื่อได้ รับบริการเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง

บทนา
จากปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพของกลุ่ ม คนวั ย ท างานที่ พ บได้ บ่ อ ยและเพิ่ ม มากขึ้ นทุ ก ปี
ไม่เฉพาะแต่โรคออฟฟิ ศซินโดรมที่มีอาการปวดตึงบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง หรืออาการปวดศีรษะ
เท่านั้น ปัจจุบันยังพบว่ามีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆในคนกลุ่มนี้มากขึ้นด้ วยทั้งโรคใน
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก
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กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานหรื อแม้ แต่มะเร็ง ซึ่งสาเหตุหลั กของการ
เกิดปัญหาสุขภาพในคนกลุ่มนี้กค็ งหนีไม่พ้นเรื่องของความเครียด และการทางานแบบเอาจริงเอา
จัง ทุ่มเท มีความทะเยอทะยาน ต้ องการประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานจนขาดความสุขใน
การทางาน และนามาซึ่งปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา อาการป่ วยหรือความผิดปกติท่เี กิดขึ้นมักเกิด
จากการสะสมต่ อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลานาน และกว่ าที่จะตระหนั กได้ ว่าเริ่ มมีปัญหาสุขภาพ ก็
ต่อเมื่อมีอาการปรากฎให้ เห็นชัดเจนหรื อเป็ นโรคแล้ วนั่นเอง ซึ่งการรักษาก็ทาให้ สูญเสียทั้งเวลา
และค่าใช้ จ่ายเป็ นจานวนมาก ดังนั้นการดูแลสุขภาพในเชิงป้ องกันจึงน่าจะเป็ นวิธที ่ดี ีกว่า
ดั งนั้ น การดู แ ลสุข ภาพในเชิ งป้ องกัน เพื่ อ ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิด โรคเรื้ อรั งจึ งมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทางานก่อนที่โรคเรื้อรังต่างๆจะอุบัติข้ ึน ด้ วยเหตุน้ ี
เองทาให้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกลายมาเป็ นวิธีการดูแลสุขภาพตนเองที่ได้ รับการยอมรั บ
และมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย กั น อย่ า งกว้ า งขวางมี รู ป แบบและวิ ธี ก ารใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ นมากมาย ปั จ จุ บั น
การแพทย์ทางเลือกมีอยู่มากกว่า 100 วิธี เช่นการทาสมาธิ การกดจุ ด การฝังเข็ม สมุนไพรบาบัด
ธรรมชาติบาบัด โยคะ การรับประทานอาหารแบบชีวจิต การฝึ กการผ่อนคลาย การออกกาลังกาย
ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการนวดบาบัด (พันตารวจโทหญิงจันทร์จรัส จันทร์จารุพงศ์, 2549)
การนวดบาบั ดหรื อ Massage Therapy ก็มีอยู่หลายรูปแบบตามที่มาของศาสตร์
การแพทย์ในแต่ ละประเทศ เช่ นการนวดสวี ดิช (Swedish Massage) ของประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวียน การนวดแบบอายุรเวท (Ayurvedic Massage) ของอินเดีย การนวดกดจุ ดสะท้ อน
ฝ่ าเท้ า(Foot Reflexology Massage) ของจีน การนวดเรกิ (Reiki Massage) ของญี่ปุ่น และการ
นวดแผนไทย (Thai Massage) ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่เนื่องจากการวิจัยส่วนใหญ่จะทา
ในต่างประเทศ การนวดที่ใช้ ในงานวิจัยที่ค้นคว้ ามาจึงมักเป็ นการนวดสวีดิช การนวดด้ วยนา้ มัน
หอมระเหย (Aromatherapy Massage) การนวดกดจุ ดสะท้ อนฝ่ าเท้ า ในขณะที่การนวดแผนไทย
ยังมีการศึกษาในวงจากัดและมีจานวนไม่มาก จึงเป็ นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ท่ตี ้ องการศึกษาถึง
ผลของการนวดแผนไทยซึ่ งถื อเป็ นมรดกชิ้ นสาคัญ ของประเทศไทยเราที่มีต่อสุขภาพองค์รวม
โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนวัยทางานเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็ นกาลังส่วนใหญ่ของประเทศและเป็ น
กลุ่มที่ควรได้ รับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์โรคเรื้ อรั งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อศึ กษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายของกลุ่ ม
คนวัยทางาน
2. เพื่อศึกษาผลของการนวดแผนไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและอารมณ์
ของกลุ่มคนวัยทางาน
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
โรคที่ เ ป็ นที่ ร้ ู จั ก กั น ดี ส าหรั บ คนวั ย ท างานก็คื อ โรคออฟฟิ ศซิ น โดรม (Office
Syndrome) เป็ นกลุ่มอาการที่พบบ่ อยในคนวัยทางานออฟฟิ ศ ที่สภาพแวดล้ อมในที่ทางานไม่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการนั่งทางานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ เกิด
อาการกล้ ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้ อมือ ส่วน
บางรายที่มีอาการของหมอนรองกระดู กเคลื่ อนอยู่ แ ล้ ว หากทางานในอิริยาบถที่ผิ ดจะทาให้ มี
อาการรุนแรงมากขึ้น
ส่วนคาว่าคุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง การดารงชีวิตของมนุ ษย์ในระดับที่
เหมาะสมตามสภาพความจ าเป็ นพื้ นฐานในสังคม ทั้งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สังคม และ
ความคิดอย่างเพียงพอ จนก่อให้ เกิดความสุข ตลอดทั้งการมีสขุ ภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี
และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ ามีรายงานการวิจัยมากมายที่สนั บสนุ นว่ า การ
นวดในรู ปแบบต่ างๆ สามารถช่ วยบรรเทาอาการของโรค หรื อมีส่วนช่ วยลดโอกาสการเกิดโรค
เรื้ อรังได้ เช่ น การนวดสวีดิช ในผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง พบว่ าทั้งความดันโลหิต อัตราการ
เต้ นของหัวใจ และสารก่อการอักเสบในกลุ่มตัวอย่างลดลง หลังจากได้ รับการนวด 60 นาทีต่อครั้ง
ในหนึ่งสัปดาห์ นาน 4 สัปดาห์ การนวดฝ่ าเท้ า สามารถลดระดับนา้ ตาลในเลือด และอาการชา
ของผู้ท่เี ป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ การนวดไทยมีผลในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดศีรษะเรื้อรังได้ จึงอาจส่งเสริมให้ เป็ นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ท่มี ีอาการปวดศีรษะ
แบบเรื้ อรั ง และการนวดสวี ดิ ช สามารถช่ ว ยลดฮอร์ โ มนในกลุ่ ม คอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์
(Corticosteroids) ได้ จึ งตั้งสมมติฐ านว่ า การนวดน่ า จะสามารถช่ วยลดโอกาสการเกิดโรคที่
เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดได้

วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาใช้ วิธีการรวบรวมข้ อมูลจากตัวอย่าง โดยการใช้ แบบสอบถามในการวัด
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ท่เี ข้ ารั บบริ การนวดแผนไทยที่ร้านนวดเพื่ อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ ได้ ปรั บปรุงมาจากแบบทดสอบเครื่ องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัย
โลกชุ ด ย่ อ ฉบั บ ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เพื่ อ ให้ เ หมาะสมต่ อ การเก็บ ข้ อ มู ล
ภาคสนามและการวิ เ คราะห์ ผ ลได้ ตรงตามวั ต ถุ ประสงค์ของงานวิ จัยที่ต้ังไว้ โดยจะทาการเก็บ
ข้ อมูล 2 ครั้งคือเมื่อตัวอย่างเข้ ามารับบริการนวดแผนไทยครั้ งแรกและครั้งสุดท้ ายหลังจากการ
นวดอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็ นเวลา 3 เดือน
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ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือคนกลุ่มวัยทางาน ที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ที่มาใช้ บริการนวด
แผนไทยในร้ านนวดเพื่อสุขภาพที่ต้ังอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างใช้ วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีเกณฑ์การเลือกคือ เป็ นชายหรื อ
หญิงที่มีอายุระหว่าง 25-55 ปี ทางานประจาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เคยได้ รับบริการการนวดแผน
ไทยมาก่อนอย่างน้ อยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และต้ องสามารถเข้ าร่ วมงานวิจัยจนครบ 3 เดือน
ได้ ซึ่งจากการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติท่กี าหนดข้ างต้ น มีผ้ ูท่สี มัครใจเข้ า
ร่วมการศึกษาในครั้งนี้ท้งั สิ้นจานวน 40 ราย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ ส่วน
แรก เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปแบบเลือกตอบและเติมคาที่ผ้ ู วิจัยสร้ างขึ้นเอง ส่วนที่ 2
เป็ นพฤติก รรมสุขภาพที่ได้ รั บการดัด แปลงจากแบบสอบถามพฤติ กรรมสุข ภาพของกระทรวง
สาธารณสุข และส่วนที่ 3 เป็ นแบบทดสอบเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ที่พัฒนามาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก 100 ข้ อ โดยทาการเลือกคาถามมาเพียง 1 ข้ อ จากแต่ละหมวดใน 24 หมวด และ
รวมกับหมวดที่เป็ นคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั่วไปโดยรวมอีก 2 ข้ อคาถาม
โดยแบบทดสอบได้ รับการศึกษาค่ าความเชื่ อมั่น Cronbach’s alpha coefficient
เท่ากับ 0.8406 ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.6515 โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL-100 ฉบับ
ภาษาไทยที่ WHO ยอมรับอย่างเป็ นทางการ
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 2 ชนิด
คือแบบภาวะวิ สัย (Perceived objective) และอัตวิ สัย (Self-report subjective) และมี
องค์ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต 4 ด้ า นคือ ด้ า นร่ า งกาย (Physical domain) ด้ า นจิ ต ใจ
(Psychological domain) ด้ านความสัมพั นธ์ทางสังคม (Social relationship) และด้ า น
สิ่งแวดล้ อม (Environment) แต่เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงผลด้ า นสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจเท่านั้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้ านสุขภาพกาย 7
ข้ อ องค์ประกอบด้ านจิ ตใจ 6 ข้ อ และคุณภาพชีวิตโดยรวมอีก 2 ข้ อ รวมข้ อคาถามในส่วนนี้
ทั้งหมด 15 ข้ อ
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ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการเข้ าร่วมวิจัย
2. เก็บข้ อมู ลก่อนทดลองโดยให้ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามก่อนเข้ ารั บบริ การ
นวดแผนไทยครั้งแรก
3. กลุ่มตัวอย่างรับบริการนวดแผนไทยระยะเวลา 90 นาที ด้ วยวิธีการนวด คลึง กด
จุ ด ดัด ยืด ตามแบบแผนการนวดแผนไทยที่ถูกต้ อง อย่ างน้ อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ งทุ กสัปดาห์
ต่อเนื่องกันจนครบ 3 เดือน
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังสิ้นสุดการทดลองเป็ นเวลา 3 เดือนโดยให้ กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามชุดเดิมหลังจากรับบริการนวดครั้งสุดท้ าย
5. น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม าตรวจสอบความสมบู ร ณ์ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป ประกอบการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สถิติทีใ่ ช้ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวัดระดับ
คุ ณภาพชี วิต ด้ านสุขภาพกายและจิ ต ใจ เป็ นสถิ ติเบื้ องต้ นในการอภิปรายผล ได้ แ ก่ ค่ าความถึ่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และทดสอบความแตกต่างด้ วยการทดสอบ Paired t-test

ผลการศึกษา
กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่ าง 36-45 ปี รองลงมาคือผู้ท่มี ีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพคือสมรสหรื อมีคู่ นับถือศาสนา
พุทธ มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน เคยตรวจร่ างกายก่อนเข้ าร่ วมวิจัย และมีโรคประจาตัว
โดยโรคประจาตัวที่ผ้ ูทาแบบทดสอบระบุไว้ มากที่สดุ คือ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
ส่วนข้ อมูลพฤติกรรมด้ านสุขภาพของกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนข้ อมูลพฤติกรรมด้ านสุขภาพของกลุ่มทดลอง
พฤติกรรม
การสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล์
รับประทานอาหาร
เค็มจัด หวานจัด
ออกกาลังกาย
สัปดาห์ละ 3 วัน
กินผักและผลไม้
ทุกวัน
รับประทานอาหารไขมันสูง
ดื่มนา้ อย่างน้ อย
วันละ 8 แก้ ว

ไม่เคย
จานวน ร้ อยละ
25
62.5
4
10
5
12.5

นานๆครั้ง
จานวน ร้ อยละ
4
10
27
67.5
16
40

บางครั้ง
จานวน ร้ อยละ
10
25
9
22.5
11
27.5

เป็ นประจา
จานวน ร้ อยละ
1
2.5
0
0
8
20

3

7.5

9

22.5

9

22.5

19

47.5

1

2.5

3

7.5

25

62.5

11

27.5

2
1

5
2.5

11
4

27.5
10

20
7

50
17.5

7
28

17.5
70

ค่าทางสถิติและผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพกายก่อนและหลังการนวดจากกลุ่มทดลองทั้ง 40 ราย ใช้ การวิเคราะห์ความแตกต่างด้ วย
การทดสอบ Paired t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายก่อนและหลังการนวด
ค่าสถิติ
Mean
n
Std. Deviation
Std. Error Mean

