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บทคัดย่อ 

 
 ธรรมสิทธ์ิ (Moral rights) มุ้งเน้นการควบคมุงานสร้างสรรค์และบูรณภาพทางศิลปะ
โดยให้ความคุ้มครองแก่การสื่อความหมายและข้อความของผู้สร้างสรรค์ท่ีอยู่ภายในผลงาน 
ธรรมสิทธ์ิยอมรับในเกียรติภมิู ผลประโยชน์ และ แรงผลกัดนัในแก่นแท้ท่ีน าไปสูก่ารสร้างผลงาน
ของผู้สร้างสรรค์แตแ่รก ธรรมสิทธ์ิยงัเน้นให้ความส าคญักบัเนือ้แท้ของศิลปะท่ีการคุ้มครองสิทธ์ิ
ทางเศรษฐกิจไมอ่าจประเมินค่าได้ ดงันัน้ธรรมสิทธ์ิจึงมีความส าคญัในการด ารงเจตจ านงของผู้
สร้างสรรค์ รวมไปถงึการคงซึง่ความเป็นต้นฉบบั (Originality) ของงานสร้างสรรค์นัน้ อย่างไรก็ดี 
ในปัจจบุนัท่ีอินเตอร์เน็ตได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของผู้คน สง่ผลให้สงัคมเข้าไปมีสว่น
ร่วมในงานสร้างสรรค์ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม และส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่
ความสมบรูณ์ของผลงานและเจตจ านงของผู้สร้างสรรค์ซึง่ได้รับการคุ้มครองจากหลกัธรรมสิทธ์ิ 
ค าส าคัญ : ลิขสิทธ์ิ, ธรรมสิทธ์ิ  
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Abstract 
 

 Moral rights protection covered messages and interpretation of artistic works. 
Moral rights principle acknowledged honor benefits and passion of the creators which 
lead to the creation of the works in the first place. It gave precedence to the essence 
of arts that economic aspect rights protection unable to value. Hence, Moral rights 
was significant in keeping the will of the original creator including the sustaining of 
originality of such works. However, In the Era of the internet, people and society has 
major influences both direct and indirect with the integrity of the creative works which 
was protected by moral rights. 
Keywords : Copyrights, Moral rights 
 

1. บทน า 
 
 แต่เดิมลิขสิทธ์ิอาจถือเป็นวิธีการขัน้พืน้ฐานในการป้องกันการเอาเปรียบทางธุรกิจใน
ผลงานสร้างสรรค์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ โดยการให้สิทธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียว (Exclusive rights) แก่
ผู้ทรงสิทธ์ิ กฎหมายลิขสิทธ์ิช่วยไมใ่ห้เกิดการท าธุรกิจท่ีเป็นการเอารัดเอาเปรียบด้วยการคดัลอก
งานสร้างสรรค์ของผู้อื่นในทางท่ีจะลดทอนก าลงัใจของนกัสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานขึน้มา 
 ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับโลกยุคดิจิตอลคือ หลายสิ่งท่ีไม่เคยอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ เช่นการขายหนงัสือแลกเปลี่ยนหนงัสือกันอ่าน หรือการอ่านหนงัสือ ฯลฯ  เคยเป็นสิ่งท่ี
ท าได้โดยไม่มีข้อห้ามข้อจ ากดัใดๆ แต่ด้วยการมาของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้งาน
สื่อแทบทุกประเภทกลบัเข้าไปอยู่ในข้อก าหนดของกฎหมายลิขสิทธ์ิเพราะโดยพืน้ฐานแล้วอาจ
มองได้วา่อินเตอร์เน็ตเหมือนเคร่ืองท าส าเนาท่ีข้อมลูต่างๆ ถูกท าส าเนาไปเร่ือยๆ เพ่ือรับชมหรือ
เพ่ือน าไปใช้งาน ซึง่หม่ินเหมต่อนการละเมิดลิขสิทธ์ินัน่เอง 
 ผู้สร้างสรรค์ยังมีสิทธ์ิบางประการในงานของตน แม้จะมีการถ่ายโอนลิขสิทธ์ิไปให้แก่
ผู้อื่นแล้วก็ตาม สิทธิดงักลา่วได้แก่ สิทธิในการแสดงตนเป็นผู้สร้างสรรค์ และ สิทธิในการโต้แย้ง
การดดัแปลงแก้ไขผลงานให้แตกต่างไปในทางท่ีเสียหายแก่บูรณภาพของผลงานตามเจตจ านง
ของผู้ สร้างสรรค์ สิทธิดังกล่าวเรียกว่า “ธรรมสิทธ์ิ” (Moral rights)  ซึ่งไม่ปรากฏนิยามใน
กฎหมายลิขสิทธ์ิ แต่เป็นความหมายท่ีตีความได้ตาม มาตรา 18 พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
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2538 โดยถือเป็นสิทธิท่ีแยกจากสิทธิทางเศรษฐกิจ แม้ว่าธรรมสิทธ์ิให้ความคุ้มครองตัวผู้
สร้างสรรค์ ในขณะเดียวกนั ธรรมสิทธ์ิ ได้สร้างอปุสรรคให้กบัรากฐานวฒันธรรมของอินเตอร์เน็ต 
นัน่คือการผสมผสาน ดดัแปลง งานสร้างสรรค์หลากรูปแบบ จากหลากแหล่งวฒันธรรมทัว่ทุก
มมุโลก ดงัท่ีจะได้เห็นจากผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ทัง้ในสื่อสงัคมออนไลน์ หรือ YouTube ซึง่มี
ความจ าเป็นต้องใช้วตัถุดิบท่ีอาจเกิดปัญหาด้านข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
โดยธรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิของผู้สร้างสรรค์ มีท่ีมาดงันี ้
  

2.ทรัพย์สินทางปัญญากับการรับรองสิทธิตามธรรมชาตขิองปัจเจกบุคคล3 
 
 แนวความคิดแรกเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาคือการให้ความส าคญักบัสิทธิประโยชน์
ของบุคคลท่ีได้ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึน้ ซึง่แนวความคิดนีม้ีทฤษฎีรองรับ
อยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ และทฤษฎีการให้รางวลั 
 2.1 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาต ิ(Natural Right Theory) 
 เหตุผลประการหนึ่งท่ีรัฐคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคือ เพ่ือให้การรับรองสิทธิตาม
ธรรมชาติของเจ้าของผลงานทางปัญญา ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติเป็นแนวคิดท่ีรับอิทธิพลมา
จากการปฏิวตัิใหญ่ในฝร่ังเศส และในทุกวนันีก้็ยงัคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในบรรดา
นกักฎหมายในประเทศภาคพืน้ยุโรปซึง่ยึดมัน่ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัจะเห็นได้จากท่ีมี
การรับรองธรรมสิทธ์ิ (moral right) ในลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร เป็นต้น 
 ภายใต้ทฤษฎีนี ้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึน้จากความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่าการ
ให้ความคุ้มครองโดยรัฐเป็นการรับรู้ถึงสิทธิทางศีลธรรมท่ีเจ้าของงานมีอยู่เหนือผลงานทาง
ปัญญาของตน เมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือท าการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ขึน้มา ผลิตผล
ทางความคิดดงักล่าวก็ควรจะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนัน้  ด้วยเหตุนี ้การท่ีบุคคลใดน าเอา
ความคิดของผู้ประดิษฐ์ไปแสวงหาประโยชน์โดยไมม่ีอ านาจจงึถือว่าเป็นการกระท าละเมิดอย่าง
ร้ายแรง เทียบได้กบัการลกัทรัพย์ของผู้อื่น นกัวิชาการบางกลุ่มและบุคคลท่ีส่งเสริมการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญามักจะเรียกขานการท าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็น  “การ
ขโมย” (stealing) หรือ “การละเมิดลิขสิทธ์ิ” (piracy) และเช่นเดียวกนั ประเทศท่ีพฒันาแล้วก็ได้

                                                           
3 ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพืน้ฐานความรู้ทั่ วไป.กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพ์นิติธรรม, 2537 
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ใช้ถ้อยค าดงักลา่วเรียกขานประเทศก าลงัพฒันาท่ีไมไ่ด้จดัให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในระดบัสงูด้วย 
 2.2 ทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory) 
 นอกจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของ
ปัจเจกบุคคลแล้ว สิทธิทางกฎหมายยังเปรียบเสมือนรางวัลท่ีรัฐได้ให้แก่ผู้ ประดิษฐ์หรือผู้
สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญา เพ่ือตอบแทนในการท่ีบคุคลดงักลา่วได้คิดค้นผลงานทางปัญญาท่ี
มีคุณค่าอีกด้วย เป็นท่ียอมรับกันว่า การให้รางวัลตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงานนัน้มีความ
จ าเป็น และรางวลัตอบแทนท่ีน่าจะมีความเหมาะสมมากท่ีสดุก็คือ การให้สิทธิเด็ดขาดในการ
แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญานัน้ 
 ในความเป็นจริง ผลงานทางปัญญาบางอย่างเกิดขึน้จากการดดัแปลงองค์ความรู้เดิม
แค่เพียงเล็กน้อย หรือเกิดจากความคิดฉับพลันของผู้ประดิษฐ์ท่ีมิได้อาศยัการคิดค้นหรือการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากรัฐมีเจตนารมณ์ในการให้รางวัลแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ สร้างสรรค์
ผลงานทางปัญญาจริงๆ แล้ว เหตใุดจึงไม่ให้การคุ้มครองตามความเหมาะสมกับลกัษณะของ
ผลงานทางปัญญา โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและการลงทุนท่ีได้ใช้ไปในการสร้างสรรค์ผลงานนัน้  
เช่น ด้วยการก าหนดอายุสิทธิบตัรให้มีก าหนดเวลาท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของเทคโนโลยี 
เป็นต้น 
 

3. สิทธิของผู้สร้างสรรค์ 
 

 สิทธิของผู้สร้างสรรค์นัน้ ภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Moral Right” ส่วนในภาษาไทยนัน้ใช้
ค าว่า “ธรรมสิทธ์ิ” บ้าง “สิทธิในทางศีลธรรม” บ้าง “สิทธิเฉพาะตวั” บ้าง ค าว่า Moral Right นี ้
มาจาก หลกักฎหมายเร่ือง Droit Moral ของระบบกฎหมายประเทศในภาคพืน้ยุโรป หลกันีใ้ห้
ความเคารพ แก่สิทธิของผู้สร้างสรรค์ ซึง่เป็นผู้ก่อให้เกิดงานขึน้ แม้ผู้สร้างสรรค์จะ ไม่ใช่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิก็ตาม 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยเ ร่ิมยอมรับหลักการของธรรมสิท ธ์ิเป็นครั ง้แรกตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 มาตรา 15 วรรคสี่ไว้เพียงข้อเดียว คือ สิทธิท่ีจะห้ามบิดเบือน 
ตดัทอน หรือดดัแปลงงานบญัญัติเป็นสิทธิเฉพาะตวั จึงไม่ตกทอดแก่ทายาท อีกทัง้ห้ามเฉพาะ
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ผู้ รับโอนเท่านัน้ ไม่ห้ามบุคคลอื่น ดังนัน้ธรรมสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521         
จงึน่าจะมีอายกุารคุ้มครองเพียงตลอดอายขุองผู้สร้างสรรค์เท่านัน้ 

ต่อมาพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นฉบับท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้
ปรับปรุงหลกัธรรมสิทธ์ิเสียใหม่ตามมาตรา 18 โดยเพ่ิมสิทธิท่ีจะแสดงตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน 
(Right of paternity) ขึน้มาอีกข้อหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิท่ีจะห้ามบิดเบือน ตดัทอน หรือ
ดดัแปลงงาน รวมทัง้บญัญตัิหลกัเกณฑ์อื่นๆ ให้ชดัเจนขึน้ดงันี ้

“มาตรา 18 ผู้สร้างสรรค์งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินีมี้สิทธิท่ีจะแสดงว่าตน
เป็นผู้สร้างสรรค์งานดงักลา่ว และมีสิทธ์ิท่ีจะห้ามมิให้ผู้ รับโอนหรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตดัทอน 
ดดัแปลง หรือท าโดยประการใดแก่งานนัน้จนเกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของ    
ผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธ์ิท่ีจะฟ้องร้อง
บงัคบัตามสิทธ์ิดงักล่าวได้ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ ทัง้นีเ้ว้นแต่จะได้ตกลงกนัไว้เป็น
อย่างอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 
 กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยจึงแยกการคุ้มครองออกเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจและธรรมสิทธ์ิ 
อนัเป็นระบบโครงสร้างคู่ 
 สิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ท่ีจะใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีสร้างสรรค์ขึน้ภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 
(Commercial Exploitation) ซึ่งมีผลเป็นการหวงกนัมิให้ผู้ อื่นมาใช้ประโยชน์จากงานนัน้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ เช่น สิทธิในการท าซ า้ ดดัแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึง่งาน
อนัมีลิขสิทธ์ิ รวมทัง้การให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผู้ อ่ืน และการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
ดงักล่าว สิทธิทางเศรษฐกิจ จึงเป็นสิทธิท่ีมีค่าเป็นตวัเงินและบุคคลอื่นซึง่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งาน   
ก็มีสิทธิทางเศรษฐกิจได้ 
 3.1 สิทธิของผู้สร้างสรรค์สามารถจ าแนกได้ 4 ประการ ดังนี ้
 สิทธิในการอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ในงาน (Right of Paternity) 
เป็นธรรมสิทธ์ิขัน้พืน้ฐานท่ีสดุ เน่ืองจากผู้สร้างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนด้านเงิน
ทองจากการสร้างสรรค์ของตน หากมีผู้ ช่ืนชอบในงานของตนย่อมท าให้ผู้ สร้างสรรค์รู้สึกมี
ความสขุเป่ียมล้น 

สิทธิในอนัท่ีจะห้ามมิให้บคุคลอื่นท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานสร้างสรรค์อนัอาจจะน า
ความเสื่อมเสียมาสู่เกียรติคณุช่ือเสียงของผู้สร้างสรรค์ (Right of Integrity) เมื่องานเสร็จงาน
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สร้างสรรค์นัน้จะมีเกียรติภูมิของงานเอง การบิดเบือนหรือตดัทอนงานนัน้ย่อมกระทบกระเทือน
ตอ่ผู้สร้างสรรค์ 

สิทธิในการเผยแพร่งาน (Right of Divulgation) 
สิทธิท่ีจะเรียกงานสร้างสรรค์คืนเน่ืองจากผู้สร้างสรรค์มีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป (Right to 
Recall) 
 3.2 ขอบเขตของการตกลงยกเว้นธรรมสิทธ์ิ 
 คูส่ญัญาอาจตกลงยกเว้นธรรมสิทธ์ิโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ตามความตอนท้าย
ของมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 คูส่ญัญาจะตกลงยกเว้นเฉพาะธรรมสิทธ์ิ 
2 ประการ คือ ยกเว้นธรรมสิทธ์ิท่ีจะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และสิทธ์ิท่ีจะห้ามมิให้ผู้ รับ
โอนสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นบิดเบือน ตดัทอน ดดัแปลง หรือท าโดยประการอื่นแก่งานจนเกิดความ
เสียหายต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของผู้ สร้างสรรค์  หรือจะตกลงยกเว้นธรรมสิทธ์ิได้ทัง้ 2 
ประการ และอายคุวามแห่งการคุ้มครองด้วย 
 มีผู้ เห็นวา่ คูส่ญัญาตกลงยกเว้นได้เฉพาะธรรมสิทธ์ิ จะตกลงย่นหรือขยายอายุแห่งการ
คุ้มครองธรรมสิทธ์ิท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไมไ่ด้ 
 หลักธรรมสิทธ์ิเกิดจากแนวคิดท่ีว่างานท่ีบุคคลใดสร้างสรรค์ขึน้เป็นผลสะท้อนถึง
บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ สร้างสรรค์แต่ละคน มีการคุ้มครองธรรมสิทธ์ิมานานแล้ว กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศในภาคพืน้ยุโรปบญัญัติคุ้มครองธรรมสิทธ์ิแยกต่างหากจากลิขสิทธ์ิซึ่ง
เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจไว้ชดัเจน ส่วนประเทศในกลุ่ม Common Law นัน้ เดิมไม่มีกฎหมาย 
คุ้มครองธรรมสิทธ์ิโดยตรง การขอรับการคุ้มครองนัน้ต้องกระท าผ่าน กฎหมายอื่นๆ เช่น หลกั
กฎหมายเร่ืองการท าให้เสียช่ือเสียงและการลวงขาย แต่ปัจจุบนัประเทศในกลุ่ม Common Law 
ต่างมีกฎหมายรับรองธรรมสิทธ์ิไว้อย่างชัดเจนแล้ว เช่น ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
เพียงแตข่อบเขตการคุ้มครองอาจจะแคบกวา่กฎหมายของกลุม่ประเทศในภาคพืน้ยโุรป  
 ธรรมสิทธ์ิมีอยู่หลายประเภท กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยรองรับอยู่ 2 ประการในมาตรา 
18 แห่งพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ซึง่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั คือ สิทธิท่ีจะแสดงตนว่า
เป็นผู้ สร้างสรรค์งานและสิทธิท่ีจะห้ามมิให้ผู้ รับโอนลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอ่ืนบิดเบือน ตัดทอน 
ดดัแปลง หรือท าโดยประการอื่นแก่งานจนเกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของผู้
สร้างสรรค์ นอกจากนี ้ทายาทของผู้สร้างสรรค์สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องบงัคบัธรรมสิทธ์ิได้ภายใน
อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ อีกทัง้สามารถตกลงยกเว้นธรรมสิทธ์ิได้โดยท าเป็นลายลักษณ์
อกัษร ธรรมสิทธ์ิจงึน่าจะมีบทบาทตอ่สงัคมในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั 
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4. ธรรมสิทธ์ิบนพรหมแดนไซเบอร์สเปซ 
 

 อินเตอร์เน็ทท าให้การท าและแจกจ่ายส าเนาเป็นไปได้เอย่างรวดเร็วและใช้ต้นทุนน้อย 
มีศกัยภาพสูงในการเช่ือมต่อผู้คนจ านวนมากเข้าหากัน ไซเบอร์เสปซกลายเป็นการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผู้ พิพากษา Stewart Dalzell กลา่วไว้วา่ “อินเตอร์เน็ตเป็นรูปแบบของการปราศรัย
อย่างมีสว่นร่วมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีเคยถกูพฒันาขึน้มา ไมก่ลา่วเกินจริงเลยหากจะสรุปวา่เนือ้หาบน
อินเตอร์เน็ตนัน้หลากหลายดงัเช่นความคิดของมนษุย์4 
                อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือท่ีมีศกัยภาพอย่างมากทัง้ในทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ 
และการพัฒนาวัฒนธรรม อินเตอร์เน็ตอนุญาตให้มีการน าผลงานอื่นๆ มาใช้เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานขึน้มาใหม่อย่างแพร่หลายในรูปแบบดิจิตอล ส่งเสริม “ประชาธิปไตยสัญวิทยา” 
(Semiotic Democracy) ค าว่า “ประชาธิปไตยสญัวิทยา” ถูกใช้โดย ศาสตราจารย์ William 
Fisher เพ่ือนิยาม “ความสามารถของผู้บริโภคในการเปลี่ยนรูปวตัถุทางวฒันธรรม และเข้ามามี
สว่นร่วมอย่างแข็งขนัมากขึน้ในการสร้างสรรค์เมฆหมอกของความหมายของวฒันธรรมผ่านการ
เคลื่อนไหวของพวกเขา”5จากค ากล่าวของ ศาสตราจารย์ William Fisher คณุประโยชน์หลาย
อย่างจะเกิดขึน้ หากผู้ ใช้สามารถน าผลงานท่ีมีอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ใหม่ได้ ผู้คนจะหันหน้าเข้า
หากนัมากขึน้ อยู่อย่างโดดเดี่ยวน้อยลง ถ้าพวกเขามีสิทธ์ิมีเสียงมากขึน้ในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทางวฒันธรรมของพวกเขาเอง และตวัสิ่งแวดล้อมนัน้จะมีความหลากหลายและเร้าต่อการสร้าง
สิ่งใหม่ๆ  ในอนาคต การแบ่งปันจะน าทางไปสูก่ารสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ผลงานท่ีไหลเวียนไป
อย่างทัว่ถึงในสงัคมนัน้จะท าให้เกิด ผลงานใหม่ๆ มากมายจากการ ปรับปรุง ดดัแปลง ผลงาน
ก่อนหน้า และเมื่อถึงจุดหนึ่งกิจกรรมเหล่านัน้จะช่วยให้โรคร้ายของวฒันธรรมสมยัใหม่อย่าง 
ภาวะผิดปกติของคนในสังคม ความสันโดษ หรือ ความเป็นปัจเจกนิยมสุดโต่ง หมดไป งาน
สร้างสรรค์ร่วมกนั จะท าให้เรากลายเป็นสตัว์สงัคมมากขึน้ 
 

                                                           
4 Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders. Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy: 

IEEM International Intellectual Property Conferences. Kluwer Law International. 2011. p. 18 
5 William Fisher. THEORIES OF INTELLECTUAL PROPERTY. 2000. p.34. Retrieved from 
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf. 
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                ประชาธิปไตยสญัวิทยามีความส าคัญอย่างย่ิงในปัจจุบันท่ีสื่อส่วนมากอยู่ในมือ
บริษัทยกัษ์ใหญ่ และผู้ใช้ตา่งถามถงึความเหมาะสมของกฎหมายลิขสิทธ์ิ แม้วา่เนือ้หาท่ีถูกสร้าง
ขึน้โดยผู้ใช้ (user-generated content) ยงัเป็นเร่ืองใหมแ่ละยงัไมส่ามารถได้ข้อสรุปในการสร้าง
มาตรฐานท่ีเหมาะสม ผลงานสร้างสรรค์เหล่านีก้็เป็นแรงบนัดาลใจในการปฏิรูปทางความคิดท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนา แจกจ่าย และการแสวงหาผลประโยชน์ในงานสร้างสรรค์ใหม่ การ
ช่วยเหลือให้เนือ้หาท่ีถกูสร้างขึน้โดยผู้ใช้อยู่รอดร่วมไปกบัผลผลิตจากอตุสาหกรรมบนัเทิงดัง้เดิม 
กลายมาเป็นข้อถกเถียงถงึแนวโน้มทิศทางการพฒันาระบบลิขสิทธ์ิและธรรมสิทธ์ิ 
                ศาสตราจารย์ Lawrence Lessig ผู้ ก่อตัง้ Creative Commons ชีใ้ห้เห็นถึง

ความส าคัญในการให้ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถ remix6งานท่ีมีอยู่แล้วบนอินเตอร์เน็ตได้ 
วรรณกรรมดิจิตอลในอนาคตจะเป็นมากกว่าอักษรแต่อยู่ในรูปของสื่อสร้างสรรค์แบบอื่น  
เพราะฉะนัน้การ remix ไม่เพียงตวัอกัษรเท่านัน้ หากแต่รวมไปถึงภาพ เสียง และ ภาพวีดีโอ 
ดงันัน้การปฏิรูปกฎหมายลิขสิทธ์ิและธรรมสิทธ์ิจงึเป็นสิ่งส าคญัอย่างย่ิงเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น
ส าหรับนักสร้างสรรค์ระดับปัจเจกท่ีจะท างานร่วมกัน ใช้งานสร้างสรรค์ท่ีแต่ละคนสร้างขึน้
ร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  การปฏิรูปดงักลา่วจะเปิดโอกาสให้กบัความเป็นไปได้ในการ
พัฒนารูปแบบของงานสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างออกไป ซึ่ง เป็นงานท่ีเกิดจากความร่วมมือทาง
กระบวนการสร้างสรรค์ สนกุสนาน และ เป็นปัจเจกน้อยลง7 
                น่าเสียดายท่ีธรรมสิทธ์ิอาจเป็นอุปสรรคต่อความพยายามส่งเสริมประชาธิปไตย    
สญัวิทยาและวรรณกรรมดิจิตอล โดยการให้สิทธิยบัยัง้แก่ผู้สร้างสรรค์เร่ืองบูรณภาพของผลงาน 
(aesthetic veto) ธรรมสิทธ์ิท าให้เกิดความยุ่งยากและสร้างต้นทุนท่ีสูงแก่ผู้ ใช้ในการได้มาซึ่ง
ความยินยอมในการน าดัดแปลงหรือน าผลงานท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ใหม่  ยากแก่การประเมิน
คา่ชดเชยแก่ผู้สร้างงานต้นฉบบั อีกทัง้ยงัเกิดปัญหากรณีงานท่ีสร้างขึน้ใหม่ใช้เพียงส่วนเล็กน้อย
จากผลงานเดิม หรือผลงานใหมป่ระสบความส าเร็จเป็นท่ีรู้จกัมากกวา่ เป็นต้น 
 

                                                           
6 Remix คือการน างานเก่าในรูปดิจิตอลมาดดัแปลง ผสมผสาน และต่อยอดเป็นงานชิน้ใหม่ เป็นค าที่ ศาสตราจารย์ 
Lawrence Lessigใช้ในหนังสือ Remix : Making Art and commerce thrive in the hybrid economy ซึ่งวฒันธรรม 
remix คือรากฐานของวฒันธรรมอินเตอร์เน็ตที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนอยา่งเสรี 
7 Lawrence Lessig. Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Bloomsbury 

Academic. 2008. London. p. 76-81. 
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 การคุ้มครองธรรมสิทธ์ิ นัน้มุ้งเน้นการควบคุมงานสร้างสรรค์และบูรณภาพทางศิลปะ
โดยให้ความคุ้มครองแก่การสื่อความหมายและข้อความของผู้สร้างสรรค์ท่ีอยู่ภายในผลงาน 
ธรรมสิทธ์ิยอมรับในเกียรติภมิู ผลประโยชน์ และ แรงผลกัดนัในแก่นแท้ท่ีน าไปสูก่ารสร้างผลงาน
ของผู้สร้างสรรค์แตแ่รก ธรรมสิทธ์ิยงัเน้นให้ความส าคญักบัเนือ้แท้ของศิลปะท่ีการคุ้มครองสิทธ์ิ
ทางเศรษฐกิจไมอ่าจประเมินคา่ได้ 
           ศิลปินบางกลุม่เปรียบงานศิลปะเป็นเหมือน “ลกู” ของตน โดยอปุมาว่า หากพวกเขาเห็น
ผลงานของตนบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น หรือถูกบุคคลอื่นน าไปดดัแปลงแก้ไข ย่อมรู้สกึเหมือน
ลกูของเขาถกูลกัพาตวั ถกูพาไปประทษุร้าย อย่างไรก็ดีการอปุมาดงักล่าวอาจดไูม่สมเหตสุมผล
นักเพราะ พ่อแม่คงไม่ใช้ลูกตัวเองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี                  
ผู้สร้างสรรค์ต่างมองธรรมสิทธ์ิเป็นเสมือนสิ่งท่ีช่วยให้ลกูๆ ของพวกเขาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
พนูสขุ 
                ในทางประวัติศาสตร์ ธรรมสิทธ์ิเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผู้ประพันธ์ในการคุ้มครองงานของตนต่อส านักพิมพ์ซึ่งมกัแก้ไขดัดแปลงผลงาน เช่น เปลี่ยน
นามแฝง ช่ือเร่ือง หรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนของเนือ้หา ดงัเช่นคดีของ Soc. Le Chant de 
Monde v. Soc. Fox Europe และ Turner Entertainment Co. v. Huston ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของการละเมิดธรรมสิทธ์ิได้เป็นอย่างดี และจนถึงทุกวันนีย้ังคงเป็นแบบแผนในคดี
ความขดัแย้งในเร่ืองการระบท่ีุมาของงานสร้างสรรค์อยู่8 
                ในปัจจบุนัท่ีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบดิจิตอลเป็นท่ีแพร่หลายในสาธารณะ ธรรม
สิทธ์ิท าให้ความขดัแย้งระหวา่งผู้ ใช้และผู้สร้างสรรค์แผ่ขยายมากย่ิงขึน้ เช่นกรณีของ Stephanie 
Mayerผู้ประพนัธ์วรรณกรรมยอดนิยม Twilight Saga โดยเหตเุกิดขึน้จากการน าเอาร่างผลงาน
ใหม ่“Midnight sun”ไปเผยแพร่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
                ขณะท่ีผู้ประพนัธ์แต่งเนือ้เร่ืองไปได้กว่าคร่ึง เธอได้แจกจ่ายส าเนาร่างวรรณกรรมไป
ยงับุคคลหลายคนด้วยหลายเหตุผลด้วยกนั ส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยให้ผู้สร้างเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของ
เร่ือง Twilight ท าความเข้าใจตวัละครของเธอมากขึน้ แต่กลบัมีส าเนาฉบบัหนึ่งหลดุไปปรากฏ
บนอินเตอร์เน็ต เป็นผลให้เธอได้รับจดหมายจากผู้ ติดตามผลงานมากมายเก่ียวกับความ         

                                                           
8 Natalie C. Suhl. Moral Rights Protection in the United States Under the Berne Convention: A Fictional 
Work?. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. volume 12 Issue 4. 2002.  
Retrieved fromhttp://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=iplj 
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พึงพอใจในร่างดงักล่าว ท าให้เธอเกิดความท้อถอยและน าเอาร่างผลงานท่ีเหลือขึน้ไปแสดงบน
เวบ็ไซต์ พร้อมกบัหยดุโครงการไว้อย่างไมม่ีก าหนด 
                เหตผุลในการระงบัโครงการของผู้ประพนัธ์นัน้ไม่ใช่เพราะเร่ืองค่าชดเชยเป็นตวัเงิน 
เน่ืองจากไมว่า่อย่างไรผู้อา่นต้องซือ้นิยายฉบบัสมบูรณ์แม้ฉบบัร่างจะถูกน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้
รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ตก็ตาม นิยายเป็นสินค้าท่ีขายประสบการณ์ ผู้ อ่านย่อมต้องการ
มากกวา่ข้อมลูเก่ียวกบัพล็อตเร่ือง ตวัละคร หรือฉากจบ แต่เป็นการได้รับประสบการณ์จากการ
อ่านผ่านเนือ้หาของงานประพันธ์ Stephanie Mayer ท้อถอยจากการท่ีงานของตนขาดการ
ควบคมุทางศิลปกรรม (Artistic control) การท่ีต้นฉบับหลดุออกสู่สาธารณะก่อนเวลาอนัควร 
และท่ีส าคญั เธอเสียใจที่ไมอ่าจเขียนตอ่และท าให้มนัสมบรูณ์ได้ตามท่ีเธอต้องการ 
                ในขณะท่ีการรับข้อติชมจากผู้อ่านอาจช่วยผู้ประพันธ์ในการท าผลงานของตนให้
สมบูรณ์ หากผลงานถูกปล่อยออกสู่สาธารณะก่อนเวลา ข้อติชมเหล่านัน้กลับเข้าไปรบกวน
กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ ข้อติชมท่ีผู้ประพนัธ์ได้อ่านหรือได้ยินจะเข้ามามีอิทธิพล
ต่องานของตนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ผลงานฉบับสมบูรณ์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีควรจะเป็น
ตามท่ีผู้ประพนัธ์หวงัไว้แตแ่รกเร่ิม 
                จากประเด็นท่ีกล่าวมานี ้สรุปได้ว่า การละเมิดธรรมสิทธ์ิไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ          
ผู้ สร้างสรรค์เท่านัน้  บุคคลภายนอกอาจมีส่วนเก่ียวข้องในผลประโยชน์อย่างมากต่อการ          
คงสภาพของงานและเสถียรภาพของสงัคมและวฒันธรรม โดยความเสียหายท่ีเกิดกบับูรณภาพ
ของงานสร้างสรรค์หนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบไปถึงผู้ ถือสิทธ์ิ (Copyright holder) ในงานของ  
ผู้สร้างสรรค์นัน้ด้วย ด้วยมุมมองท่ีว่าผู้บริโภคท่ีเสพย์สื่อเพียงอย่างเดียวซึง่ต้องการเสถียรภาพ
และความสม ่าเสมอ อาจมีมากกว่าผู้บริโภคท่ีเป็นทัง้ผู้สร้างสรรค์ซึง่ต้องการมากกว่าเพียงเสพย์
แต่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และต้องการเป็นอิสระจากการควบคุมทางกฎหมาย หากเป็น
เช่นนัน้ การดดัแปลง แก้ไข จะกลายเป็นสิ่งไม่เหมาะสม และธรรมสิทธ์ิจะเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ป้องกนัการดดัแปลงแก้ไขเหลา่นัน้อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนั ได้เกิดวฒันธรรมการสร้างสรรค์ผลงาน
รูปแบบใหม่ ท่ีสลายเส้นแบ่งระหว่างผู้ ชมและผู้สร้างสรรค์ผลงาน ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ท่ี    
ทกุคนมีสว่นร่วม ซึง่จะกลา่วถงึในหวัข้อถดัไปนี ้
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5. เสรีภาพในการใช้งานสร้างสรรค์และประชาธิปไตย 
 

