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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ  1 . เพ่ือศึกษาถึงระบบกฎหมายของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 2. เพ่ือศกึษา
ถงึหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 3. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) ว่า
เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 4. เพ่ือศกึษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิและอปุสรรคท่ีท า
ให้เกิดปัญหาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่
อย่างไร ผลการวิจยัพบวา่ 
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1.  ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Maekong Sub-region) 
แบ่งเป็น สามกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil law อาทิ ประเทศไทย 
ประเทศกมัพชูา กลุม่ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Common law คือ ประเทศเมียนมาร์ กลุม่
ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Socialist law อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว และจีน  
2.  หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น า้โขง พบว่า มีทุกประเทศ ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งไม่มี
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ นัน้ มีหลกัเกณฑ์วิธีการคุ้มครองท่ีเหมือนกนั  

เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศแม่น า้โขงพบว่า ด้านระบบและขัน้ตอน
การให้ความคุ้ มครอง นัน้เหมือนกันในทุกประเทศยกเว้นประเทศประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านบงัคบัการใช้สิทธ์ินัน้เหมือนกนัทกุประเทศยกเว้นประเทศเมียน
มาร์และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านกระบวนการนัน้เหมือนกนัยกเว้น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3.  กฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มี
ข้อเหมือนหรือแตกตา่งกนัดงันี ้
3.1  ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้ มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึง่ไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ เหมือนกนั คือ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
โดยอตัโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ อีกทัง้ยังมีระบบบันทึกข้อมูลลิขสิทธ์ิท่ีให้
ประโยชน์แก่ผู้ทรงลิขสิทธ์ิในการพิสจูน์ลิขสิทธ์ิหากมีการละเมิดเกิดขึน้ 

ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธ์ิของประเทศเมียน
มาร์นัน้ให้ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธ์ิ
ระหวา่งประเทศ สว่นประเทศอ่ืนๆ นัน้ให้ความคุ้มครองรวมไปถงึลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศด้วย 
3.2  ขัน้ตอนการขอรับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิโดยอัตโนมัติทันทีท่ี
ผู้สร้างสรรค์ท าการสร้างสรรค์งานนัน้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดงันัน้ จึง
ไมม่ีขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

ข้อแตกตา่ง ไมม่ี 
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3.3  การบังคับใช้ 
ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ

ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองการบังคับใช้ทัง้ในเร่ืองการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงและการละเมิดลิขสิทธ์ิทางอ้อม  

ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองชนิดของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิท่ีตา่งกนั 
3.4  กระบวนการ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการด าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิทัง้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะ 

ข้อแตกตา่ง ระบบกฎหมายท่ีใช้เพ่ือพิจารณากระบวนการมีความแตกตา่งกนั 
4.  จากการศึกษาพบว่าประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Maekong Sub-region) มีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้

ประการแรกคือ ระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนั ประการท่ีสองคือ การให้ความคุ้มครองท่ี
บางประเทศให้ความคุ้มครองทัง้ลิขสิทธ์ิภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีบางประเทศให้ความ
คุ้มครองเพียงลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ ประการท่ีสามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ ประการท่ีสี่ ชนิดงานสร้างสรรค์ท่ีแตล่ะประเทศให้ความคุ้มครอง
นัน้มีทัง้ท่ีเหมือนและแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาว่า ลิขสิทธ์ิท่ีได้รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่อาจไมไ่ด้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่ 

 
ค าส าคัญ: ระบบกฎหมาย, Civil law, Common law, Socialist law 
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Abstract 
 

The Adjective of this study is to 1. Study the legal system of Greater Mekong 
Sub-region (GMS) 2. Study the process and regulations of GMS copyright protection 
mechanism. 3. Compare and analyse the similarity and distinction of GMS countries 
copyright law. 
1. The legal system of GMS countries could be separated into 3 groups which was 
Civil law including Thai and Cambodia, Common law of Myanmar and Vietanam Laos 
and China which adopted Socialist law as mandatory legal system. 
2. In part of regulation, process of granting copyright protection of GMS countries. 
Most countries within GMS has copyright protection available, except for Laos PDR 
which has no specific legal provision for such matter. Every countries with the law has 
the same copyright protection mechanism. 
3. By Comparing the copyright law of GMS countries, the research found each 
countries copyright granting process to be the same except for Laos PDR. The 
exercising of rights was the same in each countries except for Myanmar and Laos 
PDR. In part of process every countries contains similar context except for Laos PDR 
in which the law was not yet available. 
The similarity and distinction of GMS countries copyright law 

Copyright protection system 
Similarity ,Except for Laos PDR, most GMS countries copyright law was 

available. The protection process is the same which was automatic protection 
promptly with the completion of creative works. There were also the registration 
system to verify the validity of copyrighted works when the infringement occurs. 