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกาย
ก่อน
หลัง
24.43
27.65
40
40
2.297
2.587
.363
.409
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติท่ใี ช้ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพกายก่อนและหลังการนวดของกลุ่มทดลอง
จานวน
(n)
ความแตกต่างของระดับคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายก่อนและ
หลังการนวด

40

3.225

S.D.

t-value

P-value

.482

6.686

<0.001

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายก่อนและหลังการนวดเป็ นเวลาต่อเนื่องนาน 3 เดือน พบว่า คะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกายของกลุ่ มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังจากได้ รับบริการนวด มากกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนได้ รับบริการนวด
ค่าทางสถิติและผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลังการนวดจากกลุ่มทดลองทั้ง 40 ราย ใช้ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างด้ วยการทดสอบ Paired t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลัง
การนวด
ค่าสถิติ
Mean
n
Std. Deviation
Std. Error Mean

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและอารมณ์
ก่อน
หลัง
20.23
23.95
40
40
2.190
2.309
.346
.365
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ตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติท่ใี ช้ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลังการนวดของกลุ่มทดลอง
จานวน
(n)
ความแตกต่างของระดับคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและ
อารมณ์ก่อนและหลังการนวด

40

3.725

S.D.

t-value

P-value

3.063

7.691

<0.001

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและอารมณ์ก่อนและหลั งการนวดเป็ นเวลาต่อเนื่ องนาน 3 เดือน
พบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจิตและอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากได้ รับบริ การนวด มากกว่ า คะแนนเฉลี่ยก่อนได้ รับ
บริการนวด

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนวัยทางานในเมืองส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้ านสุขภาพที่ไม่
ค่อยดีนัก โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย จึงทาให้ พบปั ญหาสุขภาพ
หรือโรคประจาตัวได้ บ่อย เช่ น ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และอาการปวดเมื่อยซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของภาวะออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) ปั ญหาด้ านสุขภาพต่างๆเหล่านี้กลุ่ม
คนวัยทางานตระหนักดีและเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น คือการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากขึ้น ออกกาลังกายบ่อยขึ้น และมองหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน
ในรูปแบบต่างๆ วิธีการหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทางานก็คือ การนวดเพื่ อสุขภาพหรือการ
นวดแผนไทย เนื่องจากหาได้ ง่ายโดยทั่วไปและราคาไม่สงู
การศึ ก ษาผลของการนวดแผนไทยที่มี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ่ ม วั ย ท างาน พบว่ า
คุณภาพชีวิตทั้งด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลังจากได้ รับบริ การนวดแผนไทยอย่างต่ อเนื่อง
เป็ นเวลา 3 เดือน ดีข้ นึ กว่าก่อนเข้ ารับบริการ โดยคุณภาพชีวิตทั้งด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ขึ้นอย่างชัดเจน จากระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนการนวดที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพชีวิตกลางๆ หลังจาก
ได้ รั บ บริ ก ารนวดแล้ ว ปรากฏว่ า คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ มขึ้ นเป็ นระดั บ ที่อ ยู่ ใ นเกณฑ์คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่ า การนวดแผนไทยมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้ านสุขภาพกายและ
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สุขภาพจิตในเชิงบวก คือช่วยให้ สขุ ภาพกายและจิตของกลุ่มคนวัยทางานดีข้ นึ เมื่อได้ รับบริการเป็ น
ประจาอย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับอาการที่
สัมพันธ์กบั ภาวะต่อมหมวกไตล้าในผูท้ ี่มารับบริการใน
สานักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อัญชลี อ่ำบำรุง*
นพ. ไกรสร อัมมวรรธน์**

บทคัดย่อ
กำรศึ ก ษำวิ จัยนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อหำควำมสัมพั นธ์ระหว่ ำ งพฤติก รรมกำรบริ โภค
อำหำรกับอำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำของประชำชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร
โดยท ำกำรเก็บ ข้ อ มู ล ใน กุ ม ภำพั น ธ์ 2559 กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งคื อ ประชำชนที่เ ข้ ำ มำใช้ บ ริ ก ำรใน
สำนั ก งำนเขตพระโขนง กรุ งเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยมีอ ำยุ ต้ั ง แต่ 21-50 ปี เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถำม พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อม
หมวกไตล้ ำ กลุ่มตัวอย่ำงอ่ำนและตอบแบบสอบถำมด้ วยตนเอง มีผ้ ูตอบแบบสอบถำมครบถ้ วนที่
สำมำรถนำมำวิเครำะห์ผลได้ ท้งั หมด 400 ชุ ดคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของตัวอย่ำง วิเครำะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนำ และ กำรทดสอบ Chi – Square test
ผลกำรศึกษำพบว่ำตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ไม่มีโรคประจำตัว ช่วงอำยุระหว่ำง
31 ถึง 35 ปี จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี มีอำชีพพนักงำนบริษัท มีรำยได้ ต่อเดือน 20,000
ถึง 30,000 บำท โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่มีควำมเสี่ยงที่จะทำ
ให้ เกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ ำมำก มีจำนวน 248 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 โดยพฤติกรรมกำร
รั บประทำนอำหำรที่นิยมปฏิบั ติมำกที่สุด คือ กำรทำนอำหำรประเภทปิ้ ง ย่ ำง และ ทอด ซึ่ งมี
จำนวน 322 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.50 และพฤติกรรมกำรรั บประทำนอำหำรที่ปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ กำรทำนอำหำรจนอิ่มจัดหรื อทำนอำหำรจนรู้สึกจุ กมำก มำกกว่ ำ 4 ครั้ ง/ สัปดำห์ มีจำนวน
258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 นอกจำกนี้ อำกำรของผู้ท่มี ำรับบริกำรในสำนักงำนเขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนครที่ แสดงออกมำกที่สดุ คือกำรอยำกทำนของเค็ม มัน หวำน และอำหำรที่มีโปรตีน
สูง เช่น เนื้อสัตว์ โดยมีจำนวน 355 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.80 และอำกำรของผู้ท่มี ำรับบริกำรใน
สำนักงำนเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนครแสดงออกน้ อยที่สุดคือควำมต้ องกำรทำงเพศลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 24 จำกกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและอำกำรจำกภำวะ
ต่อมหมวกไตล้ ำพบว่ำพฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำมำกที่สุดคือ กำรทำน
*

นักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภำพ
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
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เครื่ องดื่มที่มีรสหวำนจำพวกชำเขียวบรรจุ ขวด นำ้ ผลไม้ กล่อง และนำ้ อัดลม และ พฤติกรรมที่มี
ควำมสัมพันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยคือ กำรชอบดื่มแอลกอฮอล์มำกกว่ำ 4 ครั้ง / สัปดำห์
อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ อำชีพที่มีควำมสัมพันธ์กบั อำกำรที่สมั พันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ
มำกที่สุด คือ อำชีพพนักงำนบริษัท จำนวน 131 คน อำชีพที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์
กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยที่สดุ คือ อื่นๆ จำนวน 14 คน รวมไปถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้
กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ รำยได้ มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะ
ต่อมหมวกไตล้ ำอย่ ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ โดย รำยได้ ท่ีมีควำมสัมพั นธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับ
ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำมำกที่สุด คือ ช่วงรำยได้ 20,001-30,000 บำท จำนวน 166 คน รำยได้ ท่ี
มีควำมสัมพันธ์กบั อำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยที่สุด คือ น้ อยกว่ำ 10,000 บำท
จำนวน 5 คน

บทนา
อำหำรถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ท่สี ำคัญในกำรดำรงชีวิตของมนุ ษย์ เป็ นสิ่งที่ให้ พลังงำน
ทำให้ ร่ำงกำยเจริ ญเติบโตและซ่ อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้ ำงภูมิค้ ุมกันให้ ร่ำงกำยในกำรต้ ำนทำน
โรคต่ำงๆ ปัจจุบันอำหำรมีให้ เลือกหลำกหลำยประเภทผ่ำนกรรมวิธีกำรปรุงแต่งที่แตกต่ำงกัน ทั้ง
อำหำรจำนด่วน (Fast food) อำหำรที่ใส่สำรหรือสีปรุงแต่ง อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม อำหำรฉำย
รั งสี อำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป (Processed food) เช่ น ไส้ กรอก หมูยอ กุญเชียง อำหำร
กระป๋ อง เป็ นต้ น อำจส่งผลถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ผ้ ูบริโภคควรได้ รับ ดังนั้นจึงมีกำรควรคุมใน
เรื่ อ งของประเภทของอำหำรตำมกฎหมำย (ภำยใต้ พรบ.อำหำร พ.ศ. 2522) เพื่ อ ควำม
ปลอดภัยของผู้บริ โภค ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรบริ โภคอำหำรส่วนใหญ่ ยังคงขึ้นอยู่กับผู้บริ โภคและ
พฤติกรรมในกำรบริ โภคอำหำร ซึ่ งกำรเลือกบริ โภคอำหำรเป็ นหนึ่งในสำเหตุท่ีทำให้ เกิดควำม
เจ็บป่ วยทำงด้ ำนร่ ำงกำย ทำให้ เกิดโรคต่ำง ๆ ข้ อมูลจำกสมำคมโรคเบำหวำนแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2556 สถิติโรคอ้ วนในคนไทยมีท้ังหมด 16 ล้ ำนคน โรคไขมันในเลื อดสูง 25.5 ล้ ำนคน
โรคควำมดั น โลหิ ต สูง 10.7 ล้ ำ นคนเบำหวำน 3.5 ล้ ำ นคน โรคหั ว ใจ 7 แสนคน นอกจำกนี้
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ผิดถือเป็ นภัยเงียบที่ผ้ ูบริโภคส่วนใหญ่ละเลยและทำให้ เกิดผลเสีย
ต่ำง ๆ ตำมมำทั้งด้ ำนกำรใช้ ชีวิตประจำวัน ด้ ำนกำรทำงำนและที่สำคัญด้ ำนสุขภำพและผลเสียที่
เกิดขึ้นกับร่ำงกำย ทำให้ ร่ำงกำยเกิดภำวะเครียด (Physical stress) ข้ อมูลจำกงำนวิจัย พฤติกรรม
ที่ทำนอำหำรที่มำกเกินไป (Overeating) กำรทำนอำหำรที่ไม่มีประโยชน์ (Unhealthful food) กำร
ทำนอำหำรข้ ำมมื้อ (Skipped meals) กำรดื่มแอลกอฮอล์ นอกจำกนี้ กำรรับประทำนอำหำรหวำน
ที่ มี ป ริ ม ำณน้ ำ ตำลสู ง (Excessive sugar in diet) กำรดื่ ม ชำ-กำแฟที่ มี ค ำเฟอี น (Excessive
caffeine intake from coffee and tea) ล้ วนเป็ นพฤติกรรมกำรบริ โภคที่เป็ นปั จจั ยทำให้ ร่ำงกำย
เกิด ภำวะเครี ยด (Physical stress) ซึ่ งเป็ นสำเหตุ ท่ีทำให้ เ กิด ภำวะต่ อ มหมวกไตล้ ำ (Adrenal
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fatigue) ทำให้ ร่ำงกำยผลิตฮอร์โมนได้ ลดลง ส่งผลกระทบถึงกำรทำงำนและทนต่อควำมเครียดสิ่ง
กระตุ้นหรือสิ่งเร้ ำต่ำง ๆได้ น้อยลง ทำให้ ไปรบกวนกำรทำงำนและกำรใช้ ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่
พบในวัยทำงำน และมักไม่ร้ ูตัวว่ำมีภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ งำนวิจัยชิ้นนี้จึงเป็ นเครื่องมือในกำรคัด
กรองผู้ท่ีอำจมีอำกำรของภำวะต่อมหมวกไตล้ ำจำกพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรและให้ ควำมรู้
เรื่อง ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำและกำรดูแลหรือหลีกเลี่ยงกำรเกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ ำเพื่อสุขภำพที่
ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะ
ต่อมหมวกไตล้ ำของประชำชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร

สมมติฐาน
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรมีควำมสัมพันธ์กบั อำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ

วิธีดาเนินการวิจยั
กำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษำและหำข้ อมู ล ได้ แก่ กำรศึ กษำจำกหนั งสือ บทควำม งำนวิ จัย สำรนิพนธ์
วิ ทยำนิ พ นธ์ รำยงำนกำรวิ จั ย วรสำรทำงวิ ช ำกำรที่เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ น ำมำเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐำนใน
กำรศึกษำทำโครงร่ำงงำนวิจัย
2. เรียบเรียงเนื้อหำและข้ อมูลในกำรทำโครงร่ ำงงำนวิจัย รวมถึงจัดทำเครื่องมือที่ใช้
ในกำรทำวิจัย คือ แบบสอบถำม พฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อม
หมวกไตล้ ำ
3. คำนวณประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในที่น้ ีคือ ผู้ท่มี ำรับบริกำรในสำนักงำนเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหำนคร จำนวน 400 คน
4. กำรเก็บข้ อมูลโดยกำหนดช่วงเวลำที่เก็บข้ อมูล คือ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
ในช่วงเวลำรำชกำร จนกว่ำจะได้ ข้อมูลครบตำมจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่คำนวณได้
5. นำข้ อมูลที่ได้ จำกแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ สรุป และอภิปรำยผล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนำข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมำวิเครำะห์ โดยใช้ ระเบียบวิธีทำงสถิติ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
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1. วิ เ ครำะห์ โ ดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนำ โดยวิ เ ครำะห์ ข้ อมู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ตอบ
แบบสอบถำม ได้ แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน วิเครำะห์โดยใช้ กำร
แจกแจงควำมถี่ (Frequency) คิดเป็ นร้ อยละ (Percentage)
2. วิเครำะห์เพื่อหำควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรกับอำกำรที่สัมพันธ์กับ
ภำวะต่ อ มหมวกไตล้ ำ สถิ ติ อ นุ ม ำนหรื อ อ้ ำงอิ ง (Inferencial Statistics) ได้ แก่ กำรทดสอบ
Chi – Square test

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 ลักษณะบุคคล
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อำยุ
ระหว่ำง 31 – 35 ปี กำรศึกษำระดับปริญญำตรี รำยได้ ต่อเดือนระหว่ำง 20,001-30,000 บำท
อำชีพพนักงำนบริษัท ไม่มีโรคประจำตัว และมีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรมีควำมเสี่ยงที่จะทำให้
เกิดภำวะต่อมหมวกไตล้ ำมำก รวมถึงมีอำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำล้ ำในระดับมำก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่นิยมปฏิบัติมำกที่สุด คือ กำรทำนอำหำรประเภท
ปิ้ ง ย่ำง และ ทอด ซึ่งมีจำนวน 322 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.50 และพฤติกรรมกำรรั บประทำน
อำหำรที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ กำรทำนอำหำรจนอิ่มจัดหรื อทำนอำหำรจนรู้สึกจุ กมำก มำกกว่ ำ 4
ครั้ง/ สัปดำห์ มีจำนวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.50
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาการทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะต่อมหมวกไตล้า
อำกำรของผู้ท่มี ำรั บบริกำรในสำนักงำนเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนครที่ แสดงออก
มำกที่สดุ คือกำรอยำกทำนของเค็ม มัน หวำน และอำหำรที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ โดยมีจำนวน
355 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 88.80 และอำกำรของผู้ ท่ีม ำรั บ บริ ก ำรในส ำนั ก งำนเขตพระโขนง
กรุ งเทพมหำนครแสดงออกน้ อยที่สุด คือ ควำมต้ อ งกำรทำงเพศลดลงมี จ ำนำน96 คนคิด เป็ น
ร้ อยละ 24
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ผลลัพธ์แสดงค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ จำกกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรและอำกำรจำกภำวะต่ อมหมวกไตล้ ำพบว่ ำ พฤติกรรมกำรบริ โภค
อำหำรมีควำมสัมพั นธ์กับอำกำรจำกภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ (Adrenal fatigue) โดยผลลัพธ์แสดง
ค่ ำ สถิติ ทดสอบ Chi – Square test คือ χ2 เท่ำ กับ .632 และค่ ำ Sig. เท่ำ กับ .029 ซึ่ งน้ อยกว่ ำ
ระดับนัยสำคัญที่กำหนด (p = 0.05) โดยพฤติกรรมที่มีควำมสัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ
มำกที่สดุ คือ กำรทำนเครื่องดื่มที่มีรสหวำนจำพวกชำเขียวบรรจุ ขวด นำ้ ผลไม้ กล่อง และนำ้ อัดลม
โดยมี ผลลั พ ธ์ แ สดงค่ ำ สถิ ติ ท ดสอบ Chi – Square test คื อ χ2 เท่ ำ กั บ 3.848 และค่ ำ Sig.
เท่ำกับ.050 ซึ่งเท่ำกับระดับนัยสำคัญที่กำหนด (p = 0.05) และ พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กับ
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ภำวะต่ อมหมวกไตล้ ำน้ อยคือ กำรชอบดื่มแอลกอฮอล์ มำกกว่ ำ 4 ครั้ ง / สัปดำห์ โดยผลลั พธ์
แสดงค่ำสถิติทดสอบ Chi – Square test คือ χ2 เท่ำกับ.005 และค่ ำ Sig. เท่ำกับ.045 ซึ่งน้ อย
กว่ ำระดับนัยสำคัญที่กำหนด (p = 0.05) นอกจำกนี้ผลของกำรแสดงควำมสัมพั นธ์ระหว่ ำงอำยุ
กับอำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำผลกำรทดสอบด้ วยค่ำ Chi-Square ที่ระดับนัยสำคัญ
0.05 พบว่ ำค่ ำสถิ ติท่ีได้ จำกกำรทดสอบ Chi-Square = 5.951 และค่ ำ Sig. = 0.011 ซึ่ งน้ อ ย
กว่ำระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่ำยอมรับสมมติฐำน คือ อำยุมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์
กับภำวะต่ อมหมวกไตล้ ำอย่ ำ งมีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อพิ จ ำรณำในรำยละเอียดพบว่ ำ อำยุ ท่ีมี
ควำมสัมพั นธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำมำกที่สุด คือ อำยุ 31-35 ปี จำนวน
115 คน อำยุท่มี ีควำมสัมพั นธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยที่สุด 46-50 ปี
จำนวน 4 คน ตำมลำดับ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวก
ไตล้ ำ ผลกำรทดสอบด้ ว ยค่ ำ Chi-Square ที่ร ะดั บ นั ย ส ำคั ญ 0.05 พบว่ ำ ค่ ำ สถิ ติ ท่ีไ ด้ จ ำกกำร
ทดสอบ Chi-Square = 21.740 และค่ำ Sig. = 0.011 ซึ่งน้ อยกว่ ำระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดง
ว่ำยอมรับสมมติฐำน คือ อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำอย่ำง
มีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ อำชีพที่มีควำมสัมพันธ์กับอำกำรที่สัมพันธ์
กั บ ภำวะต่ อ มหมวกไตล้ ำมำกที่ สุ ด คื อ อำชี พ พนั ก งำนบริ ษั ท จ ำนวน 131 คน อำชี พ ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั อำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยที่สุดคือ อื่นๆ จำนวน 14 คน รวม
ไปถึงควำมสัมพั นธ์ระหว่ ำงรำยได้ กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำ ผลกำรทดสอบ
ด้ วยค่ ำ Chi-Square ที่ระดับ นั ยสำคัญ 0.05 พบว่ ำค่ ำสถิ ติท่ีได้ จำกกำรทดสอบ Chi-Square =
3.752 และค่ำ Sig. = 0.006 ซึ่ งน้ อยกว่ ำระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่ ำยอมรั บสมมติฐำน คือ
รำยได้ มีควำมสัมพั นธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไตล้ ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อ
พิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ รำยได้ ท่มี ีควำมสัมพั นธ์กับอำกำรที่สัมพั นธ์กับภำวะต่อมหมวกไต
ล้ ำ มำกที่สุด คือ รำยได้ 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 166 คน รำยได้ ท่ีมีค วำมสัมพั นธ์กับ
อำกำรที่สมั พันธ์กบั ภำวะต่อมหมวกไตล้ ำน้ อยที่สดุ คือ น้ อยกว่ำ 10,000 บำท จำนวน 5 คน