 ในขณะท่ีอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเนือ้หาท่ีสร้างโดยผู้ ใช้ส าคัญต่อสังคม ทัง้สอง
ปัจจยันีก้ลายเป็นสิ่งส าคญัอย่างย่ิงยวดในประเทศท่ีมีการควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวด 
เช่นประเทศจีน การเติบโตของอินเตอร์เน็ตกับเทคโนโลยีอื่นๆ บริการส่งข้อความสัน้ (Short 
Messaging Service) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ การเพ่ิมขึน้ของความคิดเห็นสาธารณะ โดยไม่
จ าเป็นต้องมาจากสื่อท่ีได้รับความสนใจระดบัชาติ ปรากฏการณ์ดงักลา่วมกัน าไปสู่การเรียกร้อง
การด าเนินการหรือการตอบสนองจากรัฐบาล อินเตอร์เน็ตยงัให้ข้อมลูแก่ผู้ ใช้ในเร่ืองวิถีชีวิตของ
ผู้ คนในประเทศอื่น ท าให้พวกเขาสามารถพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนและความ
เป็นไปได้ในวิถีชีวิตท่ีดีกวา่ 
                ท่ีส าคญัไปกว่านัน้ อินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วยตวัอกัษร ภาพถ่าย เสียง  และคลิป
วีดีโอท่ีท าให้ผู้ ใช้สามารถค้นพบทศันคติใหม่ๆ และมมุมองท่ีมีต่อโลก เน่ืองจากศิลปะมีลกัษณะ
ของการล้มล้างโดยธรรมชาติ และมีศกัยภาพในการเปลี่ยนรูปสงู ศิลปะท าให้เราสามารถส ารวจ
โลกที่ไมคุ่้นเคย เข้าถงึสิ่งใหม่ๆ  ได้อย่างลกึซึง้ในขณะเดียวกนัยงัคงสถานะภาพเดิมของตนเองไว้
ได้ การเสพย์ศิลปะยงัเป็นวิธีท่ีปลอดภยัในการเข้าถึงประสบการณ์ในมมุมองใหม่ของโลกอย่าง
ปราศจากความเสี่ยง เช่น ความจ าเป็นต้องผลกัดนัความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสงัคม
เป็นต้น 
                ด้วยความสามารถของศิลปะในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิม (Status Quo) 
ประเทศอัฟกานิสถานในการปกครองของตาลีบันสั่งห้ามการใช้งานอินเตอร์เน็ ต ในขณะท่ี
ประเทศอื่นๆ ทัง้ประชาธิปไตยและเผด็จการ ออกกฎควบคมุเนือ้หาและมาตรการบริหารจดัการ
ไซเบอร์สเปซ 
                แม้มาตรการเซนเซอร์ของรัฐบาลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทัง้โดย
ส านกัความคิดฝ่ังตะวนัตกหรือในงานเขียนทางวิชาการ แต่เร่ืองของศกัยภาพในการปิดกัน้ของ
กฎหมายลิขสิทธ์ิและธรรมสิทธ์ิกลบัถกูกลา่วถงึน้อยมาก ในทางกลบักนัสงัคมตะวนัตกดเูหมือน
จะแปลกใจท่ีสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาถกูใช้เป็นข้ออ้างในเร่ืองการะละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การละเมิดเสรีภาพพลเมือง ในเดือนกนัยายน ปี 2553 The New York Times น าเสนอข่าวกลุ่ม
เคลื่อนไหวเพ่ือสิ่งแวดล้อมชาวไซบีเรียถูกเจ้าหน้าท่ีชาวรัสเซียยึดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองไม้
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เคร่ืองมือสารสนเทศไปทัง้หมด โดยอ้างว่าเพ่ือคุ้ มครองลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์9      
ข่าวนัน้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวภาคประชาชน มีการอภิปรายสาธารณะในเร่ืองความจ าเป็นใน
การตรวจสอบความคุ้มครองและมาตรการทางทรัพย์สินทางปัญญาตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ในฐานะองค์กรธุรกิจ โดยกิจกรรมเหล่านีน้ าไปสู่การท าให้ไมโครซอฟท์ต้องออกมาประกาศ
แจกจ่ายสญัญาอนุญาตแก่กลุ่มผู้สนบัสนุนและสื่อต่างๆ เพ่ือตีตวัออกห่างจากเจ้าหน้าท่ี หรือ
องค์กรของรัฐท่ีใช้มาตรการคุ้ มครองลิขสิทธ์ิอย่างไม่ชอบธรรมเพ่ือปราบปรามหรือปิดปาก      
ฝ่ายตรงข้าม 
                ในประเทศท่ีมีมาตรการควบคมุข้อมลูข่าวสารอย่างเข้มงวด ผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต
มกัจ าเป็นต้องน าเอาข้อมูลมาใช้ใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณะ โดยข้อมลูส่วนมากไม่ผ่านการเซนเซอร์จากรัฐบาลหรือไม่ก็เป็น
ข้อมูลจากต่างประเทศ ผู้ ใช้อาจจ าเป็นต้องเผยแพร่เร่ืองราว วีดีโอ หรือภาพถ่ายท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
เพราะหากไม่ท าเช่นนัน้สาธารณะชนคงไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูเหล่านัน้ได้  และอาจต้องแก้ไข
ข้อมูลเหล่านัน้ใหม่เพ่ือเน้นย า้ในประเด็นปัญหาท่ีไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
เพราะการควบคมุข้อมลูของรัฐ 
                การแบ่งแยกงานประเภทสาธารณะเช่นข่าวสารจากงานท่ีสร้างขึน้เพ่ือความบนัเทิง
ออกจากกนัเป็นปัญหาตอ่ประเทศท่ีการไหลเวียนของข้อมลูเป็นไปได้อย่างจ ากดั สินค้าประเภท
บันเทิงท่ีดูไร้พิษภัย ท าเพ่ือการค้า และดูไม่จริงจังมักสามารถแฝงข้อมูลทางการเมืองท่ีเป็น
ประโยชน์ได้ หากสงัเกตรายการโทรทศัน์อเมริกนัหรือภาพยนตร์ฮอลลีวดู จะพบรายการท่ีแสดง
ให้เห็นถึงภาพท่ีแตกต่างของรัฐบาลแต่ละระบอบ การตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจ การ
แบ่งแยกอ านาจ การคุ้มครองสิทธ์ิตามรัฐธรรมนญู และเสรีภาพของประชาชน ในขณะท่ีผลิตผล
เพ่ือการค้าเหล่านีใ้ห้ความบันเทิง ในบางประเทศยังท าหน้าท่ีให้ข้อมลูส าคญัประดัง่หน้าต่างสู่
โลกภายนอกอีกด้วย 
                โดยเฉพาะอย่างย่ิงการน างานสร้างสรรค์มาใช้ใหม่หรือดดัแปลงแก้ไขจากงานท่ีมีอยู่
แล้วนัน้ช่วยสง่เสริมพฒันาการของประชาธิปไตย อีกทัง้ยงัสามารถสง่ผลตอ่อนาคตทางการเมือง
ของประเทศได้ วัฒนธรรมประชาธิปไตยนัน้เป็นวฒันธรรมของการสร้างสรรค์ผ่านการ ตดัต่อ 
ดดัแปลง ผสมผสาน นวตักรรม ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือทางวฒันธรรมมวลชน  เปลี่ยนรูปมนั 

                                                           
9 CLIFFORD J. LEVY (2010). Russia Uses Microsoft to Suppress Dissent. The New York Times. Retrieved 

fromhttp://www.nytimes.com/2010/09/12/world/europe/12raids.html 
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ท าให้มีรูปแบบเฉพาะตวัและสง่ผลท่ีได้จากมนักลบัเข้าไปยงักระแสของวฒันธรรม ในวฒันธรรม
ประชาธิปไตย ปัจเจกชนไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้ รับวฒันธรรมมวลชนแต่เพียงอย่างเดียว 
แตเ่ป็นผู้น าสิ่งท่ีรับมาสร้างผลงานใหมข่ึน้อีกด้วย 
                ดงันัน้ การใช้ซ า้งานสร้างสรรค์ หรือดดัแปลงจากต้นฉบบัท่ีมีอยู่แล้วนัน้จ าเป็นอย่าง
มากตอ่สงัคม เน่ืองจากช่วยให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรม  และพฒันาแนวคิดซึง่จะ
กลายเป็นรากฐานของชุมชนซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าของ ไม่กระจุกอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเล็กๆ ในวง
การเมือง เศรษฐกิจ หรือวฒันธรรมของคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
                น่าเสียดายท่ีธรรมสิทธ์ิอาจเป็นอุปสรรคต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่นเดียวกับ
ประชาธิปไตยสญัวิทยา ตวัอย่างอนัเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในประเทศจีน กรณี Viral Video ของการ
ฆาตกรรมโหดเหีย้มท่ีเกิดขึน้เพราะหมัน่โถว10สร้างขึน้ตามกระแสของ egao ท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ประเทศจีน ego เป็นช่ือเรียกการน าเอาวีดีโอหรือสื่อต่างๆ มารวมกันในรูปแบบการล้อเลียน
เสียดสี วีดีโอถูกสร้างขึน้จากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เร่ือง The Promise ของผู้ก ากับ Chen 
Kaige รวมกบับางสว่นจากรายการทางกฎหมายจากช่อง CCTV และเนือ้หาท่ีมีลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ อีก
พอสมควร 
                วีดีโอดงักล่าวท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในวีดีโอเป็นเร่ืองจริง และถูก
น าไปผูกโยงว่ามีเจตนาแอบแฝงข้อความทางการเมือง สร้างความวุ่นวายพอสมควรในประเทศ
จีน ตวัผู้ก ากบั Chen เองได้ขู่จะฟ้องร้องตวัผู้จดัท าวีดีโอด้วย แม้ว่าข่าวเก่ียวกบัการฟ้องร้องจะ
คอ่ยๆ เงียบหายไป แตค่วามคิดเห็นของผู้ก ากบัเจ้าของผลงานต้นฉบบัก็สร้างกระแสเรียกร้องให้
มีการคุ้มครองสื่อล้อเลียนเสียดสีมากขึน้ในประเทศจีน 
                 เพ่ือบรรเทาความขดัแย้งระหว่างเสรีภาพในการพูดและธรรมสิทธ์ิ ได้มีการก าหนด
ข้อยกเว้นในเร่ืองของงานล้อเลียนผลงานต้นฉบับในกฎหมายของบางประเทศเช่น  Article L. 
122-5(4)ของ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฝร่ังเศส (Code de la Proprie´ te´ Intellectuelle) 
“เมื่องานได้รับการเปิดเผย ผู้สร้างสรรค์ต้องไม่ห้าม …11งานล้อเลียน งานผสมผสานทางศิลปะ 
และ ภาพล้อเลียนบุคคล ซึง่วิจารณ์ผลงานประเภทนัน้ อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อยกเว้นดงักล่าว

                                                           
10 The Bloody Case That Started From A Steamed Bun, Retrieved fromhttp://www.zonaeuropa.com/culture/ 
c20060108_1.htm 
11 Code de la Proprie´ te´ Intellectuelle Article L122-5 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V) 
JORF 3 août 2006. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 4° La parodie, le pastiche et 
la caricature, compte tenu des lois du genre ; 

http://www.zonaeuropa.com/culture/%20c20060108_1.htm
http://www.zonaeuropa.com/culture/%20c20060108_1.htm
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ซึ่งศาลมักตีความอย่างแคบ ความสามารถของปัจเจกชนในการน ามาใช้ใหม่  หรือดัดแปลง       
ซึง่งานสร้างสรรค์ยงัคงท าได้ไมม่ากนกัในฝร่ังเศส 

สรุปได้ว่า แม้การมีอยู่ของอินเตอร์เน็ตจะสร้างปัญหาหลายประการให้กับการปรับใช้
หลักธรรมสิทธ์ิ อย่างไรก็ดีผู้ เขียนเห็นว่า เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิตอลนัน้มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย จึงสามารถช่วยส่งเสริมรากฐานของธรรมสิทธ์ิด้วย ยกตวัอย่างเช่นเทคโนโลยีDRM 
(Digital Right Management)12มีหลกัการคล้ายธรรมสิทธ์ิ เช่นยืนยนัท่ีมาของผู้ประพนัธ์ ศิลปิน 
หรือผู้แต่งเพลง อีกทัง้ยัง รักษาบูรณภาพของเอกสาร ภาพ หรือ เพลง โดยป้องกันการะบุท่ีมา
ของผลงานเท็จ กฎหมายและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่นWIPO,  The Digital Millennium 
Copyright Actและ  EU Information Society Directive ยงัเสริมความแข็งแกร่งให้หลกัธรรม
สิทธ์ิ หรือแม้แตเ่ทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอย่างกลาดเกลื่อนท่ีท าให้สามารถตามหาต้นฉบบัได้ไมย่าก
นกั สามารถเยียวยาผู้สร้างสรรค์ได้ในระดบัหนึง่ 
 

6. สรุป 
 

 ธรรมสิทธ์ิเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเจตจ านงของผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริง แม้ว่าผู้
สร้างสรรค์ได้โอนกรรมสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์ดังกล่าวไปให้ผู้ อ่ืน แต่ธรรมสิทธ์ิยังคงคุ้มครอง 
ความสมบรูณ์ และความเป็นต้นฉบบัของผลงานเอาไว้ไม่ให้ถูกดดัแปลง ตดัทอน หรือเสริมแต่ง
ให้เป็นไปในรูปแบบอื่นผิดจากท่ีผู้สร้างสรรค์ดัง้เดิมประสงค์ไว้อย่างไรก็ดี ธรรมสิทธ์ิกลายเป็น
อุปสรรคต่อวฒันธรรมการผสมผสานและต่อยอดงานสร้างสรรค์อย่างเสรีซึ่งเป็นรากฐานของ
อินเตอร์เน็ต เพราะธรรมสิทธ์ินัน้แยกจากสิทธิทางเศรษฐกิจของกฎหมายลิขสิทธ์ิ ส าหรับ
กฎหมายลิขสิทธ์ิไทยนัน้ได้ให้ความยืดหยุ่นในการใช้หลกัธรรมสิทธ์ิ โดยสามารถตกลงยกเลิก

                                                           
12 การจัดการสิทธิดิจิทอล(อังกฤษ: Digital Right Management หรือย่อว่า DRM)คือเทคโนโลยีที่ใช้โดยเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ เพ่ือควบคมุการเข้าถึงและการใช้งานข้อมลูดิจิทลั(เชน่ ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพยนตร์) และฮาร์ดแวร์ซึง่ใช้จ ากดัการ
ใช้งานข้อมูลดิจิทัลเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การจัดการสิทธิดิจิทัลมักสับสนกับ การป้องกันการคัดลอก ซึ่งหมายถึง
เทคโนโลยีในการจ ากัดการใช้งานและการเข้าถึงข้อมลูบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิทธิ
ดิจิทัล. Christopher Levy (February 3 2003). "Making Money with Streaming Media”. Retrieved from 

http://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/Featured-Articles/Making-Money-with-Streaming-Media-
64547.aspx. 
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ธรรมสิทธ์ิได้ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งเอือ้ต่อการท่ีบุคคลอื่นจะสามารถน างาน
สร้างสรรค์ไปตีความหรือสร้างสรรค์ขึน้ใหมไ่ด้ในอนาคต 
 ผู้ เขียนเห็นว่า จากประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้นี  ้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งน าพาเอา
วฒันธรรมจากทั่วทุกมมุโลกเข้าหากนัผ่านเทคโนโลยีอย่างอินเตอร์เน็ต การผสมผสาน เปลี่ยน
รูป และต่อยอดงานสร้างสรรค์หลากรูปแบบ เมื่อผู้ คนสามารถเข้าถึงงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
หลากหลายกลายเป็นวตัถุดิบส าคญัซึง่วางรากฐานในการงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ดงัเช่นค ากล่าว
ของเซอร์ ไอแซกนิวตนัท่ีว่า “เราต่างยืนอยู่บนไหล่ยักษ์”  ซึง่ยักษ์ในค ากล่าวนัน้เปรียบเสมือน
มรดกท่ีคนรุ่นหลังได้ทิง้ไว้ให้คนรุ่นใหม่นั่นเอง ความยืดหยุ่นของการใช้หลักธรรมสิทธ์ิจึงมี
ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างมนุษยชาติ  ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการ           
คงเจตจ านงของผู้สร้างสรรค์ต้นฉบบั 
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บทคัดย่อ 
 

การพฒันาเศรษฐกิจของโลกในยุคนีม้ีอตัราการแข่งขนัท่ีสงูมากจึงท าให้แต่ละประเทศ
ทัว่โลกท าความตกลงทางการค้า การสง่เสริมการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตนโดย
ท าความร่วมมือระดับในทัง้ระดับทวิภาคี พหุภาคี ประเทศไทยเองก็มีความร่วมมือต่างๆกับ
ประเทศอื่นเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆทางการค้าและด้านอื่นๆหากกล่าวถึงการลงทุน สิ่งท่ี
ประเด็นส าคัญอย่างย่ิงคือหากรัฐให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในภาคส่วนของการบริการ
สาธารณะให้กับรัฐ นักลงทุนต่างชาติมักกังวลถึงการเกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน
ต่างชาติ จึงต้องมีการเจรจาให้รัดกุมถึงการระงับข้อพิพาท ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกหนึง่ซึง่ท่ีถกูหยิบยกขึน้มาในการเจรจาการค้าตา่งๆคือการระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐกบั
เอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ซึง่เป็นกลไกคุ้มครองนกัลงทุนท่ีมาลงทุน
ในประเทศ โดยสาระส าคญัของ ISDS คือการเปิดโอกาสให้นกัลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องเรียก

                                                           
1 อาจารย์ 
2 Lecturer 
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ค่าเสียหายหรือยกเลิกนโยบายสาธารณะของประเทศนัน้ๆได้ถ้าไปขัดขวางการท างานของ
เอกชน หรือท าให้ก าไรท่ีคาดว่าจะได้ลดลงซึ่งเป็นการสร้างความมัน่ใจให้นกัลงทุนต่างชาติใน
การลงทุนว่าจะไม่โดนรัฐเอาเปรียบ  กีดกนัหรือยกเลิกสญัญา ซึง่เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ 
จูงใจให้กับนกัลงทุน หากแต่ในทางกลบักันหากนโยบายของรัฐไม่มีความเสถียร หรือความไม่
แน่นอนทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสญัญาของนักลงทุน จึงเป็นท่ีน่าสงสยัว่าประเทศ
ไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการใช้กลไกISDSในการระงบัข้อพิพาทนี ้เสียเปรียบหรือไม ่
หากการยกเลิกสญัญาดงักล่าวเป็นประโยชน์มากกว่าด าเนินการตามสญัญา คุ้มหรือไม่กบัการ
น าภาษีประชาชนจ่ายเป็นคา่ชดเชยตา่งๆให้แก่นกัลงทนุตา่งชาติ 
ค าส าคัญ : การระงบัข้อพิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน  
 

Abstract 
 

A very high competition of the world economic development in this eraaffects 
countries all around the world. Thus trade agreement, investment promotion, and 
bilateral as well asmultilateral cooperation are performed in order to stimulate the 
better economy in their countries. Thailand is also cooperating with other countries to 
gain trade and other benefits. In terms of investment especially that the state invites 
foreign investors to invest in the public sector, foreign investors are often concerned 
about the investor-state dispute. Thus the negotiation to settle the dispute must 
beperformed concisely. One of the alternative procedures for dispute settlement on 
trade negotiation is the Investor-State Dispute Settlement – ISDS that is a protection 
mechanism for investors investing in the country. According to ISDS that investors’ 
ensuring is to confirm for no exploiting, obstructing, and canceling, an additional 
channel is provided for investors to sue governments or cancel any public policy of 
the country if it obstructs their operations or potential profit is decreased.3On the 
contrary, there is unstable state policy or political instability which may affect investor 
contracts. Therefore it is doubtful that: “How much Thailand is prepared to use the 

                                                           
3 ISDS:ขดูเลือดไทยไปคุ้มครองนกัลงทนุ.ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ http://waymagazine.org/isds 
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ISDS mechanism in this dispute settlement?”, “Is there any disadvantage, and how is it 
if such termination is an advantage over the implementation of the agreement?”, and 
“Is it worth of tax paid as compensation for the foreign investors?” 

Keywords : Investor-State Dispute Settlement 
 

1. บทน า ISDS คืออะไร 
 

 หากกล่าวถึงISDS(Investor-State Dispute Settlement) หรือการระงับข้อพิพาท

ระหว่างรัฐกับเอกชนหลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่หากย้อนกลบัไปดูข่าวใหญ่ในช่วงปี 2549-2552    

มีข่าวดงักรณีท่ีคณะอนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศมีค าชีข้าดของตดัสินให้กรมทางหลวงจ่าย

ค่าเสียหายจ านวน 29 ล้านยูโร (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ให้แก่บริษัท วอเตอร์บาวน์ 

จ ากัด ผู้ รับเหมาจากประเทศเยอรมนี หนึ่งในผู้ ถือหุ้ นบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด 

(มหาชน) ผู้ รับสมัปทานโครงการโทลล์เวย์ หรือคดีท่ีเรียกกนัติดปากว่า “คดีค่าโง่ทางด่วน” ซึง่รัฐ

ต้องน าเงินภาษีประชาชนมาจ่ายคา่เสียหายให้แก่นกัลงทนุชาวเยอรมนั หากยกคดีนีข้ึน้มาก็จะมี

ค าถามมากมายท าไมไทยจึงเสียเปรียบต้องจ่ายเงินจ านวนมหาศาลให้แก่บริษัทต่างชาติรายนี ้

เราจงึควรท าความรู้จกักบั ISDS ให้มากขึน้ 

 การระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน (Investor - State Dispute Settlement – 

ISDS)  เป็นกลไกภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  (Bilateral 

Investment Treaties – BITs)  หรือความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements – 

FTAs)  กบัรัฐบาลของประเทศท่ีตนเข้าไปลงทุน เช่น หากรัฐภาคีละเมิดพนัธกรณีตามท่ีก าหนด

ในความตกลงฯ และสง่ผลให้การลงทนุของนกัลงทนุได้รับความเสียหายอย่างแท้จริง นกัลงทุนก็

จะมีสิทธิใช้กลไก ISDS ในการระงบัข้อพิพาทภายใต้องค์กรและกฎระเบียบและวิธีด าเนินการท่ี

ก าหนดในความตกลงฯ เช่น UNCITRAL Arbitration Rules ของสหประชาชาติ หรือ ICSID 

Additional Facility ของธนาคารโลก 

  โดยมีกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions – 

ADR)  คือการระงบัข้อพิพาทนอกศาลโดยอาจใช้วิธีการเจรจาและการหารือ (Consultation and 
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Negotiation)  การไกล่เกลี่ย (Mediation)  และการประนีประนอมยอมความ 

(Conciliation)  เช่น การระบุให้มีบุคคลท่ีสามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทโดยใช้

วิธีการเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทัง้สองฝ่ายมากกว่าการใช้ข้อบท

กฎหมาย  การใช้วิธีการระงบัข้อพิพาทนอกศาลเป็นแนวทางใหม่ในการบงัคบัใช้พนัธกรณีการ

คุ้มครองการลงทนุท่ีมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการระงบัข้อพิพาท  และท าให้

ได้รับความนิยมมากขึน้  เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีนักลงทุนและรัฐผู้ รับการลงทุนชะลอการใช้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้4 และในส่วนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ระหว่างประเทศ (International Arbitration)ซึง่หากคณะอนุญาโตตลุาการชีข้าดว่ารัฐได้ละเมิด

พนัธกรณีภายใต้ความตกลง คณะอนญุาโตตลุาการอาจให้รัฐช าระคา่ชดเชยให้กบันกัลงทุนตาม

จ านวนท่ีก าหนดซึง่นกัลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงได้หากการลงทุนของนกัลงทุน

ได้รับความเสียหายจากมาตรการใดท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ รับการลงทุน ซึ่งมาตรการ

ดงักล่าวเข้าข่ายเป็นการผิดพันธกรณีตามความตกลง นักลงทุนสามารถร้องขอให้รัฐบาลผู้ รับ

การลงทนุด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ โดยเร่ิมจากการเจรจาและการหารือ หากการเจรจา

ไมป่ระสบความส าเร็จ นกัลงทนุอาจย่ืนข้อพิพาทไปยงัศาลท้องถ่ิน 

 

2.ISDSคืออะไร 
 

 ปัจจุบันการลงทุนในประเทศไทยโดยนักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ การสร้าง

ความมั่นใจให้แก่นักลงทุนจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง สิ่งท่ีนักลงทุนต่างชาติเป็นกังวลและ

ต้องการได้รับความคุ้มครองคือหากมีการลงทุนในประเทศไทยโดยมีคู่สัญญาเป็นรัฐอันมี

นโยบายบริการสาธารณะนัน้ เอกชนซึง่เป็นนกัลงทนุต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรหากมี

ข้อพิพาท หรือมีการเปลี่ยนนโยบายของรัฐ ดงันัน้จึงมีการกล่าวถึงการระงบัข้อพิพาทแบบหนึ่งท่ี

เรียกวา่ “ISDS”  

                                                           
4 กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ. การคุ้มครองการลงทนุและการระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ
เอกชน. สืบค้นจากhttp://www.mfa.go.th/business/contents/files/customize-20140602-100942-243117.pdf. 
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 การระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐกบันกัลงทุนต่างชาติ หรือ Investor-State Dispute 

Settlement (ISDS) เป็นกลไกท่ีอยู่ภายใต้ความตกลงของรัฐท่ีเก่ียวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เช่นความตกลงเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน(Bilateral Investment Treaty-BIT) 

และ ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement- FTAs)โดยให้สิทธินกัลงทุนต่างชาติใช้

กระบวนการระงบัข้อพิพาทท่ีเป็นธรรม ได้แก่ กระบวนการการหารือ(Consultation) กระบวนการ

ระงับข้อพิพาททางเลือก(Alternative Dispute Resolution – ADR) และกระบวนการ

อนญุาโตตลุาการ(Arbitration) แทนการขึน้ศาลในตา่งประเทศ 

 อาจกลา่วได้วา่ ISDS เป็นการกลไกการระงบัข้อพิพาทท่ีนกัลงทุนปรารถนาและในยุคท่ี

มีการแข่งขนัทางการค้าสูงเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนัน้ แต่ละประเทศก็

แสวงหาความร่วมมือทางการค้าโดยท าความร่วมมือในทัง้รูปแบบพหุภาคี และทวิภาคี จึงท าให้

FTAs (Free Trade Area หรือFree Trade Agreements)เป็นท่ีนิยมเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

ของประเทศท่ีเป็นคู่ค้าหรือเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกัน  หากพิจารณานิยามของFTAs  ซึ่งหมายถึง

เขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี  นัน่คือ  ประเทศ  2  ประเทศหรือ  หลายประเทศจะ

รวมกลุ่มกันเพ่ือท าการลด ภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลยและใช้อตัรา

ภาษีท่ีสงูกบัประเทศนอกกลุ่ม ดงันัน้ประโยชน์เบือ้งต้นท่ีเห็นได้  คือสินค้าของเราหากส่งไปขาย

ยงัประเทศในกลุ่มจะมีต้นทุนท่ีลดลง เพราะภาษีถูกลง  หรือเหลือศนูย์ส่งผลให้สินค้าของเรามี

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดนัน้ ๆ  หรือหากน าเข้าเราก็  เสียภาษีในอตัราท่ีถูกลงท าให้

ต้นทนุในการผลิตสินค้าไมส่งูมากนกั   เม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย

จากการท่ีมีสินค้าหลากหลายเข้ามาขาย  ท าให้สามารถเลือกซือ้ได้ตามราคาและคุณภาพท่ี

ต้องการในราคาท่ีถูกลง5และยังครอบคลุมเร่ืองการเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน พิธีการ

ศลุกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้า กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า มาตรการเยียวยา

ทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคเทคนิคทางการค้า ทรัพย์สินทาง

                                                           
5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/ 
%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8
%B2%E0%B8%87/tabid/62/ctl/Details/mid/433/ItemID/4476/Default.aspx 
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ปัญญา นโยบายการแข่งขัน การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ   การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ความ

โปร่งใส และการพฒันาท่ียัง่ยืน เป็นต้น จดุท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง 

 ส าหรับประเทศไทยท่ีต้องการนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนภายในประเทศ การท่ีจะดึง

ความสนใจให้นกัลงทนุตา่งชาติมาลงทุนท่ีไทยในภาวะท่ีมีคู่แข่งในด้านการเป็นผู้ รับการลงทุนท่ี

ส าคญัอย่างเวียดนามคือการสร้างความมัน่ใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ เน่ืองจากสิ่งท่ีนักลงทุน

ตา่งชาติกงัวลใจคือเมื่อมาลงทุนแล้วจะไม่มีนโยบายใดท าให้เขาเสียหาย หรือไม่มีการยึดทรัพย์ 

มีการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตัิ กล่าวคือหากต้องการให้นกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนไม่ว่า

จะท าความร่วมมือทางการค้าอย่าง FTAsหรือข้อตกลงอื่นๆสิ่งท่ีนักลงทุนปรารถนาให้รัฐไทย

คุ้มครองคือการให้ความคุ้มครองการลงทุนผ่านระบบกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและ

เอกชน (Investor - State Dispute Settlement – ISDS) ซึง่จดุส าคญัของ ISDSคือเปิดโอกาสให้

นักลงทุนต่างชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีท่ีรัฐไม่ท าตามนโยบาย ท่ีออกมา เช่นให้บริษัท

ต่างชาติลงทุนท าทางด่วนระบุให้ไม่มีการสร้างแข่งขัน หากต่อมารัฐให้นักลงทุนรายอื่นมา

ประกอบกิจการเดียวกัน บริษัทท่ีลงทุนก่อนมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ โดยให้ความคุ้มครองนัก

ลงทุนเพียงส่วนท่ีเป็นผลกระทบจากมาตรการที่ออกโดยรัฐเท่านัน้ ไม่คุ้มครองนักลงทุนจาก

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจตามปกติ  การท่ีสนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุน 

และความตกลงFTAsจ านวนมาก ก าหนดมาตรการ ISDS เอาไว้ มีผลท าให้คดีข้อพิพาทระหว่าง

นกัลงทุนเอกชนกบัรัฐ มีจ านวนท่ีเพ่ิมสูงมาก โดยเฉพาะในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 

2552 เพียงปีเดียว มีประเทศผู้ รับการลงทุนถึง 81 ประเทศ ท่ีถูกฟ้องร้องต่ออนุญาโตตลุาการ

เป็นข้อพิพาท โดยผู้ ท่ีฟ้องคดีเกือบทัง้หมดเป็นนกัลงทนุจากประเทศท่ีพฒันาแล้ว และประเทศท่ี

ถกูฟ้องสว่นใหญ่ มกัจะเป็นรัฐบาลของประเทศก าลงัพฒันา 

 

3.ตัวอย่าง 
 

3.1)ปี 2555 บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส เอเชีย จ ากัด ยักษ์ใหญ่ด้านยาสูบ ฟ้องรัฐบาล
ประเทศออสเตรเลียท่ีออกกฎหมายควบคมุยาสบู ติดป้ายเตือนภยัจากการสบูบหุร่ี และบงัคบัให้
ใช้ซองสีเดียวกัน เพราะไม่ต้องการเพ่ิมจ านวนผู้สูบบุหร่ีรายใหม่ แต่อุตสาหกรรมบุหร่ีไม่ยอม 
อ้างว่าเป็นการท าลายเคร่ืองหมายการค้า และท าให้ยอดขายตก โดยกล่าวหาว่ารัฐบาล
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ออสเตรเลียกระท าการยดึหรือริบกิจการโดยอ้อม ด้วยการตรากฎหมายก าหนดให้ผลิตภณัฑ์บหุร่ี
ต้องบรรจุซองแบบท่ีก าหนดเท่านัน้ จึงไปฟ้องศาลออสเตรเลียแต่ศาลฎีกาของออสเตรเลีย 
ตดัสินให้ฟิลิปมอร์ริสแพ้ เพราะรัฐบาลมีสิทธิในการออกกฎหมายหรือนโยบายคุ้มครองสขุภาพ
ประชาชน  แต่ฟิลิปมอร์ริส ก็ยังไม่ยอมแพ้ ไปฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกลไกการระงับข้อ
พิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนหรือISDS ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียผิดพันธกรณีของสนธิสญัญา
คุ้มครองการลงทุน(BITs)ระหว่างออสเตรเลียกับฮ่องกง โดยอ้างว่าการกระท าของรัฐบาล
ออสเตรเลียเป็นการเวนคืนสิทธิ (Expropriation) ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท และ
อ้างว่าการตรากฎหมายดังกล่าวเป็นการริบและยึดทรัพย์สินการลงทุนของตน ต่อมาในเดือน
ธนัวาคม 2558 ศาลระหวา่งประเทศ ก็ได้พิพากษาให้ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล แพ้คดีท่ี
ย่ืนฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียท่ีออกกฎหมายให้ใช้ซองบุหร่ีแบบเรียบ โดยสรุปว่าเป็นการละเมิด
สิทธิ  

3.2)บริษัทวอลเตอร์บาว(Walter Bau ย่ืนฟ้องรัฐบาลไทยช่วงปี2549 สมยัรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร  โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการท่ีรัฐบาลไทยผิดสญัญา ในโครงการ
ก่อสร้างโทลล์เวย์  หลายประเด็น เช่น  ขอให้ลดค่าผ่านทางเหลือ 20 บาทตลอดสาย และมี
มาตรการไม่ให้บริษัทปรับค่าผ่านทางนอกจากนีย้ังมีประเด็นเร่ืองการสร้างทางแข่งขัน เช่น 
โครงการโฮปเวลล์ การก่อสร้างทางเบ่ียงบนถนนวิภาวดีรังสิต การก่อสร้างสะพานลอยท่ีแยก
สทุธิสารบนถนนวิภาวดีรังสิต การย้ายสนามบินดอนเมืองไปสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นต้น 

วอลเตอร์บาว ได้ย่ืนฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ 
ภายใต้ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย -เยอรมนี ปี พ.ศ. 2545 
เรียกร้องคา่เสียหายจากรัฐบาลไทย 30 ล้านยโูร 

อนุญาโตตุลาการได้มีค าชีข้าดในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ระบุว่าประเทศไทยผิด
พันธกรณีภายใต้ความตกลง และต้องช าระค่าชดเชยจ านวน 29.21 ล้านยูโร พร้อมดอกเบีย้ 
ค านวณตามอตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในกลุม่ยโูร  ในอตัรา 2 เปอร์เซน็ต์ตอ่ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 
3 ธันวาคม 2549 จนกว่าถึงวนัช าระเงิน พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของฝ่ายวอลเตอร์
บาว จ านวน 1,806,560 ยูโร รวมทัง้ดอกเบีย้ตามอตัราเดียวกับค่าชดเชยความเสียหายโดย
อนญุาโตตลุาการมองวา่แม้การกระท าของรัฐบาลไทยจะไม่ได้เป็นการเวนคืนการลงทุนของวอล
เตอร์ บาวแต่เป็นการละเมิดตามหลกัท่ีเป็นธรรมและยุติธรรมเช่นเดียวกับท่ีอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศได้ตดัสินในคดี Biwater Gauff v Tanzania,ICSID Case No. ARB/05/22, 
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Decisionท่ีเป็นปัญหาการละเมิดหลกัLegitimate Expectationหลกัการคือประเทศผู้ รับการ
ลงทนุมีหน้าท่ีคุ้มครอง ความคาดหวงัท่ีเป็นธรรม โดยสจุริต และโปร่งใส 
 จากกรณีศกึษาทัง้สองกรณีจะเห็นว่าในกรณีของบริษัท ฟิลลิปมอร์ริส เอเชีย จ ากดักบั
รัฐบาลออสเตรเลียมีการขึน้ศาลภายในประเทศโดยให้ศาลของออสเตรเลียพิจารณาและมีค า
ตัดสินให้ฝ่ายฟิลลิปมอร์ริสแพ้คดีเน่ืองจากมองในมุมท่ีนโยบายของรัฐออกมานัน้เป็นการ
คุ้มครองสขุภาพของประชาชน แตใ่นมมุมองของนกัลงทนุตา่งชาติมองเร่ืองการเสียผลประโยชน์
จากการที่รัฐออกนโยบายดงักลา่วจงึต้องขอใช้กลไกระงบัข้อพิพาทตามสนธิสญัญาทวิภาคีด้าน
การลงทนุท่ีท าโดยออสเตรเลียกบัฮ่องกงเพ่ือให้มีการคุ้มครองทางการลงทุน ส่วนในคดีของไทย
นัน้ การท่ีบริษัทวอลเตอร์บาวย่ืนฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ความตกลงเพ่ือการสง่เสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี ปี พ.ศ. 
2545 ท่ีเรียกร้องคา่เสียหายจากรัฐบาลไทยจนเป็นเหตใุห้รัฐบาลไทยต้องจ่ายค่าเสียหายจ านวน
มาก แม้รัฐเองมีเจตนาท่ีจะมีนโยบายท่ีเป็นประโยชน์กบัประชาชน แตถ้่ากระทบต่อผลประโยชน์
ของนักลงทุนจนเป็นเหตุท าให้มีแนวโน้มจะได้ผลก าไรลดน้อยลง นักลงทุนก็มีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากรัฐบาลได้ โดยค่าเสียหายท่ีจ่ายให้แก่บริษัทก็เป็นเงินจากภาษีประชาชน หาก
มองในมุมนีก้ารท่ีรัฐตกลงท าสญัญาเร่ืองการลงทุนต่างๆกบันกัลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ ควรท่ี
จะศกึษาข้อสญัญาหรือแม้กระทัง่การระงบัข้อพิพาทซึง่เป็นสิ่งส าคญัว่าเง่ือนไขในสญัญานัน้เรา
มีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร  
 หลงัจากเหตกุารณ์ท่ีอนุญาโตตลุาการมีค าชีข้าดให้ประเทศไทยต้องช าระค่าชดเชยให้
บริษัทวอลเตอร์ บาวกว่า30ล้านยูโรในปลายปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองการท าสญัญา
ระหว่างรัฐกับเอกชนทัง้ไทยและต่างประเทศโดยระบุให้ “ให้การท าสัญญาทุกประเภทท่ี
หน่วยงานรัฐท ากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางปกครองหรือไม่ ไม่
ควรเขียนผกูมดัในสญัญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนญุาโตตลุาการเป็นผู้ ชีข้าด แตห่ากมีปัญหา
หรือความจ าเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิเป็นรายๆไป ”6แตเ่ม่ือมีการเจรจาร่างกรอบความร่วมมือทางการค้า
อย่าง FTAsไทย-สหภาพยุโรปก็มีข้อตกลงระบุ “เปิดโอกาสให้สามารถใช้กระบวนการ
อนญุาโตตลุาการเป็นทางเลือกหนึง่ในการระงบัข้อพิพาท”เป็นการเอาใจนกัลงทุนต่างชาติให้มา
ลงทุนในไทยทัง้ท่ีคดีพิพาทดอนเมืองโทลล์เวย์ของบริษัทวอลเตอร บาวคนไทยยังคงจดจ าได้ดี 
และการเจรจาระหว่างEU และไทยเร่ืองข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 
โดยทัง้สองฝ่ายต้องการข้อตกลงท่ีครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาษีการค้าและมาตรการอื่น
นอกเหนือจากภาษีการค้า การบริการ การลงทุน การจัดซือ้สาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ปัญหาด้านกฎระเบียบและข้อบังคบั และการพัฒนาอย่างยัง่ยืนจนถึงปัจจุบนั การเจรจาได้ถูก
ด าเนินแล้วทัง้หมดสี่รอบ โดยครัง้ล่าสดุจัดขึน้เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 นบัตัง้แต่ช่วงเวลา
ดังกล่าว ขณะนี ้ยังไม่มีการก าหนดการเจรจา FTAsรอบใหม่เน่ืองจากทหารเข้ายึดอ านาจ
ประเทศไทย7 
 

4.สรุป 
 
 การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชน (Investor - State Dispute Settlement – 
ISDS)เป็นกลไกภายใต้ความตกลงสองสว่นได้แก่ 1)ความตกลงเพือ่การส่งเสริมและคุม้ครองการ
ลงทุน (Bilateral Investment Treaties – BITs)  2)ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 

                                                           
6มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 เร่ือง การท าสัญญาระหว่างรัฐกับ เอกชน ก าหนดว่า “1. สัญญาทุก

ประเภทที่หน่วยงานของรัฐท ากับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางการปกครองหรือไม่ ไม่ควร

เขียนผกูมดัในสญัญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนญุาโตตลุาการเป็นผู้ชีข้าด แต่หากมีปัญหาหรือความจ าเป็นหรือเป็น

ข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ” ทัง้นี ้

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อพนัธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏิบตัิตามอนสุญัญาหรือความตกลง

ตา่ง ๆ กบันานาประเทศ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน (BIT)  หรือ

ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTAs) หรือกรณีข้อสญัญาอนุญาโตตลุาการเป็นเงื่อนไขส าคัญในการกู้ ยืมเงินของ

สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมตลอดถึงแหล่งเงินทุนจากองค์กรช่วยเหลือรายใหญ่ รวมถึงปัญหาอ่ืนใดที่จะตามมาใน

ภายหลงันัน้ หน่วยงานของรัฐจงึอาจน าประเด็นปัญหาหรือความจ าเป็นหรือข้อเรียกร้องของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจ

หลีกเลี่ยงได้นัน้ เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิเป็นราย ๆ ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้ตรวจสอบถึงความเหมาะสม

ของสญัญาได้ด้วย  

7 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/12522/node/12522_th 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=875
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Agreements – FTAs) กบัรัฐบาลของประเทศท่ีเข้าไปลงทุน กล่าวคือถ้าประเทศไทยมีความตก
ลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน หรือความตกลงการค้าเสรี นัน้หากเกิดข้อพิพาทขึน้
ระหว่างรัฐเจ้าของประเทศกับนักลงทุนต่างชาติกลไกท่ีช่วยในการระงับข้อพิพาทได้แก่ ISDS 
โดยกลไก ISDS แบ่งออกเป็นสองสว่นคือ  

1)กระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ซึง่เป็นการ
ระงบัข้อพิพาทนอกศาลโดยอาจใช้วิธีการเจรจาหรือหารือ (Consultation and Negotiation) 
การไกลเ่กลี่ย (Mediation ) และการประนีประนอมยอมความ (Conciliation ) 

2)กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Arbitration)  ภายใต้

องค์กรและกฎระเบียบและวิธีด าเนินการท่ีก าหนดในความตกลงฯ เช่น UNCITRAL Arbitration 

Rules ของสหประชาชาติ หรือ ICSID Additional Facility ของธนาคารโลก 

 การท่ีประเทศไทยต้องการให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยนัน้ต้องมี

สิ่งจงูใจและท าให้นกัลงทนุเองมัน่ใจในเสถียรภาพ ความมัน่คงของประเทศไทย และท่ีส าคญัคือ

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึน้ในกรณีท่ีนักลงทุนท าสญัญากับภาครัฐของไทย นักลงทุนเองก็ต้องการ

ความมั่นใจว่าตนจะได้รับ ความเป็นธรรม หรือมีหลักประกันในการลงทุนกรณีมีความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆทัง้ทางการเมืองและสังคม อาทิเช่น นโยบายรัฐบาลชุดก่อนมีแนวคิดท่ี

แตกตา่งจากรัฐบาลชดุใหม ่ดงันัน้การท่ีรัฐสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทนุเป็นสิ่งส าคญัอย่างย่ิง 

4.1 ข้อดี ข้อด้อย ของISDS 

 หากพิจารณาถงึข้อด้อยหรือผลเสียนัน้ การท่ีรัฐยอมท่ีจะใช้การระบบกลไกการระงบัข้อ

พิพาทISDS นัน้แม้ในทางทฤษฎีจะดสูวยงามยุติธรรมแต่ในทางปฏิบตัิแล้วใครเป็นคนได้เปรียบ 

จนกลายเป็นการเป็นการโอบอุ้มนกัลงทุนต่างชาติมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ให้แก่รัฐตนท่ี

จะต้องน าภาษีของประชาชนไปจ่ายคา่เสียหายท่ีเกิดจากการ “ไม่ได้ดัง่ใจ”ของนกัลงทุน หากพูด

ถึงหัวใจของ ISDSก็คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องด าเนินคดีกับรัฐภายใต้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของรัฐท่ีไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงท าให้ผู้ลงทุนเสียประโยชน์หรือมีนโยบายใดท่ีเป็นเหตุท่ีท าให้รัฐเข้ายึดทรัพย์ของนัก

ลงทุน ปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากการตีความความหมายค าว่ายึดทรัพย์ โดยการยึดทรัพย์ไม่ได้ถึง

การน าทรัพย์ของนักลงทุนมาเป็นของรัฐ หรือการเวนคืนพืน้ท่ีอุตสาหกรรม แต่ยังตีความโดย

กว้างถึงการท่ีนักลงทุนจะได้รับผลก าไรท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตหรือการท่ีรัฐมีนโยบาย 
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กฎเกณฑ์ใดๆท่ีออกมาใช้บังคับเก่ียวกับเร่ืองการลงทุนแล้วท าให้นักลงทุนเสียประโยชน์

บางอย่างกลบัถูกตีความว่าเป็นการยึดทรัพย์ตามข้อตกลงFTAsหลายฉบบัท่ีท ากนัจึงเห็นได้ว่า

ในข้อตกลงFTAsหากรัฐมีการยดึทรัพย์ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมถือว่านกัลงทุนเกิดความเสียหาย

ท่ีสามารถจะฟ้องเรียกค่าเสียหายให้รัฐต้องรับผิดได้ แม้ว่านโยบายนัน้จะเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนก็ตาม เหมือนอย่างท่ีอนุญาโตตลุาการตดัสินเร่ืองบริษัทวอลเตอร์บาวกบัรัฐบาลไทย

(คดีดอนเมืองโทลล์เวย์)ท่ีรัฐบาลไทยแพ้คดีและต้องจ่ายค่าเสียหายท่ีได้จากการเก็บภาษีของ

ประชาชนจ านวนมหาศาล จนต้องมาทบทวนถึงความเหมาะสมตามบริบทว่าเราพร้อมท่ีจะอยู่

ในกลไกISDS ท่ีนักลงทุนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีเงินสนับสนุนการลงทุนท่ีสูงผลักดันให้ใช้กลไก 

ISDSในการเจรจาข้อตกลง FTAsให้ใช้กลไกนีซ้ึง่ในทัว่โลกเป็นท่ีรู้กนัถึงความน่ากลวัท่ีนกัลงทุน

ประเทศท่ีมีอ านาจในการลงทนุไลฟ่้องรัฐบาลประเทศท่ีก าลงัพฒันาหากรัฐท าให้ก าไร หรือก าไร

ท่ีคาดว่าจะได้รับลดน้อยลงหรืออาจกล่าวได้ว่าอาจเป็นการเปิดช่องให้นักลงทุน ท่ีมีเจตนาไม่

สจุริต(bad faith)โดยอาศยัช่องโหวข่องกฎหมาย (legal loopholes)เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจาก

รัฐบาลของประเทศผู้ รับการลงทนุ 

 หากมองในส่วนของข้อดีกลไกของISDS เป็นการสร้างความมัน่ใจให้นักลงทุนว่าจะ
ได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกีดกัน กลัน่แกล้ง หรือโดนละเมิดจากการออกนโยบายของรัฐ เพราะ
หากมีเหตุใดก็ตามท่ีขัดประโยชน์ของนักลงทุน นักลงทุนอาจไม่มัน่ใจในกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทย หรือเพ่ือความรวดเร็วจึงเลือกท่ีจะฟ้องเรียกค่าเสียหายผ่านกลไก ISDS อีกทัง้
นกัลงทุนมีมมุมองว่า ISDS จะส่งเสริมหลกัการ Good Governance ของรัฐบาลได้ ซึ่งหาก
รัฐบาลด าเนินการโดยขาดความระมดัระวงั ไม่เป็นธรรม รัฐบาลก็มีความเสี่ยงในการท่ีจะถูกนกั
ลงทนุฟ้องได้ 
 สิ่งท่ีต้องขบคิดถงึการใช้กลไก ISDSนัน้การตีความ ความไม่แน่นอนของหลกัเกณฑ์ ข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ท่ีมีการตีความเร่ืองสิทธิต่างๆไม่
ชัดเจนจนอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เช่นสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากการเวนคืน
(Expropriation) การยึดทรัพย์ท่ีต้องตีความให้ชัดเจนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ส่วนในมุมมอง
ของรัฐบาลไทยนัน้แม้การท า FTAsท่ีระบุใช้กลไก ISDS ผ่านอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ
พิพาทนัน้จะเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเห็นความมัน่คง การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมเพ่ือให้นกัลงทุน
ยอมมาลงทนุ แตห่ากเอาใจนกัลงทนุมากเกินไปจนเป็นเหตใุห้ต้องน าภาษีของประชาชนมาจ่าย
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ค่าเสียหายให้แก่นักลงทุนต่างชาติเช่ือว่าประชาชนไม่สู้ จะปลืม้สักเท่าไหร่อย่างเหตุการณ์ท่ี
บริษัทวอลเตอร์บาว ฟ้องรัฐบาลไทยดงันัน้การยอมรับกลไก ISDS ในการเจรจาการค้าทัง้ความ
ตกลงเพือ่การส่งเสริมและคุม้ครองการลงทนุ (Bilateral Investment Treaties – BITs)  และ
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements – FTAs) ท่ีนกัลงทนุเรียกร้องในประเดน็ ISDS 
นัน้ไทยจะต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบถึงผลกระทบท่ีจะตามมา จนท าให้นึกถึงถ้อยค าใน
บทความของณัฐกานต์ กิจประสงค์ “เมื่อ FTAsมาถึง : นกัลงทุนต่างชาติได้รับการคุ้มครอง แต่
ใครจะคุ้มครองประเทศไทย ในเว็บไซด์ส านักข่าวอิศรา เขียนวันท่ี 23 กันยายน 2556 กับ
ประโยค กลไกการระงบัข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ไม่ใช่ศาลในประเทศ ไม่ใช่ศาลโลก แต่
เป็นกลไกท่ีอนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศ 3 คนท่ีทัง้สองฝ่ายเลือกกนัมา และคนกลางท่ีสอง
ฝ่ายเห็นร่วมกนั ซึง่หมายความแบบเดียวกบัท่ี รัชกาลท่ี 5 ทรงใช้ค าว่า “เสียอิสรภาพนอกอาณา
เขต” คล้ายกบัวา่เราเสียเอกราชไปแล้วคร่ึงตวั เมื่อยอมรับและท าตามความตกลงนี“้ 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

การคุ้มครองการลงทนุและการระงบัข้อพิพาทระหวา่งรัฐกบัเอกชน กรมเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศสืบค้นจากhttp://www.mfa.go.th/ 
business/contents/files/customize-20140602-100942-243117.pdf 

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้นจาก
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บทคัดย่อ 
 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยท่ีผ่านมานัน้  มีลกัษณะถูกผูกขาดโดยรัฐมาก
เกินไป โดยไมม่ีพืน้ท่ีให้ชมุชนและสงัคมเข้ามามีบทบาทมีสว่นร่วมเท่าท่ีควร อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นท่ีจะ
น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษจนลืมท่ีจะให้ความส าคญัตอ่ผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม ไม่
มีกระบวนการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาในชุมชน ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระให้ศาลท่ีมีภารกิจ
คอ่นข้างมากอยู่แล้ว และเดก็ท่ีกระท าผิดมีจ านวนมากเกินกวา่สถานพินิจจะดแูลได้ เดก็เหลา่นัน้
จงึไมไ่ด้รับการฟืน้ฟท่ีูเหมาะสมเพราะทรัพยากรจ ากดั ไม่สามารถจะกลบัมาเป็นคนดีของสงัคม
ได้  จึงควรน าแนวคิดเ ร่ือง “การอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ”มาใช้ปัจจุบันนี ้
พระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ได้ ออกมารองรับถงึการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ทัง้ในขัน้ตอนก่อนพิจารณา
คดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลงัพิจารณาคดี ได้แก่ มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้อง มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชัน้พิจารณา และมาตรการในการแก้ไข 

                                                           
1 อาจารย์ 
2 Lecturer 
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บ าบดัฟืน้ฟเูดก็หรือเยาวชนก่อนมีค าพิพากษา โดยจะมีกระบวนการจดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟู
ท่ีมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมาตรการนีไ้ด้รับการออกแบบให้เกิดขึน้คู่ขนานไปกับการ
ด าเนินการในกระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกั 
ค าส าคัญ : กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์, คดีเดก็และเยาวชน 

 

Abstract 
 

The criminal procedure of Thailand in the past had been extremely 
monopolized by the State with no muchparticipation of community and society. Also, 
that the procedure emphasized on bringing the offender to punish instead of the 
focusing on the victim or victim of crime, and there was no process to encourage 
problem solving in the community can increase the court’s tasks as well as child 
offenders are numerous over tothe reformatory’s carrying capacity. Then the children 
may not be properly rehabilitated due to limited resources, and cannot be a good 
person in a creative society.Thus the concept of “Restorative Justice Facilitation” 
should be applied. Currently, Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Case 
Procedure (No. 1) Act B.E. 2553 [2010] supports the Restorative Justice 
implementation in the justice process including pre-trial, during trial and post-trial 
process including Special measures in lieu of criminal proceedings before 
prosecution, Special measures in lieu of criminal proceedings during trial, and 
Measures for correction, treatment and rehabilitation before judgment. Moreover the 
Restorative Justice is designed to coincide with the mainstream justice process, and 
all processes of preparing rehabilitation plans are compiled with cooperation from all 
parties. 
Keywords : Restorative Justice, juvenilecase 
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1. บทน า 
 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยท่ีผ่านมานัน้ มีลกัษณะถูกผูกขาดโดยรัฐมาก
เกินไป โดยไมม่ีพืน้ท่ีให้ชมุชนและสงัคมเข้ามามีบทบาทมีสว่นร่วมเท่าท่ีควร อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นท่ีจะ
น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษจนลืมท่ีจะให้ความส าคญัต่อผู้ เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม 
นอกจากนีก้ระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยยงัมีลกัษณะน าเอาคดีดึงเอาข้อพิพาทเข้าสู่
ระบบของศาล โดยไม่มีกระบวนการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาในชุมชน ท าให้เป็นการเพ่ิม
ภาระให้ศาลท่ีมีภารกิจมากอยู่แล้ว รวมถึงผู้กระท าผิดเข้าสู่ราชทณัฑ์เกินกว่าก าลงัท่ีมีอยู่จะรับ
ได้ จนเกิดปัญหาคนล้นคุก คดีล้นศาล ไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดมีจ านวนมาก
เกินกว่าสถานพินิจจะดูแลได้ เด็กละเยาวชนเหล่านัน้จึงอาจจะไม่ได้รับการฟื้นฟูท่ีเหมาะสม
เพราะทรัพยากรจ ากัด แล้วก็ไม่สามารถจะกลับมาเป็นคนดีของสังคมอย่างมีบทบาทเชิง
สร้างสรรค์ได้ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเปลี่ยนแนวคิดจาก “การอ านวยความ
ยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน”(Retributive Justice) มาเป็น “การอ านวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์”  
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นแนวคิดใหม่ในสาขา
อาชญา วิทยา (Criminology) และเหย่ือวิทยา (Victimology) โดยแนวคิดนีก้ าหนดสมมติฐานว่า 
อาชญากรรมท่ีเกิดขึน้ ณ ท่ีแห่งใดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ เสียหายและสมาชิกในสงัคม
พร้อมๆ กัน ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากอาชญากรรม คือ      
การเปิดโอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดขึน้
ร่วมกัน ซึง่ได้แก่ ผู้กระท าความผิด ผู้ เสียหาย และสมาชิกในสงัคม บุคคลทัง้สามฝ่ายนีจ้ะเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์และมีบทบาทส าคัญย่ิงในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาความอาญาในรูปแบบนี ้ในขณะท่ีรัฐ องค์กรของรัฐ รวมทัง้ผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายตา่งๆ จะท าหน้าท่ีเพียง “ผู้อ านวยความ สะดวก” (facilitators) ของกระบวนการ
ยตุิธรรม ท่ีจะช่วยประสานให้คู่กรณีสามารถด าเนิน กระบวนการพิจารณาให้บรรลวุตัถุประสงค์
หลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กล่าวคือความรับผิดชอบของผู้ กระท าความผิด การ
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ เสียหาย และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของผู้ เสียหาย ผู้ กระท า
ความผิดและสมาชิกในสงัคม เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถกลบัมาอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ดงันัน้ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท า
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ความผิดทุกฝ่ายเข้ามาประชุมร่วมกันนัน้  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแค่การมุ่งเยียวยาความ
เสียหายทางร่างกายและทางทรัพย์สินเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุถึงการเยียวยาความเสียหายทาง

สงัคม ทางจิตใจ และความเสียหายตอ่ความสมัพนัธ์อนัดีอีกด้วย3 
 

2. ความหมายของกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง กระบวนการใดๆ ท่ี สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างผู้กระท าความผิดและผู้ เสียหายให้กลบัคืนความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน  โดยใช้วิธีการสร้าง
กระบวนการมีสว่นร่วมหลายฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้กระท าความผิด ฝ่ายผู้ เสียหาย สงัคม ชุมชน และ
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ทัง้นี ้กระบวนการดงักล่าวด าเนินการโดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีแทนการลงโทษจ าคกุหรือลงโทษอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งอาจ
หมายรวมถงึ การเจรจา (Mediation) การไกล่เกลี่ย (Conciliation) การประชุมกลุ่มเพ่ือระงบัข้อ
พิพาท (Conferencing and Sentencing Circles)4 

ส าหรับในทางพทุธศาสนาสามารถแยกค าศพัท์ได้เป็น 2 ค า คือค าวา่ สมานะหรือสมาน 
แปลวา่ เสมอกนั เท่ากนั ตรงกนั กบัค าว่า ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความเป็นผู้ ใคร่เพ่ือจะ
ท าตามรูปศพัท์ ท่านพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวไว้โดยอธิบายหรือแปลตามตวั

ศพัท์วา่5 สมานฉนัท์ หมายถงึ “ความมีฉนัทะเสมอกนั” ดงันัน้ค าวา่ สมานฉนัท์6 จึงหมายถึง การ
ท่ีบคุคลมีความต้องการจะท าตรงกนัเพ่ือจดุหมายร่วมกนั 

โดยเป้าหมายส าคญัของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน้  คือ การชดใช้ความ
เสียหาย ให้แก่ผู้ เสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางทรัพย์สิน ทางกาย หรือจิตใจ รวมถึง
เกียรติภมูิ อ านาจ สิทธิ และความสามคัคี ดงันัน้ ผลลพัธ์ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

                                                           
3 สวุิชปนตุติกร, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการด าเนินคดีอาญาของศาล ,เอกสารประกอบการอบรม 
หลกัสตูร“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชัน้ต้น” รุ่นที่ 10 ส านกังานศาลยตุิธรรม, 2555, 1 – 2. 
4 ณรงค์  ใจหาญและคณะผู้ วิจยั, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้าง

ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบนัวิจยัรพี พฒันศกัดิ ์ ส านกังานศาลยตุิธรรม), 2522, 23. 
5 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), วิกฤตบ้านเมืองวันนี ้โอกาสที่มีควรเป็นของใคร : เร่ืองที่ 22 ตอบค าถาม

เร่ือง สมานฉันท์ (mp.3.),วดัญาณเวศสกวนั, นครปฐม, 2551. 
6 ดิเรก ควรสมาคม, สมานฉันท์ : ทบทวน “ความหมาย หลักการ ขัน้ตอน ทางพุทธศาสนากับการระงับข้อ

พิพาทในกฎหมาย”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, ปีที่ 4 ฉบบัที่ 1, 2554. 
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จึงไม่ใช่การค้นหาตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่เป็นการท าให้ผู้ เสียหาย
พอใจและได้รับการเยียวยาจากผู้กระท าความผิด ซึ่งรวมถึงการได้ระบายความรู้สึกหรือความ
ทุกข์ร้อนท่ีตนได้รับ และผลท่ีตามมาจากการตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรม นอกจากนี ้ยังเป็น
การป้องกนัการกระท าความผิดซ า้ โดยมีกระบวนการท่ีก าหนดเง่ือนไขให้ผู้กระท าความผิดต้อง
ปฏิบตัิและเป็นหลกัประกนัว่าจะไม่กระท าความผิดซ า้อีก และยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม ทัง้นี ้เพราะถ้าเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไป ต้องก าหนดหน้าท่ีให้เจ้า
พนักงานและพยานร่วมมือกันในการค้นหาความจริงอันจะน าไปสู่การก าหนดโทษ  แต่ใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน้จะเน้นการร่วมมือระหว่าง ผู้ เสียหาย ผู้กระท าความผิด 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สงัคม ชุมชน เจ้าพนกังาน ศาลและผู้ เช่ียวชาญเพ่ือร่วมกนัหาทางออกส าหรับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้และการป้องกันการกระท าความผิดในอนาคต ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
เพราะไม่ได้เน้นกระบวนการค้นหาความจริง  แต่เน้นท่ีการคุ้ มครองสวัสดิภาพ การฟื้นฟู
รักษาพยาบาลผู้กระท าความผิด และการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในชมุชน7 

 
3. การใช้กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ในต่างประเทศ 

 
 ในท่ีนีจ้ะขอกล่าวถึงเฉพาะการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาล

เยาวชน (Juvenile Court) ของสหราชอาณาจักร โดยได้น าเอารูปแบบของการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีรูปแบบมาจากประเทศ
นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท์มาใช้ในศาลเยาวชน โดยได้พฒันามาจากการประชุมกลุ่มครอบครัวของชนเผ่าเมารี8 
และจากแนวคิดของการตกลงกันระหว่างผู้ เสียหาย กับผู้กระท าความผิด (victim – offender 
mediation) และครอบครัวของทัง้สองฝ่าย มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขในการด าเนินการกบั
ผู้กระท าความผิด และเสนอให้ศาลพิจารณาปรับปรุงก่อนท าการพิพากษาได้  นอกจากนี ้ใน
กฎหมายของสหราชอาณาจกัรได้ก าหนดให้มี Youth Offending Teams ซึง่เป็นกลุ่มสหวิชาชีพ
                                                           