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. ควรมุ่งเน้ นกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรที่จะทำให้ เกิดภำวะต่อมหมวก
ไตล้ ำ (Adrenal fatigue) เพื่ อให้ บุคคลทั่วไปสำมำรถปรั บพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรได้ อย่ ำง
เหมำะสม
2. ควรจั ดกิจกรรมให้ ผ้ ูบริ โภคทั่วไปได้ ฝึกปฏิบัติในกำรเลือกชนิดและกำรคำนวณ
ปริ มำณอำหำรในแต่ละวั น เพื่ อส่งเสริ มให้ มีพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรได้ อย่ ำงเหมำะสมและ
ต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรน ำเอำเรื่ องพฤติก รรมกำรบริ โภคอำหำรกับอำกำรจำกกับภำวะต่ อ ม
หมวกไตล้ ำ (Adrenal fatigue) ไปศึ ก ษำในกลุ่ ม คนต่ ำ งๆเพื่ อสำมำรถน ำไปหำปั จ จั ย ที่ มี
ควำมสั ม พั น ธ์ กั บ อำกำรที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภำวะต่ อ มหมวกไตล้ ำ (Adrenal fatigue) ได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและปลอดภัย
2. ควรมี ก ำรขยำยผลกำรศึ กษำวิ จั ยไปยังสถำนที่อ่ ืน ๆ ด้ ว ย งำนวิ จัยภำยใต้ แ นว
ทำงกำรปฏิบัติเดียวกัน เป็ นกำรเพิ่ มกลุ่มประชำกรในกำรศึกษำ เพื่อให้ เกิดควำมน่ ำเชื่อถือและ
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ความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อารีย ์ วงศ์แก้ว*
ผศ.นพ.พันธ์ศกั ดิ์ ศุกระฤกษ์**
การวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ การวิจัยครั้งนี้เป็ นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ประเภท การสารวจแบบพรรณนา
(Descriptive Surveys) กลุ่ มตัวอย่า งได้ แ ก่ นัก ศึก ษาหญิงระดับปริญญาตรี สุ่มเลือกคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2557 อธิบายพฤติกรรมและเจตคติด้านการออก
กาลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลการวิจัย พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความรู้ด้านการออกกาลังกาย ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พบว่านักศึกษามีความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องให้ ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความมั่นใจ และ
เสริมสร้ างสุขภาพได้ อย่างถูกวิธี
ประเด็นที่ 2 เจตคติด้านการออกกาลังกาย ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พบว่ า นั ก ศึ กษาหญิ งส่ว นใหญ่ มีเจตคติท่ีดีในการออกก าลั งกาย แต่ มีบ างส่วนที่ยังต้ องปรั บ เจตคติให้
ถูกต้ อง เพื่อป้ องกันผลเสียที่เกิดจากความเข้ าใจผิดและประโยชน์ สูงสุดในการออกกาลังกาย
โดยภาพรวมนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีพฤติกรรมการออกกาลังที่ดี แต่ยังไม่
สามารถทากิจกรรมได้ ต่อเนื่อง ตามหลักการออกกาลังกาย ดังนั้นสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนา
ความรู้ด้านการออกกาลังกายและสร้ างเจตคติท่ดี ีและถูกต้ องให้ กับนักศึกษา รวมถึงเป็ นข้ อมูลพื้นฐานใน
การสร้ างนโยบาย เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ นักศึกษาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยให้ มาก
ยิ่งขึ้น