7 ณรงค์  ใจหาญ และคณะผู้ วิจยั, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้าง

ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบนัวิจยัรพี พฒันศกัดิ ์ ส านกังานศาลยตุิธรรม), 2522, 23 – 24. 
8 ณัฐวสา ฉัตรไพบูลย์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : จากทฤษฎีสู่ทางปฏิบัติในนานาชาติ, เอกสาร
จัดท าขึน้เน่ืองในโอกาสวาระครบรอบ 30 ปี ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
,2550, น.28-29. 
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ซึ่งประกอบด้วยต ารวจ พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือการดื่มสุรา 
เจ้าหน้าท่ีการเคหะแห่งชาติ และจดัตัง้ในท้องถ่ิน โดยมีการประสานการท างานเพ่ือคุ้มครองการ
ด าเนินคดีกบัเยาวชน โดยคณะกรรมการชดุนีจ้ะค้นหาปัจจยัท่ีก่อให้เยาวชนกระท าความผิดและ
ก าหนดมาตรการในการป้องกนัมิให้เยาวชนกระท าความผิดซ า้9 
 เป้าหมายของการประชุมกลุ่มครอบครัว เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินการ
แก่ผู้กระท าความผิดและแสวงหาแนวทางให้สงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ทัง้นี ้มี
หลกัการที่ส าคญั คือ ผู้กระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนจะต้องขอโทษต่อการกระท าความผิดท่ีตน
ก่อให้เกิดขึน้ ในสว่นผู้ เสียหายมีโอกาสได้อธิบายถงึผลกระทบท่ีตนได้รับจากการกระท าความผิด 
และผู้ กระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชนและครอบครัวใช้แผนด าเนินการของครอบครัว  ในการ
ด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด10 
 มาตรการท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวในสหราชอาณาจักร  ต้อง
พิจารณาจากรายงานผลกระทบของผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดในกระบวนพิจารณาของ
ศาล และในการพิจารณาของคณะกรรมการของเยาวชนต้องค านึงถึงการชดเชยความเสียหาย
ให้แก่ผู้ เสียหายด้วย นอกจากนี ้สมาชิกในครอบครัวของผู้กระท าความผิดและผู้ เสียหายรวมถึง
ตวัแทนของชุมชนจะต้องได้รับการเชิญเข้าร่วมในการพิจารณาด้วย และในการจัดท าข้อตกลง
จะต้องมีมาตรการท่ีก าหนดในเร่ืองการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ เสียหาย อย่างไรก็ตาม การ
ท่ีจะสร้างความร่วมมือในระดบัชุมชนนัน้ก็เป็นไปได้ยาก เพราะการเข้าร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้อ านาจการเตือนโดยต ารวจ นอกจากนี ้การปรับตัวของ
เยาวชนท่ีกระท าความผิดให้เข้ากับสงัคมและชุมชนนัน้ท าได้ยาก เน่ืองจากบุคลิกส่วนตวัและ
ปัญหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนเอง การประชุมกลุ่มครอบครัวในสหราชอาณาจกัร
ท าให้เยาวชนท่ีกระท าความผิดมีความมัน่ใจในตนเองว่าตนยงัเป็นบุคคลท่ีมีค่าในสงัคม เพราะ
หากน าเยาวชนไปอบรมตามมาตรการทั่วไป อาจท าให้เยาวชนนัน้มีความรู้สึกว่าตนเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมแปลกแยกและไมเ่ป็นท่ียอมรับของบคุคล แตก่ารท่ีมีครอบครัวหรือชุมชนเข้ามามีส่วน
ในการก าหนดมาตรการและก ากับการปฏิบัติการตามแผน จึงท าให้เยาวชนมีความรู้สึกว่าตน

                                                           
9 ณรงค์  ใจหาญ และคณะผู้ วิจยั, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้าง

ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, (สถาบนัวิจยัรพี พฒันศกัดิ ์ ส านกังานศาลยตุิธรรม), 2522, 62. 
10 สวุิช ปนตุติกร, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการด าเนินคดีอาญาของศาล, 16. 
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เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม นอกจากนี ้ควรเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชมุอย่างแท้จริงและควรจดัให้มีการประสานงานเพ่ือด าเนินการตามแผนการประชุมกลุ่ม 
เพ่ือท าให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ11 

 

4. การน ากระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน                               
การพจิารณาคดีเดก็และเยาวชน 

 
 จากแนวคิดตามอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่ารัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนท่ีถูก
กลา่วหาวา่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา จะได้รับการปฏิบตัิตอ่ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการสง่เสริม
ส านกึในศกัด์ิศรีและคณุคา่ของเดก็ซึง่จะสง่เสริมเคารพของเดก็ตอ่สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้
พืน้ฐานของผู้อื่นและในลกัษณะท่ีต้องค านึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เด็กในสังคม การท่ีเด็กและเยาวชนจะต้อง
กลบัคืนสูส่งัคมเม่ือยงัมีอายนุ้อยกลบัมาใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทสร้างสรรค์นี ้เป็นหลกัการที่ส าคญั 
และเป็นท่ีมาของการก าหนดมาตรการใหม่ๆ ในพระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครัว12 และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553โดยได้มีการออกแบบมาตรการในการคดักรอง
เดก็และเยาวชนท่ีต้องหาวา่กระท าผิด ให้ได้รับการดแูล แก้ไขเพ่ือออกจากกระบวนการยุติธรรม
และกลับคืนสู่สังคมโดยสามารถใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้เร็วท่ีสุด  เรียกว่า 
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ซึง่ก็ได้น ามาจากแนวคิดในเร่ืองกระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ (Restorative Justice) 
 ปัจจุบันนีพ้ระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553ได้ ออกมารองรับถึงการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ทัง้ใน
ขัน้ตอนก่อนพิจารณาคดี ระหวา่งพิจารณาคดี และหลงัพิจารณาคดี ดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 86 แห่ง 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553ก าหนดไว้ดังนี ้

                                                           
11 ณรงค์  ใจหาญและคณะผู้ วิจยั, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเร่ือง “กระบวนการสร้าง

ความยุติธรรมเชิงสามฉันท์ ในศาลยุติธรรม”, 65. 
12 อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก, ข้อที่ 40 1. 
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 ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอตัราโทษอย่างสูงตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็ก
หรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า
ก่อนฟ้องคดี เม่ือค านงึถงึอาย ุประวตัิ ความประพฤติ สติปัญญา การศกึษาอบรม สภาพร่างกาย 
สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าความผิดแล้ว หากผู้ อ านวยการสถานพินิจ
พิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนัน้อาจกลบัตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดท าแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ  และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือ
เยาวชนอาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทนองค์การซึง่เด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ทัง้นี ้เพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน 
บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย หรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่ชุมชน
และสงัคม แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบ าบดัฟื้นฟูต่อพนกังานอยัการเพ่ือพิจารณา 
โดยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูดงักล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและ
ผู้ เสียหายด้วยหากคดีนัน้เป็นคดีท่ีมีผู้ เสียหาย 
 เมื่อพนักงานอยัการได้รับแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อ านวยการสถาน
พินิจตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้ อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงานอยัการไม่เห็นชอบกบัแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู 
ให้สัง่แก้ไขแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟหูรือสัง่ด าเนินคดีตอ่ไป และให้ผู้อ านวยการสถานพินิจแจ้งค าสัง่
ของพนกังานอยัการให้พนกังานสอบสวนและผู้ เก่ียวข้องทราบ หากพนกังานอยัการเห็นว่าแผน
แก้ไขบ าบดัฟืน้ฟไูด้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเด็กหรือเยาวชนแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมให้ พนักงานอยัการเห็นชอบกับแผนดงักล่าวและให้มีการด าเนินการตามแผนแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูทันทีพร้อมทัง้รายงานให้ศาลทราบ ทัง้นี ้แผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูต้องได้รับความ
ยินยอมจากเดก็หรือเยาวชน และผู้ เสียหายด้วยหากคดีนัน้เป็นคดีท่ีมีผู้ เสียหาย 
 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูนัน้ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลพิจารณาสัง่ตามท่ีเห็นสมควร  
 ศาลต้องมีค าสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน ทัง้นี ้ให้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อก าหนดเก่ียวกบัแนวทาง
ในการด าเนินการของศาลด้วย 
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4.1.1 วิธีการด าเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตาม
มาตรา 87 แห่ง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553ก าหนดไว้ดังนี ้
 ในการจดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจเชิญฝ่าย
เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด ฝ่ายผู้ เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือ นักสังคม
สงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้ แทนชุมชนหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด หรือพนกังานอยัการด้วยก็ได้ ทัง้นี ้จะต้อง
จดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนกังานอยัการพิจารณาภายในสามสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีเดก็หรือเยาวชนส านกึในการกระท า 
 แผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือ
เยาวชน เว้นแต่เป็นการก าหนดขึน้เพ่ือประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนัน้หรือเพ่ือคุ้ มครอง
ประโยชน์สาธารณะและไมมี่ลกัษณะเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของเดก็หรือเยาวชน  
 แผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟตูามวรรคหนึง่ อาจก าหนดให้ว่ากล่าวตกัเตือน ก าหนดเง่ือนไขให้
เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจ
ก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บคุคลหรือองค์การซึง่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู่ด้วยปฏิบตัิด้วย
ก็ได้ ก าหนดให้ชดใช้เยียวยาความเสียหาย ก าหนดให้ท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ไมเ่กินสามสิบชัว่โมง หรือก าหนดให้น ามาตรการอย่างหนึง่หรือหลายอย่างมา
ใช้เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูเด็กหรือเยาวชน ทัง้นี ้ระยะเวลาในการปฏิบตัิตามแผน
แก้ไขบ าบดัฟืน้ฟตู้องไมเ่กินหนึง่ปี 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 
 4.1.2 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนแก้ไขฟ้ืนฟูตามมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว 
พ.ศ. 2553ก าหนดไว้ดังนี ้
 ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูนัน้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอัยการ
ทราบและแจ้งให้พนกังานสอบสวนด าเนินคดีตอ่ไป  
 เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ อ านวยการสถานพินิจ
รายงานให้พนักงานอยัการทราบ หากพนักงานอยัการเห็นชอบให้มีอ านาจสัง่ไม่ฟ้องเด็กหรือ
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เยาวชนนัน้ ค าสัง่ไม่ฟ้องของพนักงานอยัการให้เป็นท่ีสดุ และสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนั
ระงับ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ มีส่วนได้เสียท่ีจะด าเนินคดีส่วนแพ่ง และให้ผู้ อ านวยการสถานพินิจ
รายงานค าสัง่ไมฟ่้องให้ศาลทราบ 
 ส าหรับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องนัน้เป็นการน าแนวทางการ
ปฏิบัติงานของกรมพินิจและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนในการผันเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมด้วยการตีความขยายบทบัญญัติมาตรา63ของพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534 มาประยุกต์กับ
แนวคิดของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ซึง่จะเห็นได้วา่เดก็และเยาวชนท่ีจะเข้าเง่ือนไขใน
การใช้มาตรการพิเศษก่อนฟ้องคดีนัน้ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในคดีท่ีมีอตัรา
โทษไมร้่ายแรงมีพฤติกรรมท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากจึงไม่สมควรท่ีจะอยู่ใน
กระบวนการยุติธรรมนานจนเกินไปก็จะถูกคดักรองออกไปจากกระบวนยุติธรรมด้วยมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาให้เร็วท่ีสุดส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนีส้ามารถกลับคืนสู่
สงัคมและใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชัน้พิจารณา ตามมาตรา 90แห่ง 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 
 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาซึง่มีอตัราโทษอย่าง
สูงตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินย่ีสิบปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้า
ปรากฏวา่เดก็หรือเยาวชนไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุให้จ าคกุมาก่อน  เว้นแต่
เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีค าพิพากษา หากเด็กหรือ
เยาวชนส านกึในการกระท าและผู้ เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คดัค้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภยัร้ายแรงต่อสงัคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจ
กลบัตนเป็นคนดีได้ และผู้ เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากน าวิธีจดัท าแผน
แก้ไขบ าบดัฟืน้ฟู ซึง่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้ เสียหายมากกว่าการ
พิจารณาพิพากษา ให้ศาลมีค าสัง่ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีศาลเห็นสมควรจดัให้มี
การด าเนินการเพ่ือจดัท าแผนดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขให้เด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
บคุคลหรือองค์การซึง่เดก็หรือเยาวชนอาศยัอยู่ด้วยปฏิบตัิ แล้วเสนอตอ่ศาลเพ่ือพิจารณาภายใน
สามสิบวนันับแต่ท่ีศาลมีค าสั่ง หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูให้ด าเนินการ
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ตามนัน้และให้มีค าสัง่จ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราว หากศาลไม่เห็นชอบ ให้ด าเนินกระบวนพิจารณา
ตอ่ไป 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวตระหนกัถงึประโยชน์ของการน าแนวคิดในเร่ืองกระบวนการ
ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์มาประยกุต์ใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลเพ่ือเยียวยาผู้ เสียหายและ
แก้ไขพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าความผิดเร่ิมแรกอาศยัการตีความมาตรา95 ของ
พระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.
2534 และเร่ิมใช้ครัง้แรกท่ีศาลจงัหวดันนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวโดยใช้ช่ือว่า “การ
ประชุมกลุ่มเยียวยา”ต่อมาถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบตัิงานของศาลเยาวชน
และครอบครัวท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางต่อมาจึงน ามาประกาศเป็นนโยบายกระบวน
ทศัน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวทัว่ประเทศแล้วจึงก าหนดให้มีมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาชัน้พิจารณาขึน้ดงักล่าวเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ี
กฎหมายก าหนดเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชัน้พิจารณาได้และศาลสามารถ
ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชัน้พิจารณาเป็นเคร่ืองมือในการคดักรองเด็กหรือ
เยาวชนท่ีไมค่วรอยู่ในกระบวนการยุติธรรมออกไปจากกระบวนการยุติธรรมให้เร็วท่ีสดุสามารถ
กลบัคืนสู่สงัคมและใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องท า
การพิจารณาคดีเช่นเดียวกบัมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องโดยมีรูปแบบการ
จดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟจูากการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเช่นเดียวกบัการประชุม

จดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟกู่อนมีการฟ้องคดี13ซึง่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในชัน้
พิจารณาตามมาตรา90นีถื้อเป็นการน าแนวคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) มาใช้ในการด าเนินคดีโดยแท้จริงเป็นกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์
โดยแท้ 
 4.3 มาตรการในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเดก็หรือเยาวชนก่อนมีค าพิพากษา ตาม
มาตรา 132 แห่ง พระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 
 ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีค าพิพากษาหรือบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง หรือบคุคลซึง่จ าเลยอาศยัอยู่ด้วยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้ เสียหายแล้วศาล
                                                           
13 เอกสารประกอบการสมัมนา “แนวคิดและความเป็นมาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”,(ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยตุิธรรม ส านักงานศาลยตุิธรรม), 
128 
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อาจมีค าสัง่ให้ปลอ่ยตวัจ าเลยชัว่คราวแล้วมอบตวัจ าเลยให้บคุคลดงักลา่วโดยไมม่ีประกนั หรือมี
ประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนัด้วยก็ได้ โดยก าหนดเง่ือนไข เช่น ให้จ าเลยรายงานตวัต่อ
พนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การด้านเด็ก  เข้ารับการแก้ไข
บ าบดัฟื้นฟูรับค าปรึกษาแนะน า เข้าร่วมกิจกรรมบ าบดัหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใช้วิธีการ
เพ่ือความปลอดภยัภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร แตต้่องไมเ่กินกวา่จ าเลยมีอายุครบย่ีสิบสี่
ปีบริบูรณ์ ในการนีศ้าลมีอ านาจสัง่ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึง่จ าเลยอาศยัอยู่ด้วย
เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับค าปรึกษาแนะน าด้วยก็ได้  
 ในกรณีศาลเห็นว่าจ าเลยไม่สมควรใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่งตวัจ าเลยไปยัง
สถานพินิจหรือสถานท่ีอื่นท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควรท่ียินยอมรับตัว
จ าเลยไว้ดแูลชัว่คราว หรือจะให้ใช้วิธีการส าหรับเดก็และเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ แตต้่องไมเ่กิน
กวา่จ าเลยนัน้มีอายคุรบย่ีสิบสี่ปีบริบรูณ์ 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสัง่ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพ
ปัญหาการจดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟู การเตรียมความพร้อมเพ่ือมอบตวัจ าเลยให้บิดา มารดา 
ผู้ปกครองหรือบคุคลซึง่จ าเลยอาศยัอยู่ด้วย ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของประธานศาลฎีกา 
 4.3.1 ผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา132เป็นไปตามมาตรา 133แห่ง 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ดังนี ้
 เมื่อจ าเลยได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดตามมาตรา 132 
แล้วให้ศาลสัง่ยุติคดีโดยไม่ต้องมีค าพิพากษาเก่ียวกับการกระท าความผิดของจ าเลย  เว้นแต่
ค าสัง่เก่ียวกบัของกลาง และให้ถือวา่สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั  
 ถ้าจ าเลยผิดเง่ือนไขตามมาตรา 132 กใ็ห้ศาลยกคดีขึน้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
 มาตรการในการแก้ไข บ าบดั ฟืน้ฟเูดก็หรือเยาวชนก่อนมีค าพิพากษานี ้เป็นเคร่ืองมือท่ี
มีอยู่แล้วตัง้แต่ในพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2534 ซึง่ก าหนดหลกัการไว้แต่เพียงว่าในกรณีท่ีศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์
แห่งคดียงัไม่สมควรจะมีค าพิพากษา ศาลจะมีค าสัง่ให้ปล่อยตวัจ าเลยชัว่คราวหรือจะส่งตวัไป
ควบคมุไว้ยงัสถานพินิจชัว่คราวหรือจะใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ 14 แต่
ภายหลงัมีพระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

                                                           
14 เร่ืองเดียวกนั, 131. 
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พ.ศ. 2553จงึมีการปรับปรุงขยายขอบเขตการด าเนินการในการแก้ไข บ าบดัเด็กหรือเยาวชนให้
กว้างขึน้เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนสู่สังคม หากเด็กหรือเยาวชนสามารถ
ปฏิบัติตามค าสั่งศาลในมาตรการดังกล่าวส าเร็จ  เด็กหรือเยาวชนก็จะถูกคัดกรองออกจา
กระบวนการยุติธรรม ศาลจะมีค าสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีค าพิพากษา และให้ถือว่าสิทธิน า
คดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบัไป 
 

5. ผลที่เกดิขึน้จากการน าแนวคิดเร่ืองกระบวนการยุตธิรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
 จากท่ีได้มีการน าแนวคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative 
Justice) มาใช้ในการด าเนินคดีอาญาท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดทัง้ในขัน้ตอนก่อน
พิจารณาคดีระหว่างพิจารณาคดี และหลงัพิจารณาคดี จนเกิดเป็น"มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญา" นัน้ มาตรการนีจ้ะต้องมีการจดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูให้แก่เด็กหรือเยาวชน 
โดยจะจดัให้มีกระบวนการจดัท าแผนแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟูท่ีมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายเดก็หรือเยาวชน ฝ่ายผู้ เสียหาย นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่ชุมชนหรือหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ดงันัน้ การน ากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนรู้สกึส านึกในการ
กระท าของตน และผู้ เสียหายให้อภัยในสิ่งท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด เด็กและเยาวชน
ดงักล่าวก็จะรู้สึกว่าตนเองยังมีค่า และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครัง้อย่างมีบทบาทเชิง
สร้างสรรค์อีกทัง้เด็กและเยาวชนไม่ถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยการเข้าไปอยู่ใ นสถานพินิจ 
เพราะท่ีท่ีเหมาะสมท่ีเดก็ควรอยู่มากท่ีสดุคือบ้าน 

ในส่วนของแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูจะมีกระบวนการในการดึงความสนใจของเด็กและ
เยาวชน โดยการให้เดก็และเยาวชนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่ีตนเองถนดัหรือสนใจเป็นพิเศษ ซึง่นัน่
ก็จะท าให้เดก็หรือเยาวชนมีโอกาสได้พฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และพฒันาตนเอง
ให้เป็นคนท่ีดีขึน้และเมื่อเด็กหรือเยาวชนยอมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในแผนแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟ ู   
จะเป็นการตัดโอกาสท่ีเด็กหรือเยาวชนจะหันกลับไปหมกมุ่นกับการกระท าต่างๆท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดการกระท าความผิดขึน้มาอีกโดยแผนแก้ไข บ าบดั  ฟืน้ฟูส าหรับเด็กและเยาวชนแต่ละ
คนจะมีลกัษณะเฉพาะคือจดัท าขึน้มาให้ตรงตามปัญหาและเหมาะสมกบัเด็กหรือเยาวชนแต่ละ
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คน ซึ่งก็จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาการท่ีเด็กหรือเยาวชนจะกลบัมากระท าความผิดซ า้อีก ลดโอกาสการ
กลบัเข้าสูส่ิ่งแวดล้อมและสงัคมเดิมๆท่ีอาจก่อให้เดก็หรือเยาวชนเข้าไปกระท าความผิดซ า้ได้อีก 
 ทางด้านผู้ เสียหายก็จะรู้สกึเข้าใจเดก็หรือเยาวชนผู้กระท าความผิดและให้อภยั เป็นการ
ระงับข้อบาดหมางและสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ในสงัคม และผู้ เสียหายก็ยังได้รับการ
เยียวยาความเสียหายทางร่างกายและทางทรัพย์สิน ครอบคลมุถงึการเยียวยาความเสียหายทาง
สงัคม และโดยเฉพาะทางจิตใจอีกด้วยซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ เสียหายแล้วยัง
สร้างความพงึพอใจให้แก่ทัง้ตวัเดก็หรือเยาวชน รวมทัง้ผู้ปกครองอีกด้วย  
 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาจงึเป็นมาตรการหนึง่ท่ีจะช่วยลดจ านวนเดก็
และเยาวชนท่ีสถานพินิจจะต้องรับผิดชอบดแูลและลดปริมาณคดีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว
จะต้องพิจารณาและมีค าพิพากษา 
 เน่ืองจากการก าหนดมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพ่ือรองรับแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน้ ต้องยอมรับว่ากระบวนการดงักล่าวไม่สามารถน ามาใช้
กับคดีได้ทุกประเภท เช่นการกระท าความผิดในคดียาเสพติด หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม
อย่างร้ายแรงดงันัน้ในศาลท่ีมีคดีลกัษณะดงักล่าวเกิดขึน้จ านวนมากๆเช่นศาลในบางพืน้ท่ีท่ีมี
คดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดเก่ียวกับยาบ้า ซึ่งไม่สามารถน ามาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 ไปใช้ด้วยได้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงไม่มีผลต่อ
การคัดกรองเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมมากนัก  ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อ
วตัถปุระสงค์ในการลดปริมาณคดีในศาลและลดภาระงานของสถานพินิจ 

 ปัญหาอีกประการท่ีเกิดขึน้จากการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาล
เยาวชนและครอบครัว จากท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นัน้
ไมเ่หมาะกบัคดีบางประเภท แต่บางศาลท่ีเน้นน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้มาก
จนเกินไปก็จะมีการก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิของศาลนัน้โดยบงัคบัใช้มาตรา 90 มากเกินไป เช่น
บางศาลน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กบัคดีท่ีมีอตัราโทษหนกั เช่น คดีข่มขืน 
ซึง่ผู้ เขียนเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นความผิดท่ีร้ายแรง นอกจากกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ผู้ เสียหายอย่างมากแล้วยงักระทบตอ่สงัคมโดยรวมอีกด้วย 
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 ประการสุดท้ายการจัดกิจกรรมแก้ไข บ าบัดฟื้นฟูในศาลบางแห่งจัดขึน้ค่อนข้างน้อย
อาจจะเน่ืองจากปัญหาด้านงบประมาณมีไมเ่พียงพอ 

 

6. สรุป 
 

 การน าแนวคิดเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการด าเนินคดีอาญาท่ี
เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ในรูปแบบของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานัน้ 
สามารถน าเดก็หรือเยาวชนเข้าสูก่ระบวนการได้ทัง้ในขัน้ตอนก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณา
คดี และหลงัพิจารณาคดี โดยมาตรการนีต้้องอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการจดัท าแผน
แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูให้ส าเร็จลุล่วง และเกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยเด็กและเยาวชนต้อง
เข้าใจว่าการกระท าผิดท่ีตนเองได้ก่อขึน้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ อื่นอย่างไร  และเกิดความ
ส านึกผิดต่อการกระท าของตนเอง ประสงค์จะปรับปรุง พฤติกรรม ขณะเดียวกนัผู้ เสียหายต้อง
ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ได้รับรู้ถงึปัญหาของเดก็และเยาวชนท่ีเกิดขึน้และมีความเห็นอก
เห็นใจเดก็หรือเยาวชนพร้อมให้อภยัและยินดีท่ีจะให้โอกาสเดก็หรือเยาวชนกลบัคืนสู่สงัคมอย่าง
ปกติสขุ ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องอื่นทกุฝ่ายสนบัสนนุการด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จลลุ่วง อย่างไร
ก็ดีมาตรการนีไ้ด้มีการออกแบบให้เกิดขึน้คู่ขนานไปกับการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักด้วย คือหากเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแก้ไขฟื้นฟูไม่ส าเร็จ  ก็จะต้องกลับสู่
กระบวนการพิจารณาคดีตามปกติ และมีค าพิพากษาในคดีนัน้ แต่อย่างไรก็ตามหากศาลเห็นว่า
คดีดงักล่าวยังไม่สมควรมีค าพิพากษา ศาลก็ก าหนดเง่ือนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ หากท า
ส าเร็จก็จะถกูคดักรองออกจากกระบวนการยตุิธรรมโดยไมต้่องค าพิพากษา เดก็หรือเยาวชนก็จะ
ไมม่ีประวตัิเสียหายติดตวั 
 เพ่ือให้การน ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาใช้ให้เกิดการ
บรรลผุลตามแนวคิดของกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัท์ เน่ืองจากจะต้องมีบุคคลหลายฝ่าย
เข้ามาเก่ียวข้องไมว่า่จะเป็นนกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือแม้แต่ชุมชนหรือหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง เช่นในกระบวนการจดัท าแผนแก้ไข บ าบดั ฟืน้ฟู ดงันัน้จึงควรมีการสร้างความเข้าใจ
ให้แก่บคุลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเข้าใจถงึแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือจะ
น าไปใช้อย่างเหมาะสมรวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเห็นถึงความส าคญัโดยจัดให้มีการท า
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กิจกรรมแก้ไข บ าบดั ฟืน้ฟใูห้เพ่ิมมากขึน้ก็จะสง่ผลดีตอ่ตวัเดก็และเยาวชนในการกลบัไปเป็นคน
ดีของสงัคม 

ประการสดุท้าย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดภาระคา่ใช้จ่ายแก่เด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระท าความผิดในเขตอ านาจศาลหนึ่ง แต่มีถ่ินท่ีอยู่นอกเขตศาลดงักล่าว จะต้องมาด าเนิน
ต่างๆท่ีศาลซึ่งเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอยู่ในเขตอ านาจ จึงควรมีการท าความร่วมมือ
ระหวา่งศาลเยาวชนและครอบครัว(MOU)ด้วยกนั 
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อากาศยานไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเร่ิมถูกน ามาใช้ประโยชน์ทัง้ในภารกิจทาง
ทหารและเชิงพาณิชย์ และถือเป็นการขนส่งท่ีรวดเร็วท่ีสุดในปัจจุบัน เมื่อมีการน าอากาศยาน    
ไร้คนขบัมาใช้มากย่ิงขึน้ย่อมอาจท าให้เกิดอบุตัิเหตมุากขึน้ ตามมาด้วย ซึง่วิธีการเยียวยาความ
เสียหายทัง้ทางชีวิต ร่างกายและอนามยั ท่ีเกิดขึน้นัน้ย่อมต้องอาศยัการประกนัภยั เป็นเคร่ืองมือ
ในการบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ แต่อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์การประกันภัยของอากาศยาน     
ไร้คนขบันัน้มีเพียงหลกัเกณฑ์เดียวซึง่มีการวางกฎเกณฑ์ดงักลา่ว ตามประกาศประกาศกรมการ
ขนส่งทางอากาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการ
เดินอากาศ ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2547ซึง่หลกัเกณฑ์นัน้ยงัไม่เพียงพอและเหมาะสม     
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์การคมนาคมทางบกนัน้  มีหลักเกณฑ์ ก าหนดประเภทรถที่
ต้องท าประกันภัย ,ผู้ มีหน้าท่ีในการท าประกันภัย,ผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครองและ ค่าสินไหม
ทดแทน เป็นต้น 

                                                           
1 อาจารย์พิเศษ 
2 Special Lecturer 

mailto:niticrru@gmail.com
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 ดงันัน้ ประเทศไทยควรจะพฒันากฎเกณฑ์การประกนัภยัเก่ียวกบัอากาศยานไร้คนขบั
ให้มีความทนัสมยัและเป็นสากล ตอ่ไป 

ค าส าคัญ : การประกนัภยั, อากาศยานไร้คนขบั 
 

Abstract 
 

 This article seeks to study on legal measures regarding an insurance on 

Unmanned Aerial Vehicle(hereinafter: UAV). UAV is a new technology began to be 
used for both military and commercial applications. Which when the unmanned aircraft 
used more would cause more accidents.The way to remedy the damage through life, 
body and health occurred that would require insurance as a tool to mitigate those 

damages.Insurance rules of UAV has the only way in which the rules is Thailand Civil 
Aviation Committee regulation on air traffic, and ministerial regulation of Ministry of 
Transport on authorization and conditions of external controlled pilotless aircraft 
operation B.E.2558. However, such regulations are not explicit and inclusive enough. 
Compared with the rules of land transportation, there are rulesdetermine the type of 
car insurance, Insured,Victims and Compensation, etc. 

 As a result,Thailand should develop insurance regulations for UAV 
modernization as international. 
Keywords : Insurance, Unmannedaerial vehicle 
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1.  บทน า 
 

ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนัสรรพสิ่งทัง้หลายบนโลกย่อมต้องประสบความเสี่ยงภยัทัง้จาก
ธรรมชาติ จากมนุษย์  จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม มนุษย์ยังต้องคอย
ระมดัระวงั ช่วยเหลือกนั เพ่ือบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ จากความเสี่ยงภยัต่างๆ ซึง่ปัจจุบนั 
ได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วขึน้ หลายๆด้าน ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือการพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง โดยมี
กฎหมายเป็นส่วนท่ีควบคมุให้เกิดความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ดี กฎหมายกลบัไม่ได้พฒันาไป
อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีนัน้ ๆ การคมนาคมทางอากาศในปัจจุบนั มีความส าคญัเป็นอย่าง
มาก เพราะการคมนาคมทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอากาศยานนัน้ถือเป็นการคมนาคมท่ีเร็ว
ท่ีสุด สามารถตอบสนองต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และอากาศยานยัง
แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และความทันสมัยของแต่ละประเทศด้วยดังจะเห็นได้จากการมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมยัสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที  และ   
ย่ิงไปกว่านัน้อากาศยานยังต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการมีความ
มัน่ใจกบัความปลอดภยัตลอดการเดินทาง 

ส าหรับการคมนาคมทางอากาศนัน้มีการพฒันามาตลอดโดยในระยะแรก มีท่าอากาศ
ยานของประเทศไทยใช้ในกิจการทหารเป็นหลกั และได้เร่ิมมีบทบาทในปี พ.ศ. 2462 มีการ
ทดลองใช้อากาศยานบินน าถุงไปรษณีย์ จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปสู่ท่ีจงัหวดัจนัทบุรีเป็น
ครัง้แรก หลงัจากนัน้ได้มีการบินเพ่ือช่วยเหลือกรมไปรษณีย์โทรเลขในการรับสง่หนงัสือ ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2473 สายการบิน เคแอลเอ็ม
รอยลั ดตัช์ แอร์ไลน์(KLM Royal Dutch Airline) ได้แวะลงท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ซึง่นบัว่า
เป็นสายการบินพาณิชย์ตา่งประเทศสายแรกท่ีมาลงในประเทศไทย และกิจกรรมด้านการบินพล
เรือนของประเทศไทย จงึได้มีการพฒันาตามล าดบัอย่างตอ่เน่ือง 

ตอ่มาได้มีการพฒันาอากาศยานไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ซึง่ใช้ใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 และได้มีการคิดค้นพฒันาอย่างรวดเร็วเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร 
เช่น การลาดตระเวนข่าวและการค้นหาเป้าหมาย เป็นต้น เพ่ือปราศจากความเสี่ยงในการ
สูญเสียนักบิน  จนกระทั่งปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับมีการน ามาใช้ในด้านพลเรือนอย่าง
แพร่หลายมากขึน้ และพบว่า ตลาดของอากาศยานไร้คนขบัมีมากกว่า 610 แบบทัว่โลก  และมี
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บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมของอากาศยานไร้คนขบัอีกกวา่ 250 บริษัท ซึง่คาดวา่จะเติบโต
ขึน้ไปอีกในอนาคต3 

โดยตามค าจัดความจาก The U.S. Air Force Remotely Piloted Aircraft and 
Unmanned Aerial Vehicle Strategic Vision, 2005 ได้ให้ค าจดัความของระบบอากาศยานไร้
คนขบัดงันี“้Remote piloted aircraft” is synonymous with “remotely operated aircraft” 
and refers to larger unmanned systems such as the MQ-1 Predator and the RQ-4 
Global Hawk that operate in controlled airspace. “Unmanned aerial vehicle” refers to 
systems such as the Raven and Pointer small unmanned systems that do not operate 
under positive air traffic control and may not require rated operators. The term 
“unmanned aircraft system” itself and is more commonplace.”  

ตามความหมายภาษาไทยนัน้“อากาศยานไร้คนขับ”คืออากาศยานบังคับระยะไกล 
(Remotely Piloted Vehicle: RPV หรือ Remotely Piloted Vehicle Systems: RPVS) เป็น
อากาศยานท่ีไม่มีนักบินบังคับการบินบนอากาศยาน สามารถควบคุมจากระยะไกลผ่าน
เครือข่ายการสื่อสารโดยปกติจะออกแบบมาให้สามารถบังคบักลบัมาได้ ซึ่งอากาศยานบังคบั
ระยะไกลเป็นอากาศยานท่ีขยายขนาดขึน้จากเคร่ืองบินควบคุมระยะไกล  (Remotely 
Controlled Plane) โดยทั่วไปอากาศยานบังคบัระยะไกลมีการใช้ในทางทหารมาแล้วเป็น
เวลานานเช่นอากาศยานเป้าบินควบคมุด้วยวิทยุทางไกล (Target Drones) อากาศยานทดลอง 
(Test Aircraft) และอากาศยานลาดตระเวน (Reconnaissance Platforms) เป็นต้น 

อากาศยานไร้คนขบั เร่ิมมีการใช้ในเชิงพาณิชย์มากย่ิงขึน้ เช่น องักฤษ4 รัสเซีย5 อินเดีย6 
ได้มีการพฒันาอากาศยานไร้คนขบัให้สามารถสง่สินค้าประเภทอาหาร (พิซซ่า) ให้แก่ลกูค้า เพ่ือ
ลดต้นทนุและระยะเวลาในการขนส่ง นอกจากนัน้ยงัมีบริษัท อเมซอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
                                                           
3 อาภรณ์ พลเสน, บทความพิเศษ: รู้จักอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV), สืบค้น
เม่ือ 3 มกราคม 2559, จาก http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cname=&cno=4308 
4 Nbcnews online, Domino's “DomiCopter” drone can deliver two large pepperonis, (3June 2013), 
Retrieved 20 February 2016, from http://www.nbcnews.com/technology/dominos-domicopter-drone-can-
deliver-two-large-pepperonis-6c10182466 
5 Nydailynews online,Pie in the sky: Russian chain delivers pizza by drone, (25 June 2014), Retrieved 20 
February2016, from http://www.nydailynews.com/life-style/russian-chain-delivers-pizza-drone-article-1.1843441 
6 BBC News online, India:Police investigate pizza deliveries by drone, (23 May 2014), Retrieved 20 
February 2016, from http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-27537120 
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ได้มีการน าอากาศยานไร้คนขบัมาทดลองบินส่งสินค้าท่ีมีการสัง่ซือ้ทางออนไลน์ (Online)7 และ
ประเทศสิงคโปร์โดยหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ  (Info-communications 
Development Authority of Singapore: IDA) ได้น าอากาศยานไร้คนขบัทดลองบิน เพ่ือจดัส่ง
พสัดุภายใต้ความร่วมมือกับการไปรษณีย์สิงคโปร์ (SingaporePost)8 เป็นต้น ส าหรับประเทศ
ไทย กองทัพเรือได้ชีแ้จ้งว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟืน้ฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
(กยอ.) มีการจดังบประมาณเพ่ือพฒันาขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขบัเป็นจ านวนเงิน 
239.80 ล้านบาท9” 

ถงึแม้วา่การมีอากาศยานไร้คนขบันัน้จะเป็นการลดความสญูเสียอนัเกิดจากคนขบั ซึง่
มนษุย์เป็นทรัพยากรสงูสดุและไม่อาจคิดค านวณเป็นเงินได้ แต่อย่างไรก็ดีความเสี่ยงอนัเกิดอนั
เกิดจากการใช้อากาศยานไร้คนขับนัน้ ก็ยังอาจมีได้ เช่น ความเสียหายอันเกิดกับการขนส่ง
สินค้า หรือ มนุษย์ ,อุบัติเหตุอนัเกิดกับอากาศยาน หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดผลกระทบกับ
บุคคลท่ีสาม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน มีเพียง ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  หลกัเกณฑ์การขอ
อนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานท่ี
ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความ
เสียหายอนัเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลท่ีสามวงเงินประกนัไม่ต ่ากว่าหนึ่ง
ล้านบาทตอ่ครัง้เท่านัน้ ซึง่หากเปรียบเทียบกบัรถยนต์แล้วมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีก าหนดทัง้การ
ก าหนดค่าเสียหายเบือ้งต้น การก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามชนิด ประเภท และขนาด
รถยนต์ เป็นต้น ซึง่ผู้ เขียนจะได้กลา่วในสว่นตอ่ไป  

ดงันัน้ เมื่อมีการน าเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้มากขึน้ในประเทศไทย จึงมี
ความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างครอบคลมุและเหมาะสมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล บทความนีจ้ึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์กฎเกณฑ์การประกันภัยของอากาศยานไร้
คนขบั โดยจะใช้หลกัศกึษากฎเกณฑ์ การประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั ตอ่ไป 

                                                           
7 กรุงเทพธุรกิจ, “อเมซอน” ทดลองโดรนส่งสินค้า, (1 ธันวาคม 2558), สืบค้นเม่ือ 20 กุมภาพันธ์ 2559, จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676715 
8 AEC10NEWS,“สิงคโปร์” ทดสอบใช้ “โดรน” ส่งพสัดุเล็งผลสนองการค้าออนไลน์, (12 ตลุาคม 2558), สืบค้นเม่ือ 20 
กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.aec10news.com/อาเซียน/item/939-สิงคโปร์ทดสอบใช้โดนส่งพัสดุเล็งผลสนอง
การค้าออนไลน์ 
9 ผู้จดัการ online, “คมนาคม” เตรียมออกกฎหมายควบคมุอากาศยานไร้คนขบั (UAV), (24 มิถนุายน 2556), สืบค้นเม่ือ 
10 สิงหาคม 2556, จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076603 
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2.  การประกันภัย 
 

ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนัสรรพสิ่งทัง้หลายบนโลกย่อมต้องประสบความเสี่ยงภยัทัง้จาก
ธรรมชาติ จากมนุษย์  จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม มนุษย์ยังต้องคอย
ระมดัระวงั ช่วยเหลือกนั เพ่ือบรรเทาความเสียหายเหล่านัน้ จากความเสี่ยงภยัต่างๆ เหล่านีจ้ึง
ถือก าเนิดของการประกนัภยั 

ภยั (Perils) ในกรณีนีห้มายถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดความเสียหาย โดยทัว่ไปจ าแนกได้เป็น 
3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกนัคือ 

1) สาเหตุความเสียหายท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Natural Perils) เช่น ไฟไหม้ป่า ลมพาย ุ
น า้ท่วม แผ่นดินไหว ภเูขาไฟระเบิด การได้รับเชือ้โรคมะเร็ง ฯลฯ 

2) สาเหตุของความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ (Human Perils) ได้แก่ 
การลอบวางเพลิงเผาทรัพย์ การโจรกรรม การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย (อัตตวินิบาต) การ
จลาจล การประมาทเลินเลอ่ ฯลฯ 

3) สาเหตุของความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจ (Economic or 
Business Perils) เช่น สภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจให้
ประสบปัญหาขาดทนุ จนถงึขัน้ต้องเลิกล้มกิจการ เป็นต้น 

ดงันัน้ การประกนัภยั หมายถึง การโอนความรับผิดชอบจากผู้ ท่ีต้องมีความเสี่ยงภยัไป
ยงับุคคลหนึ่งโดยบุคคลนัน้สญัญาว่า เมื่อมีภัยความเสียหายเกิดขึน้ตามท่ีตกลงกนัไว้ ผู้นัน้จะ
จา่ยคา่เสียหายให้ตามจ านวนท่ีรับประกนั และเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัความรับผิดชอบอนันี ้ผู้ ท่ีต้อง
มีความเสี่ยงภยัตกลงจะสง่เงินจ านวนหนึง่ให้กบับคุคลนัน้เป็นเบีย้ประกนัภยัความเสี่ยงภยั10 

ส าหรับกฎหมายว่าด้วยประกนัภยันัน้ มีทัง้กฎหมายประกนัภยัท่ีเป็นกฎหมายมหาชน 
ซึ่งมี 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ,พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.2535 และ 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และกฎหมายเอกชน คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลกัษณะ 20 ก าหนดให้ศกึษาเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ตัง้แตม่าตรา 861 ถงึ มาตรา 897 รวมทัง้สิน้ 37 มาตรา 

                                                           
10 ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ,ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย :
(กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพ์นิติธรรม;2556)หน้า3-4 
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นกัวิชาการจงึแบ่งขอบเขตของการประกนัภยัออกเป็น 2 ชนิดด้วยกนั คือ11 
1) การเสียหายเก่ียวกบัพลงัในการหารายได้ (Damage to Earning Power) 

ขอบเขตของการประกันภัยอนัเก่ียวกบัการสญูเสียพลงัในการหารายได้นีห้มายถึง
ภยนัตรายใดๆ ก็ตาม หากได้เกิดขึน้แล้วท าให้สญูเสียพลงัในการหารายได้ไปแล้ว การประกนัภยั
จะให้ความคุ้มครอง และ ผู้ ท่ีได้รับการสูญเสียก็จะได้รับการชดใช้ค่าสูญเสียนัน้ ไมว่ารายได้ท่ี
สญูเสียนัน้จะอยู่ในรูปคา่แรงงาน คา่เช่า ก าไร หรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ซึง่อาจเกิดขึน้แก่ 

(1) การสญูเสียพลงังานในการหารายได้ของบุคคลธรรมดา (Natural Persons)ซึง่
เกิดจากมรณกรรม การเจ็บป่วย ความชรา อบุตัิเหต ุหรือ การไม่มีงานท า เป็นต้น ซึง่ย่อมท าให้
บคุคลต้องสญูเสียรายได้ท่ีควรจะได้รับไป 

(2) การสญูเสียพลงังานในการหารายได้ของธุรกิจ (Business) ซึง่อาจเกิดจากไฟ
ไหม้ น า้ท่วม พาย ุการระเบิด แผ่นดินไหว และเหตอุื่นๆ สิ่งเหลา่นีย้่อมท าให้สถานประกอบธุรกิจ
ได้รับความเสียหาย และท าให้รายได้ของธุรกิจนัน้ต้องสญูเสียไป การสญูเสียดงักล่าวย่อมอยู่ใน
ขอบเขตของการประกนัการเสียหายในพลงังานการหารายได้ทัง้สิน้ 

2) ความเสียหายเก่ียวกบัทรัพย์สิน (Damageto Property) 
ความเสียหายเก่ียวกบัทรัพย์สิน ได้แก่ การท่ีทรัพย์สินถูกท าลาย หรือเสียหายไปอนั

เน่ืองจากภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิง หรือความเสียหายแต่
เพียงบางสว่นก็ได้ ความเสียหายเก่ียวกบัทรัพย์สินเกิดจาก 

(1) ภยัโดยแท้ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ การระเบิด เรืออบัปาง การจลาจล 
และ อบุตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ เป็นต้น 

(2) การกระท าอนัไมส่จุริต เช่น โจรกรรม การปลอมแปลงเอกสาร การยกัยอก การ
ฉ้อโกง ฯลฯ เป็นต้น 

(3) การผิดนัดหรือผิดข้อตกลง เช่น  ลูกหนี ไ้ม่ช าระหนีต้ามก าหนด หรือ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างปฏิบตัิการไมเ่สร็จตามสญัญา 

(4) การรับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลกูจ้างในกรณีถึงแก่
กรรม หรือบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เน่ืองจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี หรือบ าเหน็จเมื่อครบ
เกษียณอาย ุเป็นต้น 

                                                           
11 ประเสริฐ ประภาสะโนบล,หลักการประกันภัย  ใน “ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เล็ก ประภาสะโนบล”        
(พระนคร : โรงพิมพ์ รร. จปร., 2514) หน้า 26 
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(5) ค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดเจ็บป่วย
ในอนาคต คา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอนัเน่ืองจากไฟไหม้ เป็นต้น 

2.1 ประวัตขิองการประกันภัยในต่างประเทศ 
เมื่อราว 3 พนัปีก่อนคริสต์ศกัราช พ่อค้าชาวจีนได้คิดใช้หลกัของการประกนัภยัขึน้ 

โดยพ่อค้าเหลา่นัน้ได้ประกนัตอ่ความเสียหายของสินค้าราคาแพงท่ีขนส่งทางเรือตามล าน า้แยง
ซีเกียง ภัยท่ีประกันคือ ภยัจากหินใต้น า้แกระแสน า้เช่ียวในแม่น า้ สินค้าดงักล่าวบางครัง้ก็เป็น
ทรัพย์ทัง้หมดท่ีพ่อค้ามีอยู่ เมื่อมีความกลวัต่อความหายนะ พ่อค้าจึงได้ประกันภัยไว้ โดยการ
กระจายโอกาสที่จะเกิดความหายนะออกไป เขาเหลา่นัน้ให้เหตผุลดงักลา่ววา่ ถ้าเรือ 100 ล า แต่
ละล าบรรทุกสินค้า 100 ห่อ ได้เร่ิมเดินทางท่ีต้นกระแสน า้เช่ียว พ่อค้าจะกระจายความเสี่ยงภยั
โดยในเรือแต่ละล า พ่อค้าจะบรรทุกสินค้าของตนในเรือเพียงคนละ 1 ห่อต่อเรือ 1 ล า จนครบ 
100 ล า การสญูเสียเรือ 1 ล า จะท าให้พ่อค้าแตล่ะคนสญูเสียสินค้าเพียงคนละ 1 ห่อเท่านัน้ 

จากการบนัทึกไว้ในเร่ืองของก าเนิดการประกนัภยันัน้ ยงัมีอีกทางหนึ่งว่า ชาวบาบิ
โลนซึง่อาศยัอยู่ลุม่แมน่ า้ยเูฟรติสเม่ือประมาณห้าพนัปีลว่งมาแล้ว ได้ผลิตสินค้าออกขาย และได้
สง่ลกูจ้างหรือทาสของตนออกไปเร่ขายสินค้าตามเมืองต่างๆ ทาสหรือลกูจ้างของตนนีไ้ม่มีส่วน
ได้เสียในก าไรท่ีเกิดขึน้กับการขายสินค้าเหล่านัน้เลย และไม่มีอ านาจในการตกลงกับผู้ ซือ้
นอกเหนือไปจากท่ีได้รับค าสัง่จากนายของตนเท่านัน้ พอการค้าเจริญขึน้ การท างานของทาส
หรือลูกจ้างก็เกิดความไม่สะดวก เน่ืองจากขาดอ านาจต่าง ๆ ดงักล่าว การใช้ทาสหรือลกูจ้างก็
เปลี่ยนไปเป็นใช้พ่อค้าเร่ (travelling sales-man) ซึง่ในสมยันัน้เรียกว่า darmatha แปลว่าคนตี
กลอง เป็นผู้ รับสินค้าจากพ่อค้าไปจ าหน่าย ยังเมืองต่าง ๆ พวกพ่อค้าเร่นีต้้องมอบทรัพย์สิน 
ภรรยา และบุตรท่ีอยู่ทางบ้านให้พ่อค้าเป็นประกัน โดยมีสญัญากันว่าก าไรท่ีได้รับนัน้พ่อค้าเร่
ต้องแบ่งให้พ่อค้าเจ้าของสินค้าคร่ึงหนึ่ง หากพ่อค้าเร่หนีหายไป หรือถูกโจรปล้นเอาสินค้าไป
หมดบรรดาทรัพย์สินจะถกูพ่อค้าริบ และภรรยากบับุตรก็จะตกเป็นทาสไปด้วย เง่ือนไขดงักล่าว
นีเ้มื่อปฏิบตัิไปเพียงเล็กน้อย บรรดาพ่อค้าเร่ก็ไม่พอใจจึงเกิดการแข็งข้อ ไม่ยอมรับเง่ือนไขอนั
เสียเปรียบนี ้และในท่ีสดุก็ตกลงเง่ือนไขใหม่ว่า ถ้าการสญูเสียสินค้าโดยมิใช่ความผิดของพ่อค้า
เร่หรือพ่อค้าเร่มิได้เพิกเฉยต่อการป้องกันรักษาสินค้าอย่างเต็มท่ีแล้วให้ถือว่าพ่อค้าเร่ไม่มี
ความผิดพ่อค้าเจ้าของสินค้าจะริบทรัพย์สินบุตรภรรยาไม่ได้ ข้อตกลงนีจ้ึง ได้ใช้ต่อมาอย่าง
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แพร่หลายในการค้าสมยันัน้ นบัได้วา่ข้อตกลงดงักล่าวเป็นการเร่ิมต้นของการประกนัภยัในสมยั
โบราณ12 

เหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีถือว่าเป็นการเร่ิมต้นของการประกนัภัยในสมยัโบราณดงักล่าว 
คงเป็นวิธีการง่าย ๆ ปราศจากแบบแผนหรือระเบียบท่ีแน่นอน จนกระทั่งได้มีการจัดตัง้ธุรกิจ
ประกนัภยัในรูปของบริษัทการค้าขึน้เมื่อราว พ.ศ. 1853 ท่ีเมือง Flanders ในอิตาลี และในช่วง
ศตวรรษนัน้ การค้าขายทางทะเลมีความส าคญัท่ีสดุ ได้มีสญัญาประกนัภยัฉบบัแรกได้ถูกบนัทึก
ไว้ปรากฏอยู่ สญัญาประกันภัยทางทะเลเก่ียวกบัสินค้าของเรือซานตาคาลา ท่ีเมือง เจนัวในปี 
พ.ศ. 1890 และในปี 2117 พระนางเอลิซาเบธแห่งประเทศองักฤษได้ตรากฎหมายจดัตัง้หอ
ประกันภัยขึน้ส าหรับขายกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ท าให้ธุรกิจประกันภัยขององักฤษได้
เจริญก้าวหน้าวิวฒันาการเร่ือยมา เร่ิมต้นแต่ด าเนินงานในรูปส านกังานจนเป็นสมาคม สญัญา
ประกนัภยัขององักฤษฉบบัแรกท่ีบนัทึกไว้คือ “ The Broke Sea Insurance Policy ” ซึง่ยงัเก็บ
รักษาไว้ตัง้แต ่พ.ศ. 219013 

2.2 ประวัตขิองการประกันภัยในประเทศไทย 
การประกันภัยในประเทศไทย มีขึน้ตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2368 

สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ซึง่ทรงผนวชอยู่ ยู่ ได้ทรงสัง่ซือ้เคร่ืองพิมพ์จากประเทศองักฤษ และโดยท่ีเกรงว่าจะเกิดความ
เสียหายขึน้ในระหวา่งทาง จงึได้สัง่ให้เอาเคร่ืองพิมพ์ดงักลา่วประกนัภยัระหวา่งการขนสง่ในนาม
ของพระองค์เอง 

ซึง่อาจกล่าวได้ว่าไทยได้รู้จกัวิธีการประกันภัย หรือการประกนัภยัทางขนส่งสินค้า
ของได้เร่ิมตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 3 การประกนัภยัท่ีควรจะนบัว่าเกิดขึน้ในประเทศไทยโดยตรงได้
เร่ิมจากสมยัรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา คือในรัชกาลนีม้ีฝร่ังเศสเข้ามาตัง้ห้างค้าขายมาก ห้างฝร่ังเศส
เหล่านีป้รากฏว่า บางห้างได้เป็นตวัแทนของบริษัทประกันภัยต่างประเทศด้วย เท่าท่ีปรากฏมี
ดงันี ้14 

                                                           
12 ไชยยงค์ ชชูาติ, “ประวตัิการประกนัภยั” วารสารข่าวสารประกันภัย(1 มิถนุายน 2512): หน้า 28 
13 เสริม สขุะ,ผู้แปล,การประกันภัย,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์กรุงศิลป์,2520)หน้า 3 
14 สมชาย ศิวะโกเศศ,”ความเป็นมาของกองประกันภยั”ข่าวพาณิชย์ฉบับพิเศษ 20 สิงหาคม พ.ศ.2506 (สิงหาคม 
2506) : 459 
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1) ห้องบอเนียว ซึง่ตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ.2399 เป็นตวัแทนของ Netherlands Indea Sea and 
Fire Insurance Company รับประกนัทางทะเล และประกนัอคัคีภยั กบัเป็นตวัแทนของ North 
China Insurance Company  

2) ห้างสก๊อต ตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ.2399 เหมือนกัน เป็นตัวแทนของ Ocean Marine 
Insurance Company  

3) ห้างบิกเกนแบ็ก ซึง่ตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ.2401 เป็นตวัแทนของ Colonial Sea and Fire 
Insurance Company 

 

3.กฎหมายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
 

 ก่อนช่วงปฏิวตัิอุตสาหกรรม ยานพาหนะของผู้คนในสมยันัน้ ยงัคงอาศยัแรงของสตัว์ 
เช่น รถม้า หลงัจากมีการปฏิวตัิอตุสาหกรรม ได้มีการประยุกต์ใช้แรงดนัไอน า้มาขบัเคลื่อนเป็น
ยานพาหนะแบบใหมท่ี่ไมต้่องอาศยัแรงของสตัว์ 

ในปี ค.ศ. 1886 คาร์ล เบนซ์ (Karl Benz) วิศวกรชาวเยอรมันได้สร้างรถยนต์ท่ีใช้
เคร่ืองยนต์เพลิงเผาไหม้คนัแรกของโลกได้ส าเร็จ (Benz Patent Motorwagen) โดยใช้โครงสร้าง
แบบลูกสูบเหมือนของเคร่ืองจักรไอน า้ เพียงแต่ได้เพ่ิมอุปกรณ์ท่ีจะเปลี่ยนเชือ้เพลิงในรูป
ของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ และเพ่ิมวาล์วไอดีไอเสีย ในรูปแบบของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ ซึ่งถื อ
เป็นจดุเร่ิมต้นของรถยนต์  ส าหรับประเทศไทยจากการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารและหลกัฐาน
ต่างๆ15 สรุปได้ว่า รถยนต์คนัแรกในประเทศไทยเป็นของจอมพลเจ้าพระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม 
แสงชูโต) สั่งมาจากยุโรปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2422 - 2445 ใช้น า้มันปิโตรเลียม ต้องจุดไฟ
ลกัษณะคล้ายเตาฟู่  รูปร่างคล้ายรถบดถนนมีท่ีนั่งสองแถวมีหลงัคาเป็นปะร า ล้อยางตัน ขึน้
สะพานไม่ไหวใช้การไม่ได้ ต่อมาจึงปล่อยทิง้ไว้จนกลายเป็นเศษเหล็กดงัหลกัฐานปรากฏอยู่ใน
สาส์นสมเด็จ ภาคท่ี 23 อนัเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งทรงมี
โต้ตอบกบัสมเดจ็กรมพระนริศรานุวติัวงศ์ โดยได้กล่าวว่า จอมพลเจ้าพระยาสรุศกัด์ิมนตรี (เจิม 
แสงชโูต) เป็นผู้สัง่รถยนต์เข้ามาในประเทศไทยเป็น  คนแรก และขอคดัลายพระหตัถ์สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งมีไปกราบทูลสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเร่ืองรถยนต์ว่า 

                                                           
15 จ าลอง ศาลิคปุต์, การเดินรถโดยสารในประเทศไทย, วารสารครบรอบปีที่ 51 ของบริษัทขนสง่จ ากดั, กรุงเทพมหานคร
,ศิริชยัการพิมพ์,2524,น.40 
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“รถยนต์คนัแรกท่ีเข้ามาในเมืองไทยดเูหมือนจะเป็นพระยาสรุศกัด์ิ เอาเข้ามาครัง้ไปยุโรปหรือไม่
ก็คงจะมีฝร่ังเอาเข้ามาแล้วเอามาขายให้เจ้าพระยาสรุศกัด์ิ เป็นปกติของเจ้าพระยาสรุศกัด์ิท่ีชอบ
ของใหม่ๆ แปลกๆ เห็นจะซือ้ไว้ ได้ยินเขาว่าใส่เกียร์ยากล้นพ้น ลางท่ีฝ่าพระบาทจะได้
ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็สญูหายไปคงเป็นอนัใช้ไม่ได้ท่ีใช้ได้จริงจงัจ าได้ว่ากรมหลวงราชบุรีเอา
เข้ามาเป็นเหตใุห้ซือ้รถยนต์กนัขึน้ในเมืองไทย” 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นคณุประโยชน์ของรถยนต์ว่า

สะดวกรวดเร็วทนัใจ ประกอบกบัถนนหนทางในกรุงเทพฯ เพ่ิมมากขึน้ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ 

ให้สัง่รถยนต์เข้ามาอีก 10 คนั เพ่ือพระราชทานแก่ พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา และต่อมาภายหลังก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สั่งรถยนต์เข้ามาอีกเป็น

จ านวนมาก16 

3.1 พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 
ในปี พ.ศ. 2458Mr.Nikola Tesla วิศวกรเคร่ืองกลและไฟฟ้า เกิดท่ีสาธารณรัฐ

โครเอเชีย (Croatia) และภายหลงัได้รับสญัชาติอเมริกัน ได้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบักองบินอากาศ
ยานไร้คนขบัขึน้17 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2459 ได้มีการสร้างอากาศยานไร้คนขบัรุ่นแรกซึง่เป็นเป้าฝึก
ทางอากาศ (Aerial Target) โดย Mr.Archibald Montgomery Low ผู้ซึง่เป็นนกัวิทยาศาสตร์
และวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเคร่ืองบิน หลงัจากนัน้อากาศยานไร้คนขบัก็มีการพฒันาอย่าง
แพร่หลายมากขึน้18 

พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ได้มีบทบัญญัติ
เก่ียวกบั องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ แบบและ
ข้อความในกรมธรรม์ประกนัภยัและอตัราเบีย้ประกนัภยั ดงันี ้

3.1.1 ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 บัญญัติว่า 

“มาตรา 7ภายใต้บังคบัมาตรา 8 เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพ่ือใช้ต้องจัดให้มีการประกัน

ความเสียหายส าหรับผู้ประสบภยัโดยประกนัภยักบับริษัท 

                                                           
16 เทพช ู ทองทบั,ยานยนตร์ฉบบัประวตัิศาสตร์ยานยนตร์ไทย, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์น าอกัษรการพิมพ์, 2520, น.7 
17 Siciliano, B., &Khatib, O., (Eds.), Springer handbook of robotics, (German: Springer, 2008), 1010. 
18 Everett, H. R., &Toscano, M., Unmanned system of world war I and II, (MA: Massachusetts, 2015), 270. 
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จ านวนเงินเอาประกนัภยั ให้ก าหนดตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ แตต้่องไมน้่อย
กวา่จ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ส าหรับรถท่ีเจ้าของรถได้จัดให้มีการประกนัภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย  โดยเอา
ประกนัภยัครอบคลมุความเสียหายต่อผู้ประสบภยัและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาด
ของรถท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับ
ผู้ประสบภยัอีก 

มาตรา 8  รถดงัตอ่ไปนีไ้มต้่องจดัให้มีการประกนัความเสียหายตามมาตรา 7 
(1) รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถส าหรับ

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(2) รถของส านักพระราชวงัท่ีจดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีเลขาธิการ

พระราชวงัก าหนด 
(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตาม
กฎหมายวา่ด้วยรถยนต์ทหาร 

(4) รถอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 จากกฎเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ.2535 มาตรา 
7 และ มาตรา 8 จึงสามารถสรุปได้ว่า ท่ีต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุก
ประเภทตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์ กฎหมายวา่ด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ทหารและมีประเภทรถท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย  ตามมาตรา 8 คือ รถส าหรับ
เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัชทายาท และรถส าหรับผู้ ส าเร็จราชการ แทน
พระองค์,รถของส านักพระราชวังท่ีจดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบท่ีเลขาธิการ
พระราชวงั ก าหนด, รถของกระทรวง ทบวงกรม  เทศบาล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั สขุาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และสว่นราชการท้องถ่ินท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น และรถยนต์และรถของ
หน่วยงานธุรการขององค์กรท่ีจัดตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระของ
องค์กรใดๆ ท่ีระบไุว้ในรัฐธรรมนญู 

3.1.2 ผู้มีหน้าที่ในการท าประกันภัย 
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ.2535มาตรา 7 

ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้นอกเหนือจากจะก าหนด ประเภทของรถยนต์ท่ีจะต้องท าประกันภัยแล้ว    
ยงับญัญตัิถงึผู้มีหน้าท่ีในการท าประกนัภยั ด้วย ดงันี ้“มาตรา 7 ภายใต้บงัคบัมาตรา 8 เจ้าของ
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รถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพ่ือใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับผู้ ประสบภัยโดย
ประกนัภัยกับบริษัท…” และ “มาตรา 37 เจ้าของรถผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9 
ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท” 

ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ ผู้มีหน้าท่ีต้องท าประกนัภยัรถ ได้แก่  เจ้าของรถ ผู้ครอบครอง
รถในฐานะผู้ เช่าซือ้รถ และผู้น ารถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ และหาก
กระท าการใดๆ เป็นการฝ่าฝืนไม่ท าประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
กฎหมายก าหนดโทษปรับไว้ไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท 

3.1.3 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง 
พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ.2535มาตรา 4 ได้ให้