*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหาการวิจยั
การออกกาลังกาย เป็ นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่สาคัญ โดยมีการเคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ อวัยวะระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ ทางานอย่าง
เต็มที่ เช่น ระบบกล้ ามเนื้อและข้ อต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีและบุคคลที่เจ็บป่ วยและอีกทั้งยังสามารถ
ป้ องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้ วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด (กรมอนามัย, 2549) ซึ่งกิจกรรมออกกาลังกายสามารถทาได้ ท้ังผู้ชายแลผู้ห ญิง โดยเฉพาะเพศ
หญิงจาเป็ นต้ องส่งเสริ ม การออกกาลังกายเพราะมีประโยชน์ต่อร่ างกายมากมายหลายด้ าน ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ มั กไม่ ช อบออกก าลั ง กาย ท าให้ ร่ า งกายอ่ อ นแอลง ไขมั น ส่ว นเกิน สะสมเพิ่ ม พู น ขึ้น เรื่ อ ย ๆ จน
กลายเป็ นความอ้ วน ผู้หญิงมีกล้ ามเนื้อน้ อยกว่าผู้ชาย แต่มีไขมันมากกว่ าโดยเฉพาะบริเวณแก้ ม ทรวงอก
หน้ า ท้ อ งและสะโพก จึ งมี โอกาสที่จ ะสะสมจนกลายเป็ นความอ้ ว นได้ ม ากกว่ า ผู้ ช าย ระบบหั ว ใจและ
ไหลเวียนเลือดของผู้หญิง ประกอบด้ วยขนาดของหัวใจที่เล็กกว่า ปอดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงต่ากว่า อัตรา
การสูบฉีดโลหิตน้ อยกว่า อัตราการเต้ นของชีพจรขณะพักสูง กว่า และอัตราการใช้ ออกซิเจนสูงสุดต่ากว่า
จึงทาให้ ผ้ ูหญิงมีความอดทนต่ากว่ าผู้ชาย ส่งผลให้ สมรรถภาพโดยทั่วไปต่ากว่ าผู้ชายผู้หญิงในวัยหมด
ประจาเดือน จะเกิดภาวะที่เรี ยกว่ ากระดูกพรุ น และที่สาคัญการออกกาลังกายจะช่ วยนาออกซิเจนเข้ าสู่
เซลล์ต่างๆของร่ างกายได้ มากขึ้น ยิ่งร่ างกายได้ รับออกซิเจนมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งช่ วยต่อต้ า นการเกิด
อนุ มูลอิสระได้ มากขึ้นเท่านั้น ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ ทาให้ ผิวพรรณสดใสขึ้น จึงดูอ่อนกว่าวัย
ยืดระยะความเป็ นสาวไปได้ อีกหลายปี ทีเดียว (พั นธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, 2557) ผู้วิจัยจึงสนใจอย่างยิ่งใน
การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและการส่งเสริมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิงเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้ สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ศึกษาเจตคติด้านการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมมติฐานของการศึกษา
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิงเกิดจากเจตคติและความรู้ด้านการออกกาลัง
กาย
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ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผู้วิจัยศึกษาด้ านพฤติกรรมการออกกาลังกาย 2 ด้ านได้ แก่ ด้ านที่ 1 กิจกรรมการออกกาลัง
กายของนั กศึ กษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุร กิจบัณ ฑิตย์ และด้ า นที่ 2 เจตคติด้านการออกกาลั งกายของ
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตด้านประชากร
ได้ แก่ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย หมายถึง การกระทา หรือแสดงออกในด้ านการออกกาลังกาย
นักศึกษาหญิง หมายถึง นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
เจตคติด้านการออกกาลังกาย หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สกึ ที่มีต่อการออกกาลังกาย

กรอบแนวคิดของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- รายได้
- ความบ่อยในการออกกาลังกาย
- ระยะเวลาในการออกกาลังกาย
- กิจกรรมการออกกาลังกาย
- สถานที่ในการออกกาลังกาย

พฤติกรรมการออกกาลัง
กายของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ความคิดเห็นด้ านการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
- ความรู้ด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
- เจตคติการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
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ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระเรื่อง ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณ ฑิต ย์ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ประเภท การส ารวจแบบ
พรรณนา (Descriptive Surveys) อธิบายพฤติกรรมและเจตคติด้านการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิธวี ิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แก่ นักศึกษาหญิง ปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จานวน 8,919
คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ แก่ นักศึกษาหญิง ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จานวน 266 คน การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน(Multi Stage Sampling) โดยรายละเอียดดังนี้ 1)สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยทาการ
แบ่ งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะให้ เท่าๆกัน 2)การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เมื่อแบ่ ง
จานวนกลุ่มตัวอย่างให้ เท่ากันแล้ ว ใช้ การสุ่มอย่างง่ายสาหรับการเก็บข้ อมูล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในการเก็บข้ อมูลผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม (questionnaires) เพื่อทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบสอบถาม เป็ นการวัดระดับความคิดเห็น
แบบ Rating Scale ตามวิธขี อง Likert 5 ระดับ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยในขั้นตอนนี้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าพื้นฐานดังนี้
1.ค่าร้ อยละ (Percentage) เป็ นการค่าทางสถิติเพื่อศึกษาข้ อมูล ความคิดเห็นว่าในระดับใดบ้ าง
2.ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็ นการการหาค่ากลางของเจตคติ และความรู้ด้านการออกกาลังกาย
3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเป็ นการหาค่าความกระจายตัวของข้ อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูล โดยการจั ดเก็บข้ อมู ลและวิ เคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออก
กาลังกาย นามาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลในเชิงพรรณนา โดยผู้วิจัยมีผลการศึกษาข้ อมูลใน3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ระหว่าง 5001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ
44.0 รายได้ น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 36.8 นักศึกษาที่มีรายได้ ต่อเดือน 15,001 1122

5
20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 นักศึกษาที่มีรายได้ ต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
3.0 และ นักศึกษาที่มีรายได้ มากว่า 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 1.1
2. ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนครั้งในการออกกาลังกายต่อสัปดาห์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออกกาลั งกาย 1 ครั้ งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 ออก
กาลังกาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ออกกาลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 13.3
ออกกาลังกาย 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 13.1 ไม่ออกกาลังกายเลย คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 ออกกาลัง
กาย 6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 ออกกาลังกาย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 4.8 ออกกาลัง
กาย 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 3.0
3. ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม ระยะเวลาในการออกกาลังกายในแต่ละครั้ง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออกกาลั งกายโดยประมาณ 30 นาทีต่อครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ
53.0 ออกก าลั ง กายโดยประมาณ ครึ่ ง ชั่ ว โมง – 1 ชั่ ว โมง คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.5 ออกก าลั ง กาย
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงครึ่ง คิดเป็ นร้ อยละ 4.1 ออกกาลังกายโดยประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง – 2
ชั่วโมง คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 ออกกาลังกายมากกว่า 2 ชั่วโมง คิดเป็ นร้ อยละ 1.1
4. ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามกิจกรรมในการออกกาลังกายของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการเดิน คิดเป็ นร้ อยละ
40.2 กิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งจ๊ อกกิ้ง คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 เลือกทากิจกรรมการออกกาลัง
กายด้ วยการทาฟิ ตเนส คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการทากายบริหาร คิด
เป็ นร้ อยละ 17.2 เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการปั่นจักรยาน คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 เลือกทา
กิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการเต้ นแอโรบิค คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกาย
ด้ วยการว่ายนา้ คิดเป็ นร้ อยละ 14.6 เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการทาโยคะ คิดเป็ นร้ อยละ
7.1 และ เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกายประเภทอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 13.9
5. ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานที่ในการออกกาลังกายของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ออกกาลังกายในที่พักอาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 41.7 ออกกาลังกาย
ในศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้ อยละ 32.7 ออกกาลังกายในสวนสาธารณะ คิดเป็ นร้ อยละ 15.4 ออก
กาลังกายในศูนย์ฟิตเนส คิดเป็ นร้ อยละ 10.2
6. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุเฉลี่ยของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามอยู่ท่ี 20 ปี โดยออกกาลังกาย 5 ครั้งต่อสัปดาห์
และระยะเวลาในการออกกาลังกายในแต่ละครั้งประมาณ 34 นาที
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความรูข้ องการออกกาลังกาย
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ส่งเสริมให้ ร่างกายสมบูรณ์
ลดค่าใช้ จ่ายด้ านการ
รักษาพยาบาล
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น
ช่วยให้ พลังทางเพศดีข้ นึ