นิยามของ ผู้ ประสบภัยดังนี ้“ ในพระราชบัญญัตินี“้ผู้ ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ ซึ่งได้รับ
อนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกายหรืออนามยัเน่ืองจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเน่ืองจากสิ่งท่ีบรรทกุหรือ
ติดตัง้ในรถนัน้ และหมายความรวมถงึทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภยัซึง่ถงึแก่ความตายด้วย” 

ดังนัน้ จากนิยาม ของค าว่า ผู้ ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้ มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ.2535 มาตรา 4  สรุปได้ว่า ผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครองคือ ผู้ประสบภยั  
ซึง่ประกอบไปด้วยประชาชนทกุคนทีได้รับความเสียหายจากรถ ไมว่า่จะเป็นผู้ขบัข่ีหรือผู้ โดยสาร 
หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากนีท่ี้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ซึ่งนอกจาก พระราช
พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535จะได้บัญญัติ นิยามแล้วยังได้
บญัญตัิเก่ียวกบั ความหมายของคา่เสียหายเบือ้งต้น การก าหนดจ านวนเงินคา่เสียหาย ไว้ดงันี  ้

“มาตรา 4ในพระราชบัญญัตินี ้“ค่าเสียหายเบือ้งต้น” หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดการศพ 
รวมทัง้คา่เสียหายและคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัใน
เบือ้งต้น  ทัง้นี ้ตามรายการและจ านวนเงินท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 20 วรรค
สอง 

มาตรา 20  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึน้แก่ผู้ประสบภัยจากรถท่ีบริษัทได้รับประกนัภัยไว้ 
ให้บริษัทจ่ายคา่เสียหายเบือ้งต้นแก่ผู้ประสบภยัเม่ือได้รับค าร้องขอจากผู้ประสบภยั 

ความเสียหายท่ีจะให้ได้รับค่าเสียหายเบือ้งต้น จ านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น การร้อง
ขอรับค่าเสียหายเบือ้งต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประสบภยัตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 21  ในกรณีท่ีบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นตามมาตรา 20 ให้แก่ผู้ประสบภยั 
หรือจ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประสบภยัไม่ครบจ านวนท่ีต้องจ่าย ให้ผู้ประสบภยัแจ้งการ
ไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบือ้งต้นหรือการได้รับค่าเสียหายเบือ้งต้นไม่ครบจ านวนจากบริษัทต่อ
ส านกังานกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 22  การได้รับชดใช้คา่เสียหายเบือ้งต้นตามมาตรา 20 ไมต่ดัสิทธิผู้ประสบภยัท่ีจะ
เรียกร้องคา่สินไหมทดแทนเพ่ิมเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

ส าหรับการก าหนดเบีย้ประกนัและการวิธีการจ่ายค่าเสียหายตามมาตรา 20 นัน้ ผู้ เขียน
จะอธิบายไว้ในสว่นของกฎกระทรวงตอ่ไป 

3.2 กฎกระทรวง 
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัภยัรถยนต์นัน้ มีหลายฉบบั ผู้ เขียนจงึขอ 

ยกตวัอย่าง กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องบางสว่น ดงันี ้
3.2.1 กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท  

และขนาดของรถ พ.ศ.2554 
เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบั ผู้ประสบภัยจากรถในบางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิต

และร่างกายของผู้ ประสบภัย  และยังมีผลให้ผู้ ประสบภัย ต้องรับภาระในค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  รวมทัง้ได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตตามปกติ  จึงมีการบญัญัติถึง
จ านวนเงินเอาประกนัภัยและการคุ้มครองค่าชดเชยรายวนัให้กับผู้ประสบภยัท่ีพกัรักษาตวัอยู่ 
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผู้ประสบภยัท่ีได้รับความ
เสียหายตอ่ชีวิต  และร่างกายได้รับความคุ้มครองเพ่ิมขึน้   ดงันี ้

“ข้อ  3  จ านวนเงินคา่เสียหายเบือ้งต้น  ให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)จ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงแตไ่มเ่กินสามหมื่นบาท  ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ  
2(1)  ในกรณีท่ีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด  ดงัต่อไปนี ้ ให้มี
สิทธิ ได้รับเงินคา่เสียหายเบือ้งต้นจ านวนสามหมื่นห้าพนับาทด้วย    

(ก) ตาบอด  
(ข) หหูนวก 
(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพดู  หรือลิน้ขาด   
(ง) เสียอวยัวะสืบพนัธุ์  หรือความสามารถสืบพนัธุ์  

 (จ) เสียแขน  ขา  มือ  เท้า  หรือนิว้   
(ฉ) เสียอวยัวะอ่ืนใด  
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 (ช) จิตพิการอย่างติดตวั   
(ซ) ทพุพลภาพอย่างถาวร  

3.2.2 กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และ
ขนาดของรถ พ.ศ.2554 

ข้อ 2 เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพ่ือใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายส าหรับ 
ผู้ประสบภยั  โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตอ่ครัง้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ห้าล้านบาท  ส าหรับรถท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้ โดยสาร  รวมทัง้ผู้ ขบัข่ี 
ไมเ่กินเจ็ดคน  

(2) สิบล้านบาท  ส าหรับรถท่ีมีท่ีนั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้ โดยสารรวมทัง้ผู้ขบัข่ีเกิน
เจ็ดคน 

 ข้อ 3 ในการประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อครัง้ตามข้อ  2  ให้มีจ านวนเงิน 
เอาประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ส าหรับผู้ประสบภยัตอ่ราย  ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จ านวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อราย  ส าหรับความเสียหายต่อร่างกาย 
หรืออนามยั  นอกจากกรณีตาม  (2) 

(2) จ านวนสองแสนบาทต่อราย  ส าหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ตาบอด   
(ข) หหูนวก 
(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพดู หรือลิน้ขาด   
(ง) เสียอวยัวะสืบพนัธุ์  หรือความสามารถสืบพนัธุ์   
(จ) เสียแขน  ขา  มือ  เท้า  หรือนิว้  
(ฉ) เสียอวยัวะอ่ืนใด  
(ช) จิตพิการอย่างติดตวั   
(ซ) ทพุพลภาพอย่างถาวร 
(3) จ านวนสองแสนบาทตอ่ราย  ส าหรับความเสียหายตอ่ชีวิต  
(4) จ านวนสองแสนบาทต่อราย  ส าหรับความเสียหายตาม  (1)  ต่อมาได้รับความ

เสียหาย ตาม  (2)  หรือ  (3)  หรือทัง้ตาม  (2)  และ  (3) 
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 ข้อ 4 นอกจากจ านวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ  3  ให้มีส่วนการคุ้มครองค่าชดเชย
รายวนั ส าหรับผู้ประสบภัยท่ีพักรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  จ านวนวนัละ
สองร้อยบาท   สงูสดุไมเ่กินย่ีสิบวนัตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้  เป็นความคุ้มครองท่ีเพ่ิมขึน้  

ข้อ 5 ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัเป็นผู้ขบัข่ีและเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่มีผู้ ใดรับ
ผิดตามกฎหมายตอ่ผู้ขบัข่ีท่ีประสบภยัให้ผู้ประสบภยัท่ีเป็นผู้ขบัข่ีได้รับเงินเอาประกนัภยัเป็นจ านวน 
เท่ากบัคา่เสียหายเบือ้งต้นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตามความในมาตรา  20  วรรคสอง 

 
4. กฎหมายประกันภัยอากาศยาน 

 
ในปี พ.ศ. 2458Mr.Nikola Tesla วิศวกรเคร่ืองกลและไฟฟ้า เกิดที่สาธารณรัฐ

โครเอเชีย (Croatia) และภายหลงัได้รับสญัชาติอเมริกัน ได้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบักองบินอากาศ
ยานไร้คนขบัขึน้19 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2459 ได้มีการสร้างอากาศยานไร้คนขบัรุ่นแรกซึง่เป็นเป้าฝึก
ทางอากาศ (Aerial Target) โดย Mr.Archibald Montgomery Low ผู้ซึง่เป็นนกัวิทยาศาสตร์
และวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเคร่ืองบิน หลงัจากนัน้อากาศยานไร้คนขบัก็มีการพฒันาอย่าง
แพร่หลายมากขึน้20 และมีการพัฒนามาโดยตลอด จนกระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ภารกิจของ
อากาศยานไร้คนขบัในยคุแรกมีวตัถุประสงค์เพ่ือลาดตระเวนข่าว เน่ืองจากอากาศยานไร้คนขบั
มีจุดเด่น คือปราศจากความเสี่ยงในการสูญเสียนักบิน ประหยดังบประมาณในการผลิต ระบบ
ไม่ซับซ้อน มีขนาดเล็ก ตรวจจับได้ยาก มีความคล่องตัวสูง และระยะเวลาในการบินไม่เป็น
อปุสรรคต่อความเมื่อยล้าของนักบิน เพราะใช้นักบินภายนอก (External Pilot) ในเวลาต่อมา
ภารกิจตา่ง ๆ จงึมีมากขึน้ เช่น การค้นหาเป้าหมาย (Target Acquisition) เพ่ือชีเ้ป้า จนกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2533 อากาศยานไร้คนขบัได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสงครามทัง้ในปัจจุบนั และ
อนาคต ทัง้นีค้ณุสมบตัิท่ีส าคญัอีกประการของอากาศยานไร้คนขบัคือ สามารถเป็นเคร่ืองมือเฝ้า
ตรวจจากระยะไกลและสง่ภาพกลบัมายงัผู้บงัคบัได้ในเวลาจริง (Real-time) หรือใกล้เคียงเวลา
จริงมากท่ีสดุ 

ซึง่ในปัจจบุนัอากาศยานไร้คนขบันอกเหนือจากใช้เฉพาะทางทหารแล้ว ยงัมีการพฒันา
น าไปใช้กบัด้านพลเรือน และมีการพฒันาขึน้จนมีราคาถกูลง คุ้มค่าและเกิดการแพร่หลายอย่าง

                                                           
19 Siciliano, B., &Khatib, O., (Eds.), Springer handbook of robotics, (German: Springer, 2008), 1010. 
20 Everett, H. R., &Toscano, M., Unmanned system of world war I and II, (MA: Massachusetts, 2015), 270. 
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มาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ตลาดของอากาศยานไร้คนขับก าลังเป็นที่ต้องการมากกว่า
57 ประเทศ มีอากาศยานไร้คนขับมากกว่า 610 แบบทั่วโลกท่ีใช้งานทัง้กิจการพลเรือนและ
กิจการทางทหาร และมีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทางอากาศยานไร้คนขับอีกกว่า 
250 บริษัท ซึง่คาดวา่อตุสาหกรรมด้านอากาศยานไร้คนขบัจะเติบโตและมีมลูคา่มากถึง 80,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีพ.ศ. 2563 

4.1 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 32  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดนิอากาศ   พ.ศ. 2497ข้อ 3 มีกฎเกณฑ์ ดังนี ้
 “ผู้ ขออนุญาตจะได้รับใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล เมื่อ ”...(3) จัดให้มีการ
ประกนัภยั ส าหรับความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้แก่ชีวิต ร่างกายตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม 
ตามเง่ือนไขในวงเงินประกนัภยั ท่ีรับการอนมุตัิจากกรมการบินพาณิชย์... “ 

4.2 ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2547     
มีกฎเกณฑ์ไว้ส าหรับอากาศยาน ดงันี ้ 

4.2.1 แบบไม่ประจ า ส าหรับความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจน
ทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม วงเงินประกนัไม่ต ่ากว่า 20 ล้านบาทต่อครัง้ และส าหรับผู้ โดยสารไม่
ต ่ากวา่ 1 ล้านบาท ตอ่คนและต้องตอ่อายกุรมธรรม์ก่อนวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

4.2.2 แบบไม่ประจ า (อากาศยานเคร่ืองยนต์เดียวแบบลูกสบู) ส าหรับความ
เสียหายอนัเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม วงเงินประกนัไม่ต ่ากว่า  15 
ล้านบาทตอ่ครัง้ และส าหรับผู้ โดยสารไมต่ ่ากวา่ 1 ล้านบาทตอ่คนและต้องตอ่อายกุรมธรรม์ก่อน
วนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

4.2.3 แบบประจ าส าหรับความเสียหายอนัเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบคุคลท่ีสาม วงเงินประกนัไม่ต ่ากว่า 5000 ล้านบาทต่อครัง้ และส าหรับผู้ โดยสารไม่ต ่ากว่า 
2 ล้านบาทต่อคนต่อครัง้ และต้องต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันสิน้สุดไม่น้อยกว่า  30 วัน 
ผู้ประกอบการต้องปฏิบตัิตามคู่มือปฏิบตัิการบิน (FLIGHT OPERATION MANUAL) และคู่มือ
การซ่อมบ ารุง(GENERAL MAINTENANCE MANUAL) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมการขนสง่ทางอากาศก่อนได้รับการอนญุาตให้ท าการบิน21 

                                                           
21 ประกาศกรมการขนสง่ทางอากาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์กรพิจารณาค าขออนญุาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ 
ประกาศ ณ วนัที่ 29 มีนาคม 2547 
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4.3 ประกาศกรวงทรวงคมนาคม เร่ืองหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขใน
การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบนิ ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก พ.ศ.2558  

กฎเกณฑ์การประกันภัยอันเก่ียวเน่ืองกับอากาศยานไร้คนขับ นัน้มีเพียงประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองหลกัเกณฑ์การขออนุญาตและเง่ือนไขในการบังคบัหรือปล่อยอากาศ
ยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ซึ่งมี
สาระส าคญัเพียงประการเดียว คือ ผู้บงัคบัหรือปล่อยอากาศยาน ท่ีมีน า้หนกั 2 กิโลกรัม แต่ไม่
เกิน 25 กิโลกรัม ท่ีใช้วตัถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ือการกีฬา 
ต้องย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานแสดงรายละเอียด ซึ่งมีการ
ก าหนดให้ แสดงส าเนากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคุ้มครองความเสียหายอนัเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต 
ตลอดจนทรัพย์สินของบคุคลท่ีสาม วงเงินไมต่ ่ากวา่หนึง่ล้านบาทตอ่ครัง้ เท่านัน้  
 จากกฎเกณฑ์การประกนัภยัเก่ียวกบัอากาศยาน พบว่า อากาศยานท่ีมีคนขบัได้มีการ
ก าหนดรายละเอียด ประเภท ของการคุ้มครอง ทัง้แบบแบบไม่ประจ า, แบบไม่ประจ า (อากาศ
ยานเคร่ืองยนต์เดียวแบบลูกสูบ) และ แบบประจ า แต่อากาศยานไร้คนขับมีกฎเกณฑ์เพียง
หลกัการเดียวคือ อากาศยานมีน า้หนกั 2 กิโลกรัม แตไ่มเ่กิน 25 กิโลกรัม ต้องท าประกนัคุ้มครอง
ความเสียหายอนัเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลท่ีสาม วงเงินไม่ต ่ากว่าหนึ่ง
ล้านบาทตอ่ครัง้เท่านัน้ 
 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ปัจจุบนั มีการคมนาคมขนส่งมากขึน้ ทัง้ทางบก ทางอากาศ โดยการขนส่งทัง้อากาศ
นัน้เป็นการขนส่งท่ีรวดเร็วท่ีสุดและ มีการพัฒนาอย่างย่ิงโดยเฉพาะการลดภัยความเสี่ยงอัน
เน่ืองจากการสญูเสียมนษุย์ผู้ เป็นคนขบั ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีไม่อาจประเมินเป็นเงินได้ แต่อย่างไร
ก็ดีกฎหมาย ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุ จดัระเบียบ เพ่ือให้ใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีถูกต้อง 
นัน้หาได้มีการพฒันาตามเทคโนโลยีได้ไม ่ดงัท่ีผู้ เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นไปแล้วว่า กฎเกณฑ์การ
ประกนัภัยส าหรับอากาศยานไร้คนขับนัน้ มีหลกัเกณฑ์ เพียงก าหนดอากาศยานท่ีมีน า้หนัก 2 
กิโลกรัม ถงึ 25 กิโลกรัมท่ีใช้วตัถปุระสงค์ในการเลน่เป็นงานอดิเรก เพ่ือความบนัเทิงหรือเพ่ือการ
กีฬา เพียงประเภทเดียวและก าหนดความคุ้มครองเพียงอย่างเดียวคือ สาม วงเงินไม่ต ่ากว่าหนึ่ง
ล้านบาทตอ่ครัง้เท่านัน้ ผู้ เขียนเห็นวา่ เน่ืองจากอากาศยานไร้คนขบัมีหลายประเภท ซึง่สามารถ
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แบ่งไปได้ทัง้หลักเกณฑ์ทางน า้หนัก และ หลักเกณฑ์ทางภารกิจ เช่น ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
การละเล่น การทหาร เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีควรจะพัฒนากฎหมายให้เหมาะสม 
โดยผู้ เขียนเห็นวา่ รถยนต์ซึง่มีการคมนาคมขนส่งทางบก มีวิวฒันาการมานาน มีหลายประเภท
และ หลายภารกิจ ทัง้นีย้ังมีกฎเกณฑ์เก่ียวกับการประกันภัยหลายประเภทจึงยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบจากพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ.2535และกฎกระทรวง ซึง่
มีการก าหนดประเภทรถที่ต้องท าประกันภัย,ผู้มีหน้าท่ีในการท าประกันภัย,ผู้ ท่ีได้รับความ
คุ้มครองและ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น เพ่ือเป็นตวัอย่างในการพฒันากฎหมายการประกนัภยั
อนัเก่ียวเน่ืองกบัอากาศยานไร้คนขบัเพ่ือให้มีการควบคมุการใช้อย่างเหมาะสมและเป็นสากลตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

 พระราชบญัญตัิการเดินอากาศของไทย ได้มีการพฒันาปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเน่ือง
เร่ือยมาเพ่ือให้เกิดความทันสมัย และความปลอดภัยอันเป็นมาตรฐานสากลท่ีทุกประเทศ
ตระหนักและยอมรับ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ.2497ฉบับปัจจุบันมีการบัญญัติถึง 
อากาศยานราชการ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นท่ีจะไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ.2497เมื่อได้รับการยกเว้นอากาศยานใดจะมีสถานะเป็นอากาศยานราชการก็จะต้องมีการ
ก าหนดให้ชดัเจน 
 ก่อนท่ีจะมีการบญัญตัิอากาศยานราชการในพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497
ในทางปฏิบัติได้มีการถกเถียงหาข้อสรุปของสถานะอากาศยานราชการซึ่งจะได้ศึกษาความ
เป็นมาและพฒันาการของอากาศยานราชการในบทความนีต้อ่ไป 
ค าส าคัญ : การเดินอากาศ, อากาศยานราชการ 

                                                           
1 อาจารย์พิเศษ 
2 Special Lecturer 
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Abstract 
 

 Thailand air navigation actis continuously improved for to be modern and 
focus on the safety which is the International standard that all countries realize and 
accept. The presently Thailand air navigation act is Air Navigation Act B.E.2497. Air 
Navigation Act B.E. 2497 is not applicable to state aircraft. When the State Aircraft is 
exception from Air Navigation Act B.E. 2497, therefore any aircraft shall be deemed to 
be state aircraft it must clearlydefine. 
 Before,Air Navigation Act B.E. 2497 of Thailandprescribes about State Aircraft. 
In practice, there were many case studies about any aircraft shall be deemed to be 
state aircraft or not. Thus this journal aims to study on evolution of state aircraft. 
Keywords : Air Navigation, State Aircraft 
 

1.  บทน า 
 
 กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย มีมาแล้วทัง้สิน้ 3 ฉบบั โดยฉบบัท่ีบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ.2497ซึ่งใช้ควบคุมก ากับดูแลอากาศยาน
พาณิชย์ ทัง้ในเร่ืองการจดทะเบียนอากาศยาน สญัชาติอากาศยาน เคร่ืองหมายอากาศยาน 
การจราจรทางอากาศ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภยัสากลส าหรับอากาศยานท่ีทุกประเทศ
ให้ความส าคญั ซึง่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497เป็นกฎหมายท่ีอนุวตัิการมาจาก 
อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในการก ากับดูแลในการ
เดินอากาศทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย 
ส าหรับอากาศยานราชการ พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 บัญญัติยกเว้นเอาไว้ ซึ่ง
หมายถึง อากาศยานราชการจะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ.2497 เม่ือเป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย การท่ีอากาศยานใดเป็นอากาศยานราชการ จะต้องมี
การก าหนดให้ชัดเจน เพราะจะมีผลในเร่ืองการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ.2497 ในเร่ืองตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของความปลอดภยัในการเดินอากาศระหว่าง 
อากาศยานพาณิชย์ทัว่ไปและอากาศยานราชการ 

https://dict.longdo.com/search/obviously
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 ในปัจจุบัน เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มีการ
บญัญัติถึง อากาศยานราชการ ไว้ ซึ่งในบทความฉบบันีจ้ะมุ่งศกึษาถึงความเป็นมาของอากาศ
ยานราชการของประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงความตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นต้นร่างของ
อากาศยานราชเพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของ อากาศยานราชการตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ.2497 ท่ีเป็นอยู่และควรจะเป็นในอนาคตตอ่ไป 
 

2.  ความเป็นมาของอากาศยานในประเทศไทย 
 

 ในปัจจบุนัอากาศยานถกูน ามาใช้ทัง้ในกิจการพลเรือนและในกิจการของรัฐ คือ อากาศ
พลเรือน (Civil aircraft)และ อากาศยานราชการ (State aircraft)3 
 
 2.1 ประวัตขิองอากาศยานในประเทศไทย 

อากาศยานได้เข้ามาในประเทศไทยโดยเร่ิมขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2453 ซึง่ตรงกบั
รัชสมยัของรัชกาลที่ 6 โดยนายคาร์ล ออฟเฟอร์ (Karl Offer)ผู้ก่อตัง้บริษัทการบินแห่งตะวนัออก
ไกล (The Societed’Aviation d’ Extreme Orient)จดัการเก่ียวกบัการสาธิตการบินในเมืองหลวง
ของประเทศตา่ง ๆ แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้ติดต่อประสานงานเพ่ือท่ีจะจดัการแสดงการ
บินท่ีกรุงเทพเป็นเวลาหนึง่สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม ถงึ 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.24534ซึง่ทาง
สมาคมได้เสนอให้ใช้สนามม้าราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sport Club)เป็นท่ีจัด
แสดง นาย ชาร์ล วนั เดน็ เบอร์น (Charles van den born) นกับินชาวเบลเย่ียมได้เดินทางมาถึง
กรุงเทพราวปลายเดือนมกราคม ได้น าเคร่ืองบินแบบองัรี ฟาร์มงั4 (Henri Farman IV)ช่ือ 
แวนดา (Wanda) ซึ่งนบัได้ว่าเป็นอากาศยานล าแรกท่ีบินเข้ามาในราชอาณาจกัร5 ต่อมานัน้ได้
น าอากาศยานไปใช้ในกิจการทางทหารเป็นหลกั และน าไปใช้ในกิจการไปรษณีย์โดยกองทพับก
ได้ทดลองท าการขนสง่ไปรษณีย์ครัง้แรกจากกรุงเทพไปยงันครราชสีมา โดยใช้เวลาบิน 1 ชัว่โมง 

                                                           
3 ชลอ วอ่งวฒันาภิกลุ, กฎหมายอากาศ, พิมพ์ครัง้ที่ 6, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2543), 131. 
4 ในยคุนัน้ประเทศไทยนับวนัที่ 1 เมษายน เป็นวนัขึน้ปีใหม่ แต่วนัขึน้ปีใหม่ของสากลจะตรงกับวนัที่  1 มกราคม ดงันัน้
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2453 จงึเป็นชว่งปลายปีของไทย แตเ่ป็นชว่งต้นปีของ ค.ศ. 1911. 
5 เสริมศกัดิ ์บญุยประเวศ, อนนั โมออ่น, รณรงค์ ขลิบศรี และสบุิน ช้างก้อน, 90 ปี นภานุภาพ, (กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑ์
ของกองทพัอากาศ, 2546), 2. 
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25 นาทีโดยประมาณ อีกทัง้ยงัน าไปใช้ในกิจการทางการแพทย์ในกรณีเร่งดว่นฉกุเฉินอีกด้วย6ใน
ปี พ.ศ. 2464 ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนั7 อนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุการเดินอากาศ ลงนาม 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (Convention on the Regulation of Aerial Navigation: 
TheParis Convention 1919) เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ.2462ซึง่เรียกโดยย่อวา่ อนสุญัญาปารีส 
ค.ศ.1919 และช่วงเวลาดงักล่าวตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 6 จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติการเดินอากาศขึน้ 
โดยอนุวตัิการมาจากอนุสญัญาปารีส ค.ศ.1919 มีช่ือว่า พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระ
พุทธศักราช 24658 ใช้บังคับเร่ือยจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายการเดินอากาศอีกครัง้ โดย
ยกเลิกพระราชบญัญตัิการเดินอากาศพระพุทธศกัราช 2465 และได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติ
การเดินอากาศ พทุธศกัราช 24809  ขึน้มาบงัคบัใช้แทนฉบบั พระพุทธศกัราช 2465 โดยเหตผุล
ว่า เพ่ือเป็นการปรับปรุงกฎหมายการเดินอากาศให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศมากย่ิงขึน้ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 นีไ้ด้มีการบังคับใช้
เร่ือยมาจนกระทัง่ประเทศไทยได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการร่างและลงนามให้สตัยาบนัอนสุญัญาว่า
ด้วยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ลงนาม ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Convention 
on International Civil Aviation: The Chicago Convention 1944) ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2490 หรือเรียกโดยย่อว่า “อนุสญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944” ท าให้ต้องมีการยกเลิกพระราชบญัญัติ
การเดินอากาศ พทุธศกัราช 2480 แล้วประกาศใช้พระราชบญัญัติการเดินอากาศฉบบัใหม่ ช่ือว่า 
“พระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 249710ซึง่เป็นฉบบัท่ีใช้มาจนถงึปัจจบุนั 
 2.2 อากาศยานราชการในกฎหมายไทย 
   ประเทศไทยมีกฎหมายการเดินอากาศมาแล้วทัง้สิน้ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พระพุทธศกัราช 2465,พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พุทธศกัราช 2480 และใน
ปัจจบุนัพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497  

                                                           
6 สมชาย พิพธุวฒัน์,ค าบรรยายกฎหมายการเดินอากาศ: เอกสารอบรมกฎหมายการเดินอากาศแก่เจ้าหน้าที่ของ

กรมการบินพาณิชย์, (กรุงเทพฯ: กรมการบินพาณิชย์,2543), 7. 
7 ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาปารีส เม่ือวนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2464  
8 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พระพทุธศกัราช 2465, ราชกิจจานเุบกษา, เลม่ 39,(12 ตลุาคม 2465), 168. 
9 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พทุธศกัราช 2480, ราชกิจจานเุบกษา, เลม่ 55, (25 เมษายน 2481), 76. 
10 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานเุบกษา, เลม่ 71, ตอนที่ 58, (14 กนัยายน 2497),1249. 
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 ส าหรับอากาศยานราชการตามกฎหมายไทยนัน้ ได้อนวุตัิการมาจากอนุสญัญาชิคา
โก ค.ศ.1944  โดยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศครัง้แรกคือ เมื่อได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2553 จึงได้มีการบญัญัติ
เพ่ิมเติมค าว่าอากาศยานราชการในมาตรา 4 ความว่า “อากาศยานราชการ หมายความว่า 
อากาศยานท่ีใช้ในราชการของสว่นราชการตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5” ซึง่เช่ือมโยงกบัมาตรา 5 
บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินีไ้ม่ใช้บังคบัแก่การเดินอากาศในราชการทหาร ราชการต ารวจ 
ราชการศลุกากร และราชการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง…”  ซึง่ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่ได้
บัญญัติถึงอากาศยานราชการไว้แต่อย่างใด ดังนัน้จึงเคยเกิดปัญหาว่า อากาศยานใดเป็น
อากาศยานราชบ้าง นอกจากท่ีใช้ในราชการทหาร ต ารวจ และศลุกากรแล้ว อากาศยานราชการ
ของหน่วยงานอื่นจะถือเป็นอากาศยานราชการด้วยหรือไม่ เพราะถ้าถือเป็นอากาศยานราชการ
แล้วจะได้รับยกเว้นไมต้่องตกอยู่ภายใต้พระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497 
 เน่ืองจากกฎหมายอากาศของประเทศไทยอนุวัติการมาจากอนุสัญญาชิคาโก 
ค.ศ.1944 ดงันัน้จะต้องพิจารณาจากอนุสญัญาชิคาโก ค .ศ.1944 แระกอบควบคู่กันไปด้วย
เพ่ือท่ีจะทราบถงึท่ีมาอากาศยานราชการในทางระหวา่งประเทศประกอบกนัไปด้วย 

 

3. อากาศยานราชการในกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

 ส าหรับกฎหมายการเดินอากาศระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัอากาศยานราชการนัน้ท่ี
จะกล่าวถึงนัน้ ได้แก่ อนุสญัญาปารีส ค.ศ. 1919 และมีการวิวฒันาการของกฎหมายจนกระทัง่
มาถึงอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944ทัง้สองฉบับนีถื้อได้ว่าเป็นเสมือนธรรมนูญการบินท่ี
วางรากฐานส าคญัของกฎหมายอากาศระหวา่งประเทศ11 
 3.1 อนุสัญญาปารีส ค.ศ.1919 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ได้สร้างความเสียให้แก่ถนนและเส้นทางรถไฟในทวีปยุโรป
เป็นอนัมาก สงครามนีไ้ด้พิสจูน์ให้กองทพัเห็นถึงความร้ายกาจของอากาศยานและจุดประกายให้
การผลิตอากาศยานใช้เวลาเพียงน้อยนิด เม่ือสงครามสงบ ความต้องการความเป็นกลางโดยไม่มี
พรหมแดนก็เกิดขึน้ด้วย ดงันัน้จึงมีการรวมตวักันเป็นสนันิบาตชาติ (League of Nations) เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการรักษาความสงบสุข แต่ขาดซึง่ความไว้วางใจระหว่างประเทศผู้ชนะสงคราม

                                                           
11 ประเสริฐ ป้อมป้องศกึ,ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ,(กรุงเทพฯ: วิญญชูน, 2545), 27. 
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และประเทศผู้แพ้สงครามจนกระทัง่ในปี ค.ศ.1917 ประเทศฝร่ังเศสเสนอให้มีการเจรจาระหว่าง
ประเทศเพ่ือจัดท าร่างอนุสัญญาและได้มีส่วนอย่างมากในการก่อตัง้ Inter-Allied Aviation 
Committeeต่อมาฝร่ังเศสเสนอให้เปลี่ยนสถานะของคณะกรรมการเป็นองค์การถาวร โดยมี
วัตถุประสงค์ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของ
ระหว่างประเทศ ดังนัน้ Inter-Allied Aviation Committee จึงเปลี่ยนมาเป็น Aeronautical 
Commission of the Peace Conference องค์การนีไ้ด้จัดท าร่างอนุสญัญาว่าด้วยข้อบังคบั
ส าหรับการเดินอากาศ ซึ่งคณะมนตรีด้านความสงบ (Supreme Council of the Peace 
Conference) ได้รับรอง และเปิดให้มีการลงนามเมื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ. 1919 มีประเทศ
พันธมิตร 27 ประเทศร่วมลงนาม รวมถึงประเทศไทยด้วย เรียกว่า “Convention on the 
Regulation of Aerial Navigation” (TheParis Convention 1919) สญัญานานาประเทศว่าด้วย
ข้อบังคบัส าหรับการเดินอากาศ (อนุสญัญากรุงปารีส ค.ศ. 1919)12ซึง่ต่อมาประเทศไทยได้ให้
สตัยาบันเมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2464 โดยในอนุสญัญาปารีสได้มีการบัญญัติถึงอากาศ
ยานราชการอยู่ในข้อ 30 และข้อ 3113 ดงันี ้

ข้อ 30 “ที่จะกลา่วตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่เป็นอากาศยานราชการ 
(ก) อากาศยานทหาร 
(ข) อากาศยานที่ใช้ ในบริการของรัฐโดยเฉพาะ เช่น ไปรษณีย์ ศุลกากร ต ารวจ ให้ถือว่าเป็น

อากาศยานราชการ” 
อากาศยานอื่น ๆ ทัง้หมดจะถือวา่เป็นอากาศยานเอกชน” 
ข้อ 31 “อากาศยานทกุล าซึ่งบงัคบัโดยบคุคลในสงักดัทหาร ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนี ้ให้ถือว่า

เป็นอากาศยานทหาร” 

โดยการบญัญัติของอนุสญัญาปารีส ค.ศ. 1919 ข้อ 30 ก าหนด “ให้ถือว่า” อากาศยาน
ทหาร อากาศยานท่ีใช้ (Employed)ในบริการของรัฐโดยเฉพาะ เช่นไปรษณีย์ ศลุกากร ต ารวจให้

                                                           
12 สมชาย พิพธุวฒัน์. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายอากาศ (Air Law). เชียงราย: ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง,47-48. 
13 The Paris Convention 1919, Article 30 “The following shall be deemed to be State aircraft: 
 (a) Military aircraft. 
 (b) Aircraft exclusively employed in State service, such as Posts, Customs, Police. 

Every other aircraft shall be deemed to be private aircraft.” 
The Paris Convention 1919, Article 31 “Every aircraft commanded by person in military service detailed for 
the purpose shall be deemed to be a military aircraft.” 
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ถือว่าเป็นอากาศยานราชการ และข้อ 31 ก าหนดว่า อากาศยานใดก็ตามท่ีมีผู้ ควบคุมเป็น
เจ้าหน้าท่ีทางทหารท่ีได้รับมอบหมาย ให้ถือว่าเป็นอากาศยานทหาร ค าว่า “ในบริการของรัฐ 
(State service)”นี ้เป็นค าท่ีมีความหมายชดัเจน เมื่อพิจารณาแล้วสามารถตีความได้หลายนยั 
นอกจากท่ีก าหนดในอนุสญัญาแล้ว บริการอื่นๆของรัฐก็ให้ถือเป็นอากาศยานราชการ แต่เมื่อ
วิเคราะห์แล้วอนุสญัญาก าหนดไว้เพียง ไปรษณีย์ ศุลกากร ต ารวจอากาศยานในบริการอื่น ๆ 
ของรัฐ ถงึแม้จะเป็นอากาศยานราชการ ก็ต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งอนุสญัญาและปฏิบตัิท านอง
เดียวกันกบัอากาศยานเอกชนทุกประการ14 และข้อ 31 นีเ้ป็นการบญัญัติเพ่ือป้องกนัความสุ่ม
เสี่ยงท่ีจะเป็นการสอดแนม หรือภารกิจจารกรรมได้ เพราะหากว่ากองทพัใช้อากาศยานพลเรือน 
ภายนอกจะดเูหมือนเป็นอากาศยานพลเรือน แท้จริงแล้วอาจแฝงตวัเพ่ือภารกิจทางทหารก็เป็นได้ 

สรุปแล้ว อนุสญัญากรุงปารีส ค.ศ. 1919 ไม่ได้มีการให้ค านิยามไว้โดยตรง การบญัญัติ 
“ให้ถือว่า” เสมือนเป็นการขยายความ อากาศยานราชการ ซึ่งการขยายความนี ้เป็นการน าเอา 
“หลักภารกิจ” มาบัญญัติ  จึงไม่ถือเป็นการให้นิยามของค าว่า อากาศยานราชการ ดังนัน้
อนสุญัญาปารีส ค.ศ. 1919 นัน้ไมไ่ด้ให้ค านิยามของอากาศยานราชการไว้แตอ่ย่างใด 
 3.2 อนุสัญญาชคิาโก ค.ศ.1944 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีผลใหญ่หลวงท่ีท าให้เกิดการพัฒนาเทคนิคทางด้าน
เคร่ืองบิน มีการสร้างเครือข่ายการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าเป็นจ านวนมาก การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของนานาประเทศ และน าสงัคมโลกไปสู่ความสงบสุข ปัญหาด้าน
สิทธิประโยชน์ทางพาณิชย์ กรณีสายการบินรัฐหนึง่บินผ่านดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง และปัญหาการ
ขดักนัของกฎหมายและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในยามสงบของการบินข้ามชายแดน ซึง่ปัญหา
เหล่านีเ้กิดขึน้ไปแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ด้วยเหตุผลนี ้รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี
หนงัสือลงวนัท่ี 11 กนัยายน ค.ศ. 1944 เชิญ 52 ชาติและรัฐบาลพลดัถ่ินคือ เดนมาร์ก และสยาม 
(ประเทศไทย) จากการเชิญดงักล่าว มีผู้ แทนจาก 52 ประเทศตอบรับเข้าร่วม และได้มาพบกันท่ี
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา15 เพ่ือท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์เก่ียวกับการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศขึน้มาใช้แทนท่ีอนุสญัญากรุงปารีส ค.ศ. 1919 อนัจะเป็นกรอบทางกฎหมายเพ่ือฟืน้ฟู
และพฒันาการคมนาคมระหวา่งประเทศภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่ในการประชุม ณ เมืองชิ

                                                           
14 วิจิตร วายรุกลุ, ข่าวสารกรมการบินพาณิชย์ เล่มที่ 4 เดือนกรกฎาคม, (กรุงเทพฯ: สง่เสริมอาชีพ, 2510), 11. 
15 สมชาย พิพธุวฒัน์,เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายอากาศ (Air Law), 55. 
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คาโกโดยอนุสญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944 เปิดให้มีการลงนามเม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1944 โดยมี 
52 รัฐ ร่วมลงนามโดยในอนสุญัญาชิคาโก ค.ศ.1944  
 ซึง่โดยปกติการจะค้นหาความหมายของถ้อยค าในอนุสญัญานัน้ จะต้องพิจารณาจาก
นิยามศพัท์ท่ีอยู่ในอนสุญัญา ซึง่อนสุญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944 มีหมวดค านิยามศพัท์อยู่ในข้อ 96 
ของอนุสญัญา ซึ่งในข้อ 96 ไม่มีการให้นิยามค าว่า “อากาศยานราชการ” ไว้ แต่มีบทบัญญัติ
เก่ียวกบัอากาศยานราชการอยู่ในข้อ 3 อนัเป็นบทบญัญัติแสดงขอบเขตการบงัคบัใช้ โดยให้ใช้
อนสุญัญานีบ้งัคบักบัอากาศยานพลเรือนเท่านัน้และอนุสญัญาฉบบันีก้ าหนดไว้ส าหรับอากาศ
ยานราชการในข้อ 3(ก) และ (ข)16ดงันี ้

อนสุญัญาชิคาโก ค.ศ.1944, ข้อ 3 อากาศยานพลเรือนและอากาศยานราชการ 
“(ก) อนุสญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่อากาศยานพลเรือนเท่านัน้  มิให้ใช้บงัคบัแก่อากาศ

ยานราชการ 

(ข) อากาศยานท่ีใช้ในฝ่ายบริการทหาร ศลุกากร และต ารวจ ให้ถือวา่เป็น 
อากาศยานราชการ” 
 จากบทบญัญัติใน ข้อ 3(ก) เป็นการแสดงขอบเขตการบงัคบัของอนุสญัญาโดยใช้
บงัคบัแก่อากาศยานพลเรือนเท่านัน้ ข้อ 3(ข) บญัญัติถึง อากาศยานราชการ แต่ไม่ใช่บท
นิยาม ดงันัน้จึงไม่สามารถก าหนดได้ว่าอากาศยานราชการคืออะไร เพียงแต่ก าหนด “ให้
ถือว่า” อากาศยานท่ีใช้ในบริการทหาร ต ารวจ และศลุกากร เป็นอากาศยานราชการ การ
ก าหนดให้ถือว่านัน้เป็นการก าหนดโดยใช้หลกัภารกิจ ดงันัน้จึงกลบัไปพิจารณาหลกัท่ีว่า
รัฐทกุรัฐมีอ านาจอธิปไตยโดยสมบรูณ์ จึงอาจก าหนดให้อากาศยานใดของตนเป็นอากาศ
ยานราชการก็ได้ แตถ้่าเป็นกรณีตามข้อ 3(ข) แล้ว ไม่สามารถก าหนดเป็นอย่างอ่ืนได้ และ
เม่ือได้ก าหนดให้เป็นอากาศยานราชการแล้ว จะท าการบินเหนืออาณาเขตของอีกรัฐหนึ่ง
หรือลงบนอาณาเขตนัน้มิได้ นอกจากจะได้รับอนญุาตโดยความตกลงพิเศษหรือโดยวิธีอ่ืน 
และจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีก าหนดไว้ในความตกลงหรือวิธีการเช่นว่านัน้ด้วยตาม
ข้อ 3(ค)17 
                                                           
16 The Chicago Convention 1944, Article 3 Civil and state Aircraft 

“(a)This Convention shall be applicable only tocivil aircraft, and shall not be applicable to stateaircraft. 

(b)Aircraft used in military, customs and policeservices shall be deemed to be state aircraft”. 
17 The Chicago Convention 1944, Article 3 Civil and state Aircraft 
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 ถงึแม้อนสุญัญาชิคาโก ค.ศ.1944 จะมีการพฒันามาจากอนสุญัญาปารีส ค.ศ. 1919 แต่
ในเร่ืองของอากาศยานราชการนัน้ก็ไม่ได้มีการนิยามความหมายไว้ ซึง่การบัญญัติอากาศยานท่ี
ใช้ในบริการฝ่ายทหาร ศลุกากร และต ารวจ“ให้ถือวา่” เป็นอากาศยานราชการ การบญัญัติถ้อยค า
ท่ีวา่ “ให้ถือวา่” เสมือนเป็นการขยายความอากาศยานราชการว่ามีขอบเขตแค่ไหน อย่างไรซึง่การ
ขยายความนีเ้ป็นการน าเอา“หลกัภารกิจ” มาใช้ในการบัญญัติ ไม่ถือเป็นการให้นิยามของค าว่า 
อากาศยานราชการ 
 ทัง้นี ้โดยสรุปแล้ว อนุสัญญาทัง้สองฉบับท่ีเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเก่ียวกับ
กฎหมายอากาศนัน้ได้น า “หลักภารกิจ”มาใช้ในการบัญญัติ ซึ่งประเทศไทยนัน้ในเร่ือง
วิวัฒนาการของอากาศยานราชการก่อนท่ีจะมีบัญญัติอากาศยานราชการขึน้มานัน้ก็มีการ
ตีความในเร่ืองของสถานะของอากาศยานราชการซึง่จะได้กลา่วในหวัข้อถดัไป 
อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944 ปัจจุบันมีรัฐภาคี 191 ประเทศ18 ส าหรับประเทศไทยได้มอบ
สัตยาบันเมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับท่ีอนุสัญญาดังกล่าวเร่ิมมีผล
บงัคบัใช้ แต่ทัง้นีต้ามข้อ 90(ข) นัน้อนุสญัญาฯ มีผลเร่ิมใช้บงัคบัส าหรับประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เป็น
กฎหมายอนวุตัิการ19 
 

4. อากาศยานราชการในพระราชบัญญัตกิารเดนิอากาศของไทย 
 

 ส าหรับพระราชบัญญัติการเดินอากาศของประเทศไทยนัน้มีท่ีมาจากสนธิสัญญาท่ี
ประเทศไทยได้ลงนามให้สตัยาบนัไว้ และการท่ีอนุสญัญาจะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายภายในได้
นัน้จะต้องมีการตรากฎหมายภายในออกมารองรับอีกชัน้หนึ่ง ซึง่กรณีดงักล่าวนีเ้ป็นทฤษฎีทวิ
นิยมคือ การท่ีจะให้กฎหมายระหว่างประเทศมีผลบังคบัใช้ภายในประเทศได้นัน้จะต้องมีการ
บญัญัติขึน้เป็นกฎหมายภายในเสียก่อนและศาลภายในประเทศจะพิจารณาพิพากษาคดีก็โดย

                                                                                                                                                         
“(c)No state aircraft of a contracting State shall flyover the territory of another State or land 

thereonwithout authorization by special agreement orotherwise, and in accordance with the terms 
thereof…”. 
18 ICAO, Annual report of the council 2012, (Montreal, Canada: ICAO, 2013), iv. 
19 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, อากาศยานรัฐ (State Aircraft), 9. สืบค้นจาก http://www.airandspaceclub.com/forum/ 
index.php?topic=1779.0 
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อาศยับทบญัญัติภายในท่ีได้ตราขึน้นัน้ดงันัน้ข้อตกลงระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทวิ
ภาคีหรือพหภุาคีท่ีประเทศไทยได้ท าความตกลง ยงัจะไมม่ีผลเป็นกฎหมายไทยโดยอตัโนมตัิหาก
รากฎหมายภายในมารองรับ ซึ่งการตรานีเ้รียกว่าการอนุวัติการกฎหมายให้เป็นไปตาม
อนสุญัญาท่ีได้ท าไว้ 
 4.1 พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465 

 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465ถือเป็นกฎหมายการ
เดินอากาศของประเทศไทยท่ีมีการบญัญัติขึน้ ซึง่การตรากฎหมายดงักล่าวก็เพ่ือให้เป็นไปตาม
ความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกฎหมายการเดินอากาศท่ีประเทศไทยได้ไปลงนามให้สตัยาบนั
ก็คือ อนุสญัญาปารีส ค.ศ.1919ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องมีการอนุวตัิการกฎหมาย
การเดินอากาศ เพ่ือให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาปารีส ค.ศ. 1919 จงึเป็นท่ีมาของพระราชบญัญัติ
การเดินอากาศ พระพทุธศกัราช 2465 
 ถึงแม้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระพุทธศักราช 2465 จะอนุวัติการมาจาก
อนสุญัญาปารีส ค.ศ. 1919 แตก่ลบัไมป่รากฏวา่มีการบญัญตัิถงึอากาศยานราชการแต่อย่างใด 
ซึง่ในอนุสญัญาปารีส ค.ศ.1919 ได้มีการบญัญัติถึงอากาศยานราชการไว้ในข้อ 30คือ อากาศ
ยานทหารอากาศยานท่ีใช้โดยเฉพาะในบริการราชการ เช่น ไปรษณีย์ ศลุกากร ต ารวจให้ถือเป็น
อากาศยานราชการ และอากาศยานราชการทัง้ปวง นอกจากอากาศยานทหาร ศุลกากร และ
ต ารวจแล้ว ย่อมได้รับการปฏิบตัิอย่างอากาศยานเอกชน 
และข้อ 31 คืออากาศยานใดก็ตามท่ีมีผู้ควบคมุเป็นเจ้าหน้าท่ีทางทหารจะถือว่าเป็นอากาศยาน
ทหารซึง่อากาศยานทหารก็ถือเป็นอากาศยานราชการตามข้อ 30 
 เหตท่ีุประเทศไทยในขณะนัน้ยงัไม่มีการบญัญัติถึงอากาศยานราชการนัน้ การเดินทาง
การคมนาคมในสมยันัน้ยงัไม่ทนัสมยัถึงขนาดมีอากาศยานใช้อย่างแพร่หลาย อากาศยานของ
ประเทศไทยในยุคแรกก็เป็นของทางราชการ ใช้ในกิจการไปรษณีย์ และกิจการทหารและบิน
สนับสนุนกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านัน้ ท าให้การบัญญัติกฎหมายในขณะนัน้จึงมองข้าม
เร่ืองการบญัญตัิถงึอากาศยานราชการไป 
 4.2 พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศพุทธศักราช2480 
 ต่อมาได้มีการยกเลิกกฎหมายการเดินอากาศ ปี พ.ศ. 2465 และประกาศใช้
พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พุทธศกัราช 2480 ซึง่มีเหตผุลในการตราเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ และ
เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลสยามเป็นภาคีและข้อบังคับซึ่ง
คณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศส าหรับการเดินอากาศได้ก าหนดไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
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อานันทมหิดล โดยขณะผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้ตราพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พุทธศักราช 2480 ขึ น้ใช้บังคับมีผลตัง้แต่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ส าหรับ
พระราชบัญญัติฉบับดงักล่าว เป็นการแก้ไขปรับพระราชบัญญัติ พระพุทธศกัราช 2465โดยส่วน
ใหญ่ยงัคงอิงมาจากฉบบัเดิม ซึง่ในฉบบัท่ีปรับปรุงแก้ไขนี ้ยงัคงไม่มีการบญัญัติถึงอากาศยาน
ราชการแต่อย่างใด มีเพียงมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศกัราช 2480 ท่ี
บญัญตัิวา่ “พระราชบญัญตัินี ้นอกจากมาตรา 29 และมาตรา 30 ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่การเดินอากาศ
ในราชการทหาร”20ทัง้สองมาตราเป็นเร่ืองของความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่บุคคลหรือทรัพย์ โดยถูก
ทิง้หรือตกจากอากาศยาน โดยอากาศยานเอกชนหรืออากาศยานพาณิชย์ทั่วไปต้องรับผิดใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ แตห่ากเกิดจากอากาศยานทหารจะได้รับยกเว้นความผิดไม่ต้องรับผิดใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เพราะมาตรา 5 บัญญัติให้อากาศยานทหารไม่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พทุธศกัราช 2480 
 เน่ืองจากพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 แก้ไขปรับปรุงมาจาก
พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2465  ซึง่อนุวตัิการมาจากอนุสัญญาปารีส ค.ศ.1919 ก็ก็
ยังไม่มีบัญญัติเร่ืองอากาศยานราชการเอาไว้ ซึ่งต้นร่างในอนุสัญญามีการบัญญัติไว้ แต่ถึง
อย่างไร กลบัมีการบญัญตัิยกเว้นความรับผิดท่ีเกิดจากของตกหรือถูกทิง้จากอากาศยานทหารท่ี
ท าให้เกิดความเสียหายแก่บคุคลหรือทรัพย์สินของเอกชนไว้ 
 4.3 พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ พ.ศ.2497 
       ในปี พ.ศ. 2490 ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ซึง่ท าขึน้ท่ีเมืองชิคาโก เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ. 1944 โดยการมอบสตัยาบนัสาส์น ลง
วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2490ไว้แก่รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นผู้ รักษาอนุสญัญาเมื่อ
วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2490 มีผลผกูพนัประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2490 ประกอบ
                                                           
20 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2480  
มาตรา 29 บญัญัติวา่“เจ้าของอากาศยานทกุชนิดต้องรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้แก่บุคคล หรือทรัพย์ โดยการ
ที่สิ่งหนึง่สิ่งใดตกหรือถกูทิง้จากอากาศยานขณะอยูใ่นอากาศ เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วา่ การนัน้ได้เกิดขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั  
มาตรา 30บัญญัติว่า “เจ้าของอากาศยานทุกชนิดต้องรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้แก่บุคคล  หรือทรัพย์ โดย
อากาศยานขึน้จากหรือลงสูส่นามบินอนญุาต หรือสถานที่ซึ่งได้จดัไว้โดยเฉพาะให้ขึน้หรือลง เว้นแต่พิสจูน์ได้ว่าการนัน้
ได้เกิดขึน้เพราะ เหตสุดุวิสยัหรือเพราะความผิดของเจ้าหน้าที่แหง่สนามบินหรือแหง่สถานที่นัน้ 

เจ้าของอากาศยานทกุชนิดต้องรับผิดส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้แก่บคุคล หรือทรัพย์ โดยอากาศยานขึน้จาก
หรือลงสู่สถานที่อ่ืน นอกจากที่บญัญัติไว้ในวรรคก่อนแม้เพราะเหตสุดุวิสัย เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดขึน้เพราะ การ
กระท าโดยเจตนาของบคุคลภายนอกหรือเพราะความผิดของผู้ รับความเสียหายนัน้เอง”. 
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กับการพัฒนาการบินพลเรือนของโลกมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  มีจ านวนอากาศยานทัง้
ภายในประเทศและท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรเยอะมากขึน้  ดงันัน้จ าเป็นต้องมีการควบคุมการ
ด าเนินการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย รัดกุมมากย่ิงขึน้ ดังนัน้ประเทศไทยได้อนุวัติการ
กฎหมายการเดินอากาศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาชิคาโกค .ศ.1944 จึงได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 โดยยกเลิก พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
2480 และพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497 บงัคบัใช้เม่ือ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เป็น
ต้นมาจนถงึปัจจบุนั 
 ส าหรับพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับปัจจุบันนี  ้ในครัง้แรกมีการบัญญัติถึง 
อากาศยานท่ีไมต่กอยู่ภายใต้บงัคบั ไว้ในมาตรา 5 บญัญัติว่า “พระราชบญัญัตินีไ้ม่ใช้บงัคบัแก่
การเดินอากาศในราชการทหาร ราชการต ารวจ และราชการส่วนอื่นตามท่ีก าหนดไว้
กฎกระทรวง” ส าหรับการบญัญตัิในครัง้แรกนีไ้มไ่ด้มีการบญัญตัิถงึ อากาศยานราชการแต่อย่าง
ใด และพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีการเปิดช่องให้มีการเพ่ิมเติมราชการส่วนอื่นได้ภายหลงั โดย
ตราเป็นกฎกระทรวงส าหรับ “ราชการสว่นอื่น” ท่ีได้รับยกเว้น อย่างไรก็ตามก็ยงัไมม่ีความชดัเจน
เก่ียวกบัสถานะอากาศยานราชการ โดยเกิดปัญหาวา่ อากาศยานราชการส่วนอื่นท่ีไม่ได้บญัญัติ
ไว้ในพระราชบญัญตัิหรือกฎกระทรวง จะถือเป็นอากาศยานราชการด้วยหรือไม่  
ต่อมามีการแก้ไขหลายครัง้จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 11 (ฉบับท่ี 
12)21 มีการเพ่ิมค านิยามความหมายของ “อากาศยานราชการ” ในมาตรา 4 บญัญัติว่า “อากาศ
ยานราชการ หมายความว่า อากาศยานท่ีใช้ในราชการของส่วนราชการตามท่ีก าหนดไว้ใน 
มาตรา 5” และเมื่อพิจารณา มาตรา 5 บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินีไ้ม่ใช้บังคับแก่การ
เดินอากาศใน ราชการทหาร ราชการต ารวจ ราชการศลุกากร และราชการอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง…” ภายหลังมีการเพ่ิมราชการศุลกากรเป็นราชการท่ีได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้
พระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
 ข้อสงัเกต ส าหรับพระราชบญัญตัิฉบบัแก้ไขใหม่ ซึง่ในมาตรา 5 เดิมโดยในกฎหมายใช้
ค าวา่ “ราชการสว่นอื่น” แต่ในมาตรา 5 ใหม่เป็น “ราชการอื่น” ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่

                                                           
21 พระราชบญัญัติการเดินอากาศ (ฉบบัที่ 12) พ.ศ. 2553, ราชกิจจานเุบกษา, เล่มที่ 127, ตอนที่ 36ก, (2 มิถนุายน 
2553), 1. 
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ในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎกระทรวงตราขึน้เพ่ือก าหนด “ราชการอื่น” แต่อย่างใด22 ดงันัน้อากาศยาน
ราชการตามพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 คือ อากาศยานราชการทหาร ราชการ
ต ารวจ ราชการศลุกากร 
 4.4 กฎกระทรวงและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับอากาศยาน
ราชการและกรณีศึกษาต่างๆ 
 4.4.1 กฎกระทรวงเกี่ยวกับอากาศยานราชการ 

กฎกระทรวงฉบบัแรกออกในปี พ.ศ.2510 ท่ีก าหนดราชการส่วนอื่นท่ีได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497 คือราชการกรมศลุกากร 
โดยมีเหตผุลในการออกกฎกระทรวงดงันี ้“เน่ืองจากกรมศลุกากรได้จดัซือ้เคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์
ส าหรับใช้ในราชการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรแต่ในการใช้อากาศยาน
ดงักล่าวปฏิบตัิงาน กรมศุลกากรจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
ซึง่ก าหนดว่าจะน าอากาศยานขึน้ลงได้เฉพาะแต่สนามบินท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ตลอดจนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ท าให้การ
ปฏิบตัิงานของกรมศลุกากรไม่ได้ผลเท่าท่ีควรจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงให้การเดินอากาศ
ในราชการกรมศลุกากรได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในข่ายบังคบัตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 เช่นเดียวกบัการเดินอากาศในราชการทหารและราชการต ารวจ”23 

กฎกระทรวงฉบบัตอ่มาออกในปี พ.ศ.2511 ก าหนดราชการส่วนอื่นท่ีได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 คือราชการกระทรวง
เกษตร โดยมีเหตผุลในการออกกฎกระทรวงดงันี ้“เน่ืองจากกระทรวงเกษตรได้จัดตัง้หน่วยบิน
เกษตรขึน้ โดยมีเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ส าหรับใช้ในการปราบศัตรูพืชป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ส ารวจป่า ตรวจตราป้องกันและปราบปรามผู้ ฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยการประมง แต่ในการใช้อากาศยานดังกล่าว
ปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่ง

                                                           
22 เม่ือค าในกฎหมายเปลี่ยนไปจาก “ราชการสว่นอ่ืน” เป็น “ราชการอ่ืน” กฎกระทรวงที่ก าหนด “ราชการสว่นอ่ืน” ยงัมีผล
ใช้บงัคบัอยูห่รือไม ่เพราะเป็นเร่ืองของล าดบัศกัดิ์กฎหมาย เพราะเม่ือพระราชบญัญัติที่แก้ไขใหม่ ใช้ค าว่า “ราชการอ่ืน” 
แต่กฎกระทรวงในเร่ืองเดียวกันใช้ค าว่า “ราชการส่วนอ่ืน” ตามพระราชบัญญัติฉบับเก่าดังนัน้เม่ือพระราชบัญญัติมี
ล าดบัศกัดิ์กฎหมายที่สงูกวา่กฎกระทรวง จะถือวา่กฎกระทรวงมีผลอยูห่รือไม ่
23 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานเุบกษา, 
ฉบบัพิเศษ,เลม่ 84, ตอนที่ 49, (1 มิถนุายน 2510), 1. 



 78 

 
วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

ก าหนดวา่จะน าอากาศยานขึน้ลงได้เฉพาะแตท่ี่สนามบินอนญุาตหรือท่ีขึน้ลงชัว่คราวของอากาศ
ยานท่ีได้รับอนุญาตหรือท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ตลอดจนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วด้วยท าให้การปฏิบตัิงานของกระทรวงเกษตรไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร ไม่ทันกับเหตุการณ์ และทิศทางของเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่อาจก าหนดได้
แน่นอน จงึจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงให้การเดินอากาศในราชการกระทรวงเกษตรฯ ได้รับการ
ยกเว้นไม่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เช่นเดียวกับการ

เดินอากาศในราชการทหาร ราชการต ารวจและราชการศลุกากร”24 
 กฎกระทรวงฉบับต่อมาออกในปี พ.ศ.2547 ยกเลิกกฎกระทรวงทัง้สอง
ฉบบัก่อนหน้าและน ามารวมไว้ในกฎกระทรวงฉบบัเดียว โดยเพ่ิมหน่วยงานท่ีเป็นราชการสว่นอื่น 
คือกรมศลุกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีเหตผุลในการออกกฎกระทรวงดงันี ้“โดยท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจต้องปฏิบตัิงานในการ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมลูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้การควบคมุดูแล ปราบปรามผู้กระท าความผิด ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้การใช้อากาศยานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 นอกจากนีใ้น ปัจจุบนัได้มีการก าหนดให้ราชการกรมศลุกากร และราช
การณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ .ศ. 
2497 ไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2511) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ดงันัน้ เพ่ือก าหนดราชการส่วนอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาอยู่ในกฎหมายฉบบัเดียวกนัจึงจ าเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี”้25 
 
 

                                                           
24 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497, ราชกิจจานเุบกษา
,เลม่ 85, ตอนที่ 7, (21 มกราคม 2511), 15. 
25 กฎกระทรวงก าหนดราชการส่วนอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ.2547, ราช
กิจจานเุบกษา,เลม่ 121, ตอนที่ 76ก, (24 ธันวาคม 2547), 22. 
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 4.1.2 ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับอากาศยานราชการ 
ในปี พ.ศ. 251026กระทรวงเกษตรจึงขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาออก

กฎกระทรวงก าหนดให้อากาศยานของกระทรวงเกษตร ได้รับยกเว้นไม่ตกอยู่ภายใต้บงัคบัตาม
ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แต่กระทรวงคมนาคมเห็นว่า 
บทบญัญตัิในข้อ 3(ข) แห่งอนุสญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944 ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึง่อากาศยาน
ราชการมีความหมายเฉพาะอากาศยานท่ีใช้ในบริการฝ่ายทหาร ศุลกากร และต ารวจเท่านัน้ 
กระทรวงคมนาคมจึงไม่อยู่ในฐานะท่ีจะด าเนินการตามค าขอของกระทรวงเกษตรได้  ดังนัน้
กระทรวงเกษตรจึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความอนุสญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944 
วา่อากาศยานของกระทรวงเกษตรจะถือเป็นอากาศยานราชการ และจะไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัได้รับ
ยกเว้นตามอนุสญัญาชิคาโก ค.ศ. 1944 เพียงใดหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า 
อนุสญัญาชิคาโก ค.ศ.1944 ไม่มีบทนิยามค าว่า “อากาศยานราชการ” แต่มีก าหนดบงัคบัให้ 
อากาศยานท่ีใช้ในบริการฝ่ายทหาร ศุลกากร และต ารวจจะต้องถือเป็นอากาศยานราชการ 
ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าเป็นอากาศยานของกระทรวงเกษตร และกระทรวงเกษตรใช้ในบริการ
การเกษตร คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าเป็นอากาศยานราชการความในอนุสัญญาชิคาโก 
ค.ศ. 1944 ข้อ 3(ข) ไม่เป็นอุปสรรคแก่การออกกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตัง้
ข้อสังเกตไว้ด้วยว่า “อนุสัญญาท่ีกล่าวข้างต้นได้จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนส าคัญ
ตามท่ีปรากฏในค าปรารภว่า ประเทศภาคีมีความปรารถนาท่ีจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน
เพ่ือประโยชน์แก่สนัติภาพของโลกนัน้ ทัง้นีย้่อมแสดงให้เห็นวา่อากาศยานใดท่ีเป็น “อากาศยาน
ราชการ” ก็ย่อมตกอยู่ในข่ายแห่งการควบคุมโดยอนุสญัญาตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวแล้ว เหตุ
ฉะนัน้เมื่อได้ค านึงถึงเจตนารมณ์แห่งอนุสญัญานี ้ก็จะพึงเห็นได้ว่า การตีความว่าอากาศยาน
ของกระทรวงเกษตรเป็นอากาศยานราชการ ย่อมจะสอดคล้องตามเจตนารมณ์ย่ิงกว่าจะเป็น
การขดัหรือแย้งตามความในอนสุญัญาเสียด้วยซ า้” 
 ในปี พ.ศ. 2526-2527 กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรฯ ได้ท าสญัญาจ้างเหมาบริษัท
ท าการถ่ายภาพทางอากาศในเขตท้องท่ีภาคเหนือรวม 16 จงัหวดั โดยใช้เคร่ืองบินและอปุกรณ์
ของบริษัทเอง แตอ่ยู่ในความควบคมุดแูลของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานของ
กรมพฒันาท่ีดินจนกว่างานจะแล้วเสร็จ กรมพฒันาท่ีดินจึงมีหนงัสือท่ี กษ0802/4616 ลงวนัท่ี 