5
4
3
2
1
0

ทาให้ กล้ ามเนื้อส่วนต่างๆ
กระชับขึ้น
ทาให้ สัดส่วนดีข้ นึ
เสริมสร้ างภูมคิ ้ มุ กันร่างกาย
ได้

ช่วยให้ จิตใจผ่อนคลายความ
ตึงเครียด

ทาให้ การทรงตัวดีข้ นึ

ช่วยชะลอความเสื่อมของ
อวัยวะต่างๆได้

ทาให้ นอนหลับพักผ่อนได้ ดี
ทาให้ ผวิ สวยเปล่งปลั่ง

ภาพที่ 1 ภาพแสดงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้ อมูลพฤติกรรมการออกกาลังกาย ด้ านความรู้ในการ
ออกกาลังกาย (N=266)
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ 10 ประเด็นดังนี้คือ ออกกาลัง
กายช่วยให้ ร่างกายสมบูรณ์ ทาให้ กล้ ามเนื้อส่วนต่าง ๆ กระชับขึ้น ทาให้ สัดส่วนดีข้ ึน เสริมสร้ างภูมิค้ ุมกัน
ให้ กบั ร่างกายได้ ทาให้ การทรงตัวดีข้ นึ ทาให้ นอนหลับพักผ่อนได้ ดี ทาให้ ผิวสวยเปล่งปลั่ง ช่วยชะลอความ
เสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดและลดค่าใช้ จ่ายด้ านการรักษาพยาบาล
โดยแสดงความคิดเห็น ระดับเห็นด้ วยมาก 2 ประเด็นได้ แก่ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ
ช่วยให้ พลังทางเพศดีข้ นึ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเจตคติดา้ นการออกกาลังกาย
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ภาพที่ 2 เจตคติด้านการออกกาลังกาย
จากแผนภาพแสดงเจตคติด้านการออกกาลังกายของนักศึกษาหญิง แสดงถึงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีบางประเด็นที่มีความคิดเห็นเข้ าใจผิดเรื่องการออกกาลังกาย
เช่น การออกกาลังกายด้ วยการวิ่งทาให้ ขาใหญ่ การใช้ เครื่องออกกาลังกายในฟิ ตเนสทาให้ กล้ ามเนื้อใหญ่
ขึ้น ซึ่งนักศึกษาหญิงหลายคนไม่อยากวิ่ง และใช้ เครื่องฝึ กออกกาลังกาย การออกกาลังกายด้ วยระบบแอ
โรบิค (Aerobic Exercise) ซึ่งนักศึกษาจานวนมากที่ยังไม่เข้ าใจในการออกกาลังกายด้ วยระบบแอโรบิค
โดยการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีไม่จาเป็ นต้ องออกกาลังกายทุกวัน ต้ องมีวันที่พักบ้ างเพื่ อให้ ร่างกาย
ได้ ซ่อมแซมในส่วนที่สกึ หรอ
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สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
ด้ านพฤติกรรมการออกกาลังกายนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์ โดยส่วนใหญ่
ออกกาลังกายเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็ นปริ มาณที่น้อยสาหรั บการออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพ ไม่
เกิดความต่อเนื่อง ความถี่ในการออกกาลังกาย น้ อยเกินไปต่อสัปดาห์ โดยใช้ เวลาในการออกกาลังกายใน
แต่ละครั้ งเฉลี่ยอยู่ท่ี 34 นาทีต่อครั้ง ถือว่ าอยู่ในระดับที่ดี ส่วนใหญ่เลือกทากิจกรรมการออกกาลังกาย
ด้ วยการเดิน และกิจกรรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งจ๊อกกิ้ง ซึ่งเป็ นกิจกรรมออกกาลังกายที่สามารถทา
ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายและสามารถทาได้ ในเกือบทุกที่
ด้ านความรู้นักศึกษามีความรู้เรื่องประโยชน์ของการออกกาลังกายอยู่ในระดับดีมาก และเห็น
ถึงความสาคัญในการออกกาลังกาย โดยให้ ความสาคัญจากการออกกาลังกายเพื่อความแข็งแรง และความ
กระชั บ ของกล้ า มเนื้ อ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ข้ัน พื้ นฐานของการออกกาลั งกายอยู่ ในระดับ มากที่สุดและให้
ความสาคัญด้ านการทาให้ สัดส่วนดีข้ ึน การลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลชะลอความเสื่อมของอวัยวะ
และการทาให้ ทรวดทรงดีข้ ึนตามลาดับ และนักศึกษาหญิงให้ ความเห็นที่อยู่ในระดับเห็นด้ วยมากทั้งด้ าน
การเสริมสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื และช่วยให้ พลังงานทางเพศดีข้ ึน
ด้ านเจตคติในการออกกาลังของนักศึกษาหญิง มีเจตคติผิดเรื่องการออกกาลังกายอยู่บ้างบาง
ประเด็น เช่ น การออกกาลั งกายด้ วยการวิ่ ง ทาให้ ข าใหญ่ ซึ่ งการวิ่ งสามารถออกกาลั ง กายแล้ ว ทาให้
กล้ ามเนื้อกระชับขึ้นได้ แต่ต้องทาอย่างถูกวิธี ในประเด็นด้ านการออกกาลังกายด้ วยระบบแอโรบิ คยังมี
นักศึกษาจานวนมากที่ไม่เข้ าใจและไม่แน่ ใจว่าคือการออกกาลังกายแบบใด บางส่วนเข้ าใจว่าคือการออก
กาลังกายแบบเต้ นแอโรบิค ซึ่งถือว่ามีจานวนน้ อยจากกลุ่มตัวอย่าง การออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพที่ดีไม่
จาเป็ นต้ อ งออกกาลั งกายทุ ก วั น ต้ อ งมี วั น ที่พั ก บ้ า งเพื่ อ ให้ ร่ า งกายได้ ซ่ อ มแซมในส่ ว นที่สึ ก หรอ เช่ น
กล้ ามเนื้อ เส้ นเอ็น อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาจานวนมากที่เข้ าใจผิดเรื่องการออกกาลังกาย ทาให้ แทนที่จะ
ได้ ประโยชน์จากการออกกาลังกายกลับทาให้ เกิดผลเสียแทน ซึ่งอาจจะทาให้ เกิดการบาดเจ็บในระยะยาว
ได้
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