                                                           
26 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บนัทึกเร่ือง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปัญหาในอนสุญัญาว่าด้วยการ
บินพลเรือนระหวา่งประเทศ, เร่ืองเสร็จที่ 100/2510, (กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ, 2510). 
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30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ถึงกรมการบินพาณิชย์เพ่ือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมขึน้ลงและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยานตามข้อ 6(3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2528) ซึ่ง
กรมการบินพาณิชย์ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนีไ้ม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามข้อ 6(3) จึงได้มีหนงัสือเลขท่ี คค0406/7885 ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2526 แจ้งให้กรม
พฒันาท่ีดินทราบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทดงักล่าว จากกรณีนีจ้ะเห็นได้ว่ากรณีใด
จะเป็น กรมการบินพาณิชย์จึงได้มีหนังสือท่ี คค0401/4931 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2527 
หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าค าว่า “การเดินอากาศในราชการ” ตาม
ความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีความหมายแค่ไหน 
เพียงใด ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่า บทบัญญัติในมาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เป็นบทบญัญัติท่ีมีลกัษณะเป็นข้อยกเว้น จึงต้อง
ตีความโดยเคร่งครัด ดงันัน้เม่ือปรากฏว่ามีกฎกระทรวงฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2511) ท่ีออกโดยอาศยั
ตามมาตรา 5 ดงักล่าวก าหนดราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นราชการส่วนอื่น จึงต้องตีความ
กฎกระทรวงฉบับดงักล่าวในทางเคร่งครัดด้วยการเดินอากาศท่ีจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 5 
ประกอบกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2511) นัน้จะต้องเป็นการเดินอากาศเพ่ือปฏิบตัิงาน
ราชการของกระทรวงเกษตรฯ และโดยใช้อากาศยานของกระทรวงเกษตรเท่านัน้ อากาศยานของ
ทางเอกชนท่ีทางราชการวา่จ้างตามกรณีท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่อยู่ในข่ายท่ีจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 5 
ประกอบกฎกระทรวงฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2511)27 
 4.1.3 กรณีศึกษาต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2523 ส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มีหนงัสือด่วนมากท่ี กส0214/1686 ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมขึน้
ลงและคา่ธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยาน ส าหรับอากาศยานท่ีส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวงได้จ้าง
เหมาเอกชนให้ท าการบินฝนหลวง โดยคิดค่าจ้างเหมาเป็นรายชั่วโมง นอกนัน้ส านักงาน
ปฏิบตัิการฝนหลวงเป็นผู้ รับผิดชอบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อากาศยานของส านกังานปฏิบตัิการ
ฝนหลวงไมเ่พียงพอจงึต้องจ้างเอกชนให้น าเคร่ืองบินมาด าเนินการ โดย วนั เวลา สถานท่ีในการ
ท าการบิน รวมทัง้การโปรยสารเคมีเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวง

                                                           
27 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, บนัทึกเร่ือง หารือปัญหาข้อกฎหมาย (อากาศยานของเอกชนที่ทางราชการกรม
พฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่จ้างให้ด าเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศจะอยู่ในความหมายของมาตรา 5 
แหง่พระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 หรือไม)่, เร่ืองเสร็จที่ 483/2527, (กรุงเทพฯ: ส านกังานฯ, 2527). 
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ทัง้สิน้ ส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวงจงึขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขึน้ลงและค่าธรรมเนียนท่ีเก็บ
อากาศยาน ซึง่กรมการบินพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอากาศยานท่ีใช้ในราชการกระทรวง
เกษตร โดยพิจารณาจาก “ภารกิจ” เป็นส าคัญ ดังข้อ 3 ของอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944 ท่ี
ก าหนดวา่ “อากาศยานท่ีใช้ในบริการ” จงึได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 
 ในปี พ.ศ. 2527 ส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ท าสัญญาจ้างบริษัท ๆ หนึ่ง ให้น าอากาศยานท าการบินฝนหลวงในภารกิจของส านักงาน
ปฏิบตัิการฝนหลวง ส านกัปฏิบตัิการฝนหลวง มีหนงัสือท่ี กษ.0241/1120 ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2527 ถึงกรมการบินพาณิชย์ยืนยนัว่าบริษัทดงักล่าว ได้ส่งมอบเคร่ืองบินทัง้สองล าให้กบั
ส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวง เป็นภารกิจของส านกังานปฏิบตัิการฝนหลวง กรมการบินพาณิชย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอากาศยานท่ีใช้ในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามภารกิจท่ี
ส านกังานฝนหลวงยืนยนัจงึไมอ่ยู่ในบงัคบัแห่งพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 จึงได้
มีหนังสือท่ี คค0401/4549 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2527 แจ้งให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบ
พร้อมทัง้แจ้งถึงการท่ีใบส าคญัการจดทะเบียนของอากาศยานทัง้สองไม่มีผลใช้ได้ให้ทราบด้วย 

ซึง่ได้มีอากาศยานทัง้สองล าไปท าการบินท าฝนหลวง28 
 เม่ือพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรณีศกึษา จะเกิดความขดัแย้งกนั
ในเร่ืองของสถานะอากาศยานท่ีถูกเช่ามาปฏิบัติภารกิจของหน่ายงานราชการ ระหว่างกรม
พฒันาท่ีดิน และส านักงานปฏิบตัิการฝนหลวง ซึง่สองหน่วยงานนี ้สงักดักระทรวงเกษตร แต่มี
ผลท่ีแตกต่างกนัในสถานะของอากาศยานซึง่เช่าบริษัทเอกชนมาทัง้สองหน่วยงาน ดงันี ้การน า
หลกัภารกิจมาใช้ในการก าหนด สถานะของอากาศยานจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะสร้างความชดัเจน
อย่างย่ิง 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอและ 
 
 ส าหรับอากาศยานราชการตามกฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทยนัน้ ในปัจจุบนั
แม้จะมีการบัญญัตินิยาม “อากาศยานราชการ”ขึน้มาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจะต้องพิจารณาถึง
อากาศยานราชการอื่นท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง หรืออากาศยานราชการอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดใน

                                                           
28 สมชาย พิพุธวฒัน์, กฎหมายการเดินอากาศ, ปรับปรุงครัง้ที่ 2, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.,2554),26-27 หรือ สืบค้นจาก 
http://www.airports.go.th/th/gov_law/83/359.html 
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กฎกระทรวงวา่จะมีสถานะอย่างไรจะถือเป็นอากาศยานราชการหรือไม่ ก็ยงัจะต้องพิจารณากนั
ต่อไปในอนาคต และเมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาชิคาโก ค .ศ.1944 ก็มีการตีความถึง “หลัก
ภารกิจ”  ถึงแม้จะเป็นการบัญญัติอย่างกว้างส าหรับหลักภารกิจ เพ่ือความชัดเจนอาจมี
การศึกษาถึง อากาศยานราชการในประเทศต่างๆ ท่ีเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาชิคาโก 
ค.ศ.1944 วา่มีการบญัญตัิถงึสถานะของอากาศยานราชการอย่างไร และอากาศยานใดจะถือว่า
เป็นอากาศยานราชการบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดสถานะของอากาศยานท่ีใช้ใน
ราชการอื่นที่ไมไ่ด้ก าหนดในกฎกระทรวงหรือพระราชบญัญตัิการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ตอ่ไป 
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หลักเกณฑ์การน าเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ลงวารสาร 
 

 ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ได้จดัท าวารสารวารสารนิติ รัฐกิจ

และสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขึน้  เ พ่ือให้เป็น

วารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ นกัวิจยั นกันิติศาสตร์ และผู้สนใจทัว่ไปทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและ

บทความวิจยั เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขา

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากย่ิงขึน้จดัตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

ผู้สนใจทัว่ไป พร้อมทัง้ต้องการยกระดบัให้เป็นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 

 

ขอบเขต 
 วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงราย รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

ขอบเขตเนือ้หาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนือ้หา เก่ียวกับกฎหมายการเมืองการ

ปกครองและสงัคมทัว่ไป เป็นต้น 

 

ก าหนดการตีพมิพ์ 
 วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงรายเป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจยัจากบุคคลทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั จดัพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบบั  

 ฉบบัท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถนุายน  ให้สง่บทความเพ่ือพิจารณาภายในเดือน 

      กมุภาพนัธ์ 

 ฉบบัท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม  ให้สง่บทความเพ่ือพิจารณาภายในเดือน 

      สิงหาคม 
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การส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ 

 กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัเชียงราย 80 หมู ่9 ต าบลบ้านดู ่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100  โทร. 053-776137 

 หรือ email :niticru@gmail.com หรือ 

 และ ผู้ส่งบทความท าการโทรยืนยันการส่งบทความกับผู้ประสานงาน (คุณปฐมพงษ์  

เมืองขาว) เบอร์โทร 053-776137 เพ่ือยืนยันการส่งบทความหากผู้ประสานงานได้รับบทความ 

จะท าการสง่อีเมล์ตอบกลบัแก่ผู้สง่บทความเพ่ือยืนยนัวา่ได้รับบทความแล้ว 

 

แนวปฏบิัตกิารน าเสนอบทความ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการจดัท าวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางส านักวิชานิติศาสตร์  

จงึได้จดัท าแนวปฏิบตัิการน าเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารส านกัวิชานิติศาสตร์ ดงันี  ้

 1) บทความวิชาการ 

  ดาวน์โหลดTemplate ตวัอย่างบทความวิชาการ 

  http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-article.docx 

 2) บทความวิจยั 

  ดาวน์โหลดTemplate ตวัอย่างบทความวิจยั 

  http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-research.docx 

 หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้อผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์ในรูปแบบของ

บทความ บทความนัน้จะถูกส่งกลบัไปยังผู้ เขียน เพ่ือท าการแก้ไขบทความ ในกรณีท่ีจัดเตรียม

ถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาคณุคา่และความสมบรูณ์ของเนือ้หาบทความดงักลา่วตอ่ไป 

 ประเภทของบทความ บทความท่ีจะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความท่ีมี

ลกัษณะเก่ียวกบักฎหมาย รัฐกิจ การเมืองการปกครอง และสงัคมศาสตร์ โดยแบ่งออกได้เป็น  2 

ประเภท ดงันี ้

http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-article.docx
http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-research.docx
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 1. บทความทางวิชาการโดยทัว่ไป เป็นบทความทางวิชาการท่ีน าเสนอเนือ้หาสาระทาง

วิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ประกอบด้วย ความน า เนือ้เร่ือง 

ซึง่แบ่งเป็นประเดน็หลกั ประเดน็รอง ประเดน็ย่อย และบทสรุป จ านวนไมเ่กิน 20 หน้า 

 2. บทความวิจยั เป็นบทความท่ีเกิดจากการวิจยัของผู้ เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจยั

นัน้ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของ

งานวิจัย ขอบเขตท่ีครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) จ านวนไมเ่กิน 25 หน้า 

 บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่าง

การเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

 บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิตามขัน้ตอนท่ีกองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายก าหนดไว้ 

 บทความท่ีผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ ประเมินบทความแล้วหากไม่

สามารถตีพิมพ์ได้ทนั ในฉบบัปัจจุบนัแล้ว กองบรรณาธิการจะน าบทความตีพิมพ์ในฉบบัต่อไป 

โดยพิจารณาตามล าดบัของการสง่บทความ 

 

การพจิารณาบทความ 

 กองบรรณาธิการจะท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองบทความ และจะแจ้งผลการพิจารณา

ให้ผู้สง่บทความทราบภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับบทความ ทัง้นี ้กองบรรณาธิการจะท า

หน้าท่ีประสานงานกบัผู้สง่บทความในทกุขัน้ตอน 

 กองบรรณาธิการจะด าเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็นระบบเดียวกันทุก

บทความ ก่อนน าเสนอให้ผู้ทรงคณุวฒิุ (Peer review) พิจารณา จากนัน้ จึงส่งบทความท่ีได้รับ

การพิจารณาเบือ้งต้นให้กบัผู้ทรงคณุวฒิุ (Peer review) จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้ พิจารณาให้ความ
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เห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน ผล

การพิจารณาของผู้ทรงคณุดงักลา่วถือเป็นสิน้สดุ จากนัน้ จงึสง่ผลการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒิุ

ให้ผู้ ส่งบทความทราบผล หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้ ส่งบทความแก้ไขและน าส่งกอง

บรรณาธิการภายในระยะเวลา 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับผลการพิจารณา 

 กองบรรณาธิการจะน าบทความท่ีผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วเข้าสู่กระบวนการ

เรียบเรียงพิมพ์ และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 – 2 เดือน 

 ผู้ ส่งบทความจะได้รับ “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จ านวน 2 เล่ม เป็นการตอบแทนภายใน 1 เดือน นับตัง้แต่

วารสาร ได้รับการเผยแพร่ 
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รูปแบบการตีพมิพ์วารสารนิต ิรัฐกิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

1. รูปแบบการเขียนบทความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 บทความทางวิชาการควรมีความยาวระหวา่ง 10 – 20 หน้า 

 1.2 บทความวิจัย ควรมีความยาวระหวา่ง 15 – 25 หน้า 

 กระดาษท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษปอนด์ไมม่ีบรรทดัชนิด 80 แกรม ขนาด B5โดยให้พิมพ์

เพียงหน้าเดียว ใช้ตวัอกัษรสีด า ตวัอกัษรใช้ Cordia New ขนาดตวัอกัษร 15 พอยด์ ยกเว้น ช่ือ

เร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ Cordia New ขนาดตวัอกัษร 18 พอยด์ 

ระยะขอบสว่นบนหวักระดาษ เว้นวา่งขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ายมือ เว้นว่างขนาด 2.75 ซม. 

ระยะขอบขวามือและสว่นท้ายของกระดาษ เว้นว่างขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์ค าในบทความ

ไมค่วรตดัค า 

 

ประกอบด้วยการเรียงหวัข้อดังต่อไปนี ้

 

ส่วนที่ 1: รายละเอียดเบือ้งต้นของบทความ ประกอบด้วย 

 1. ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 2. ช่ือผู้แต่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณีมีผู้ แต่งหลายคน ช่ือผู้แต่งคนแรกจะถือ

เป็นช่ือหลกั และเป็นช่ือส าหรับติดตอ่กบักองบรรณาธิการ 

 3. ช่ือสงักดัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 4. บทคดัย่อ (Abstract) ภาษาไทย (สรุปเฉพาะใจความส าคญัเท่านัน้) 

 5. ค าส าคญั (Keywords) ภาษาไทย 

 6. บทคดัย่อ (Abstract) ภาษาองักฤษ (สรุปเฉพาะใจความส าคญัเท่านัน้) 

 7. ค าส าคญั (Keywords) ภาษาองักฤษ 
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ส่วนที่ 2: ส่วนเนือ้หา 

 บทความวิชาการ :  ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

 1. บทน า  2. เนือ้หา 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทความวิจัย:  ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

 1. บทน า  ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ ทฤษฎี 

และสมมติฐานการวิจยั(ถา้มี) ขอบเขตการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 2. ผลการวิจยั (ส่วนเนือ้หางานวิจยั) เป็นการน าเสนอส่วนการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั 

รวมทัง้สว่นของการทบทวนวรรณกรรม(ถา้มี) 

 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดหวัข้อการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย ให้ก าหนดหวัข้อใหญ่เป็นล าดบั

ไป คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหวัข้อย่อยให้เรียงหวัข้อย่อยได้อีกเพียง 2 ระดบั คือ1. (หวัข้อ

ใหญ่)  1.1 (หวัข้อย่อยระดบัท่ี 1)  1.1.1 (หวัข้อย่อยระดบัท่ี 2) 

 

ส่วนที่ 3: ส่วนอ้างองิ 

 การอ้างอิงให้ใช้เชิงอรรถแทรกในเนือ้หา และให้มีเอกสารอ้างอิงซึง่น ามาจากเชิงอรรถ

ในตอนท้ายของบทความ (เลือกเฉพาะรายการที่อ้างอิงส าคัญเท่านั้น ไม่ควรเกิน 2 

หน้ากระดาษ) โดยรูปแบบการอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์วารสารนิติ รัฐกิจและ

สงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

2. รายละเอียดส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ/วิจัย 

 2.1 รายละเอียดเบือ้งต้น 

 2.1.1 ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Title) ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป 

ต้นฉบบัภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาองักฤษ (ภาษาองักฤษให้ใช้

ค าข้ึนตน้อกัษรตวัใหญ่ตามดว้ยอกัษรตวัเล็ก ยกเวน้ค าบพุบท/ค าเชื่อมให้ข้ึนตน้ดว้ยตวัเล็ก เช่น 

Human Rights in Court of Justice 
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2.1.2 ช่ือผู้ เขียนทุกคน (Authors) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ระบุช่ือเต็ม – 

นามสกุลเต็มของผู้ เขียน (โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ

ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให้ ข้ึนต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น 

(Patompong Muangkhaw) 

2.1.3 ช่ือสงักดัของผู้ เขียน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบด้วย สถานท่ี

ท างานและท่ีอยู่ของสถานท่ีท างาน หรือท่ีอยู่ตามระเบียน (กรณีไม่ได้ท างาน), ช่ือจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.1.4 บทคดัย่อ (Abstract) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่ควรเกิน

อย่างละ 10 บรรทดั หรือไมเ่กิน 350 ค า (บทคดัย่อทีเ่ขียนควรเป็นแบบ Indicative Abstract คือ 

สัน้และตรงประเด็น และให้สาระส าคญัเท่านัน้ ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตาม

แบบทีเ่ขียนในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์) 

2.1.5 ค าส าคญั (Keywords) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ก าหนดค าส าคญัท่ี

เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ท าค าค้นในระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นค าท่ีคิดว่าผู้ ท่ีสืบค้นจะใช้ใน

การค้นหา โดยให้ระบทุัง้ค าภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละไมเ่กิน 5 ค า 

 2.2 ส่วนเนือ้หา 

2.2.1 บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทน า เนือ้หา ซึง่แบ่งเป็นประเด็นหลกั 

ประเดน็รอง ประเดน็ย่อย บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

2.2.2 บทความวิจยั ประกอบด้วย  

   ส่วนน า ได้แก่ ช่ือเร่ืองงานวิจยั ช่ือผู้ วิจยัและคณะตลอดจนรายละเอียดของ

ผู้ วิจยั และบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

   ส่วนเนือ้หา ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วตัถุประสงค์ 

สมมติฐานของงานวิจัย(ถ้ามี) ขอบเขตท่ีครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิธีด าเนินการวิจยั(ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจยั(สรุป

ผลการวิจยั อภิปลายผลและขอ้เสนอแนะ) 
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 2.3 ส่วนอ้างองิ 

 ส่วนประกอบท้ายเร่ืองหรือส่วนอ้างอิง ได้แก่ เอกสารอ้างอิง/เอกสารอ้างอิง และ

ภาคผนวก ต้องมีการอ้างอิงในเนือ้หา และมีเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง ข้อความท่ีน ามาอ้างอิงอาจ

เป็นการเขียนหรือคดัข้อความท่ีอ้างอิง หรือการเขียนโดยเรียบเรียง หรือประมวลใหม่ รายการ

อ้างอิงในเนือ้หาทกุรายการต้องอยู่ในเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองด้วย 

 

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย 

สามารถดาว์นโหลดได้จาก http://law.crru.ac.th หวัข้อวารสาร 

 

3. หลักเกณฑ์การพมิพ์ส่วนประกอบของบทความ 

 3.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์  กระดาษท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทดัชนิด 80 

แกรม ขนาด B5โดยให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว ใช้ตวัอกัษรสีด า 

 3.2 รูปแบบและขนาดตัวอักษร  ตวัอกัษรใช้ Cordia New ขนาดตวัอกัษร 15 พอยด์ 

ยกเว้น ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ Cordir New ขนาดตวัอกัษร 

18 พอยด์ 

 3.3 การตัง้ค่าหน้ากระดาษ  ระยะขอบส่วนบนหวักระดาษ เว้นว่างขนาด 2.50 ซม. 

ระยะขอบซ้ายมือ เว้นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและส่วนท้ายของกระดาษ เว้นว่าง

ขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์ค าในบทความไมค่วรตดัค า 

 3.4 จ านวนหน้าของการเขียนบทความ  หากเป็นบทความทางวิชาการ ควรเขียน 

ระหวา่ง 10 – 20หน้า กรณีท่ีเป็นบทความวิจยั ควรเขียนระหวา่ง 15 - 25 หน้า 

 3.5 การขึน้หน้าใหม่ 

 3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถงึบรรทดัสดุท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเวน้ขอบล่างประมาณ 2 

ซม.) และจะต้องขึน้หน้าใหม ่แตม่ีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทดัเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิมให้พิมพ์

ต่อไปหน้าเดิมจนจบย่อหน้านัน้ แล้วจึงขึน้ย่อหน้าใหม่ในหน้าถดัไป โดยย่อเข้ามาประมาณ 1 

ซม. 

http://law.crru.ac.th/
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 3.5.2 ถ้าต้องการขึน้ย่อหน้าใหม่ แต่มีเนือ้ท่ีเหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทดัเดียว

ในหน้านัน้ ให้ยกย่อหน้านัน้ไปตัง้พิมพ์ในหน้าถดัไป 

 3.6 ตัวเลข  ให้ใช้ตวัเลขอารบิคอย่างเดียวโดยตลอด 

 3.7 ล าดับหน้า  ให้พิมพ์ตวัเลขโดยใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า ตรงขอบล่างขวา และห่างจาก

ขอบขวา 2 ซม. 

 3.8 ตาราง และภาพ  ตารางทุกตารางต้องมีเลขก ากบัเพ่ือให้การอ้างถึงได้ง่าย โดย

ล าดบัเลขตารางตอ่กนัไป เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 เรียงกนัไป จดัพิมพ์ตรงกลางห่างจาก

ขอบซ้ายและขอบขวากระดาษเท่ากนั ในบรรทดัต่อมาให้พิมพ์ช่ือตาราง หากมีการอ้างอิงตาราง

ใด ก็ให้อ้างถึงเลขก ากับตารางนัน้ด้วยทุกครัง้ ส่วนภาพประกอบต่าง ๆ ให้ใช้แนวปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัเร่ืองตารางท่ีกลา่วมาแล้ว เช่น ภาพ 1 ภาพ 3 โดยถ้าเป็นภาพถ่ายควรใช้ภาพขาวด า 

 3.9 การล าดับหวัข้อให้ท าดังนี ้

 3.9.1 การล าดบัหัวข้อกรณีมีเลขก ากับให้ใช้ระบบตวัเลข โดยใส่มหัพภาคหลัง

ตวัเลข 

 3.9.2 การจดัวางหวัข้อให้เป็นไปตามระดบัความส าคญัของหวัข้อดงันี ้

    (เคร่ืองหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตวัอกัษร) 

1. หวัข้อใหญ่ 

 1.1 หวัข้อรอง.................................................................................................................... 

 1.1.1 หวัข้อย่อย........................................................................................................ 

 1) .................................................................................................................................... 

 2) .................................................................................................................................... 

ตัวอย่างเช่น 

1. วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.1  รูปแบบการท าวิจยั 

        1.1.1  วิจยัเอกสาร มีดงันี ้

 1)  แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ 

 2)  แหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิ 
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4. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิส าหรับบทความ 

 4.1 การอ้างองิ 

 การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งท่ีมาของข้อความในตวัเร่ืองทัง้หมดท่ียกมาโดยตรง หรือ 

ประมวลความคิดมา โดยให้อ้างองิแบบเชงิอรรถเท่าน้ัน 

 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้างอิงท่ีระบุท่ีมาของข้อความในตัวเร่ือง และ

นอกจากนีย้ังใช้เชิงอรรถโยง เป็นการโยงให้ผู้ อ่านได้ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหน้าอื่นของ

บทความ โดยการเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของกระดาษซึ่งต้องการโยงข้อความนัน้ ๆ ซึ่ง

หลกัการเขียนเชิงอรรถมีดงันี ้

 1) รูปแบบตวัอกัษรที่ใช้ Cordia New ขนาด 12 พอยด์ 

 2) การพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ส่วนของแต่ละหน้าท่ีอ้างอิงถึง  และให้แยก

จากเนือ้เร่ืองโดยขีดเส้นคัน่ขวางจากขอบซ้ายของกระดาษยาวประมาณ 20 ตวัพิมพ์ โดยให้

บรรทดัสดุท้ายของข้อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านลา่ง 2 ซม. 

 3) การพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย รายการใดยาวเกิน 1 บรรทดั บรรทดัต่อมาให้

พิมพ์ขอบชิดแนวด้านซ้ายมือทกุบรรทดัจนจบรายการนัน้ 

 4) การเรียงล าดับเลขของเชิงอรรถ ให้เร่ิมเชิงอรรถแรกของบทความด้วยเลข 1 

ตอ่เน่ืองกนัไป โดยให้ยกระดบัสงูเหนือตวัอกัษรตวัแรกของข้อความในสว่นเชิงอรรถ กรณีในหน้า

นัน้ ๆ มีเชิงอรรถขยายความ หรือเชิงอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ(แต่ต้องไม่เกิน 5 รายการ) 

เชิงอรรถในหน้าใด ต้องจบในหน้านัน้ ไมใ่ห้พิมพ์ในหน้าถดัไป 

 5) การเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้างถึงเอกสารซ า้ หากไม่มีเอกสารอ่ืนมาค่ัน  ให้ใช้ค าว่า 

เร่ืองเดียวกนั ส าหรับภาษาองักฤษใช้ค าว่า lbid ถ้าอ้างอิงเอกสารเร่ืองเดียวกนั แต่ต่างหน้ากัน 

ให้ลงเลขหน้าก ากบัด้วย เช่น เร่ืองเดียวกนั, 13. หรือ lbid, 13. 

 การอ้างถงึเอกสารเดียวกนัซ า้อีก ถ้าอ้างถงึเอกสารเดียวกนัซ า้กนัอีกโดย มีเอกสารอ่ืน

มาค่ัน ให้ลงรายการอย่างย่อ คือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง และเลขหน้า ส่วนรายการท่ีเก่ียวกับ

สถานท่ีพิมพ์ ส านกัพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ ให้ตดัออก เช่น ทศพร มลูรัตน์. กฎหมายมหาชน, 19. 
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 6) การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทตา่ง ๆ และบทวิจารณ์หนงัสือ ให้ดรููปแบบและ

ตวัอย่างดงัตอ่ไปนี(้เคร่ืองหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตวัอกัษร) 

 6.1) หนังสือมีรูปแบบดงันี ้

ผู้ แต่ง,(ปีท่ีพิมพ์),ชื่อเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ามี),ครัง้ท่ีพิมพ์(ถ้าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครัง้),

(สถานท่ีพิมพ์:ส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์),หน้าท่ีอ้างถงึ. 

 

 6.2) บทความจากวารสารและหนังสือพมิพ์  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลผู้ เขียน,(เดือน ปี),”ช่ือบทความ,”ชื่อวารสาร,ปีท่ี(ฉบับท่ี),

หน้า. 

 บทความจากหนังสือพิมพ์ก็ลงรายการคล้ายกัน เพียงแต่ไม่ลงเล่มท่ีหรือปีท่ี และเพ่ิม

วนัท่ีในสว่นท่ีเป็นเดือนปี 

 

 6.3) วิทยานิพนธ์  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกลุผู้ เขียน,(ปีพิมพ์),”ช่ือวิทยานิพนธ์,” (ระดบัของวิทยานิพนธ์ คณะ 

มหาวิทยาลยั),หน้า. 

 

 6.4) กฎหมาย  มีรูปแบบดงันี ้

“ช่ือกฎหมาย,”(ปี,วนั,เดือน),ราชกิจจานเุบกษา,เลม่ตอนท่ี,หน้า. 

 

 กรณีที่มีการย่อตัวบทกฎหมายให้ใช้ 

 เคร่ืองหมายค าพดู เปิด-ปิด ในบทบญัญตัิ และถ้าไมไ่ด้เอาข้อความมาทัง้หมดให้ใช้ “..” 
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 6.5) เอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์  มีรูปแบบดงันี ้

   ลงรายการเหมือน หนังสือ  และระบุลักษณะของเอกสารนัน้ ๆ เช่น อัด

ส าเนา หรือ Mimeographed ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็สดุท้ายของรายการ 

ผู้ แต่ง,(ปีท่ีพิมพ์),ชื่อเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ามี),ครัง้ท่ีพิมพ์(ถ้าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครัง้),

(สถานท่ีพิมพ์:ส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์),หน้าท่ีอ้างถงึ.(อดัส าเนา) 

 

 6.6) การอ้างค าพพิากษาฎีกา  มีรูปแบบดงันี ้

ให้ใส่เลขท่ี พร้อมทัง้ยกตวัย่อของผู้ ท่ีจดัท า เช่น ค าพิพากษาฎีกา 5616/2539 (เนติ.), 1296 ค า

พิพากษาฎีกาท่ี 4323/2538 (สง่เสริม.), 12. 

 

 6.7) บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลของผู้ เขียน,(ปีท่ีพิมพ์),”ช่ือบทความ,”ในชื่อเร่ือง,รวบรวมโดย

,ช่ือชุด,(ถ้ามี)ครัง้ท่ีพิมพ์,(กรณีท่ีพิมพ์มากกว่า 1 ครัง้/จ านวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่ม

จบ) (สถานท่ีพิมพ์),เลม่ท่ี:กรณีมีหลายเลม่จบ),หน้าหรือจ านวนหน้าท่ีอ้างถงึ. 

 

 6.8) บทความในสารานุกรม  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลผู้ เขียน,(ปีพิมพ์),”ช่ือบทความ,”ชื่อสารานุกรมหน้าแรกของ

บทความ,เลม่ท่ีของสารานกุรม,หน้าในบทความหน้าท่ีต้องการอ้างอิง(ถ้ามี) 

  

6.9) บทวิจารณ์หนังสือ  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ เขียนช่ือสกุลผู้ เขียน,(เดือน ปีพิมพ์),วิจารย์เร่ือง ชื่อหนังสือที่วิจารณ์,โดยผู้

แตง่หนงัสือท่ีวิจารณ์,เล่มท่ีของวารสาร,ชื่อวารสาร,หน้าแรกของบทวิจารย์,หน้าใน

บทวิจารณ์โดยเฉพาะท่ีต้องการอ้าง(ถ้ามี). 
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 6.10) สัมภาษณ์  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ ให้สมัภาษณ์,ต าแหน่ง(ถ้ามี),วนัเดือนปีสถานท่ี. 

 

 6.11) อนิเตอร์เน็ต  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้แตง่,(ปีท่ีพิมพ์) ,ชื่อเร่ือง,สืบค้นเมื่อวนัท่ีเดือนปี,จากแหล่งท่ีอยู่ไฟล์

(URL) 

 

 4.2 เอกสารอ้างองิ 

 เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการทรัพยากรสารนิเทศทัง้หมดท่ีผู้ เขียนได้ใช้ประกอบใน

การเรียบเรียง เอกสารอ้างอิงจะปรากฏอยู่ท้ายสุดของบทความ โดยน ามาจัดเรียงตามล าดับ

อักษร และสระ โดยให้เรียงล าดับภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เมื่อขึน้บรรทัดใหม่ให้วรรค 

จ านวน 8 วรรค หรือ 1.5 ซม. และเขียนอย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

 

5. การเรียงล าดับเอกสารอ้างองิ 

ในการพิมพ์เอกสารอ้างอิง แยกเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ เรียงตามล าดบัอกัษรผู้แต่ง 

กรณีท่ีไมม่ีช่ือผู้แตง่ให้เรียงตามอกัษรชื่อเร่ือง โดยเรียงปนกนัทัง้ช่ือผู้แตง่และช่ือเร่ือง  

ถ้าช่ือหนงัสือ, บทความเป็นหนงัสือบทความภาษาไทยให้วงเลบ็ (In Thai) 

 

 

 

 

 

 