Distinction ,The copyright protection system of GMS countries, except for Laos 
PDR which has no specific provision, was mostly similar with each other which cover 
international protection but Myanmar only provides copyright protection domestically. 

Copyright protection granting step. 
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Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries has automatic copyright 
protection after the completion of creative works in place. The protection needs no 
registration, hence, the granting step was not available. 

Distinction ,None 
The exercising of rights 
Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law cover both 

direct and indirect copyright infringement. 
Distinction ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law cover 

different category of creative works 
Process 

Similarity ,Except for Laos PDR, Most GMS countries copyright law contains both 
civil sanction and criminal offences with specific copyright provision. 
Distinction ,Different legal system made different process. 

The Issue and Challenge of GMS copyright law based on the study. 
First, the different legal system. Second, there was still a country with only 

domestic copyright protection law. Third, a country still has no specific copyright law. 
Fourth, the different category of creative work which was copyright protected may 
resulted in inconsistency of copyright protection internationally. 

 
Keyword: Legal system, Civil law, Common law, Socialist law 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

1. บทน า 
 

หลงัจากกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เร่ิมมาแรง ช่วงหลงัมานี ้คนไทยอาจ
ได้ยินช่ือ “อีสต์-เวสต์คอริดอร์ส” หรือ “นอร์ธ-เซาธ์คอริดอร์ส” บ่อยมากขึน้โครงการท่ีมีช่ือแปะ
ท้ายว่า “คอริดอร์ส” (corridors) เหล่านีค้ือเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อระหว่างเมืองส าคญัๆ ใน
กลุ่มประเทศลุ่มน า้โขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน 
(มณฑลยนูนาน) เวียดนาม กมัพูชา ลาว พม่า กลุ่มประเทศเหล่านีม้ีประชากรรวมกนั 250 ล้าน
คน มีพืน้ท่ีรวมกนั 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบได้กบัยโุรปตะวนัตก) มีทรัพยากรอดุมสมบูรณ์ 
และเป็นภมูิภาคส าคญัทางภมูิรัฐศาสตร์ ของเอเชียช่ือเต็มๆ ของโครงการนีค้ือ GMS Economic 
Corridors หรือแปลเป็นภาษาไทยได้วา่ “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง” มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี  ้โครงการนีไ้ด้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพ่ือการ
พฒันาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม 
สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย โครงการเร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 1998 ในท่ีประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน า้
โขงท่ีมะนิลา และประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตัง้แต่ปี 2535 ทางกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) การพฒันาความร่วมมือเศรษฐกิจในอนุ
ภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง 6 ประเทศประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีน
ตอนใต้ (ยนูนาน) หรือ รู้จกักนัในช่ือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีพืน้ท่ีรวมกันประมาณ 2,300,000 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นจดุศนูย์กลางในการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โครงการนีเ้ร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ.2535โดยรัฐบาล
ไทยได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asean Development 
Bank: ADB)    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง วตัถุประสงค์  ส่งเสริมให้เกิด
การขยายตวัทางการค้า  การลงทุน  อุตสาหกรรม  การเกษตร  และบริการ เพ่ือก่อ ให้เกิดการ
จ้างงาน และยกระดบัการครองชีพของประชาชนในพืน้ท่ี ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน  ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ สง่เสริมและเพ่ิมขีดความ สามารถและโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
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พืน้ท่ี GMS ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีนตอน
ใต้ (ยูนนาน) โดยในส่วนของประเทศไทย มีพืน้ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย   ภาคเหนือตอนบน 9 
จงัหวดัได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน และตาก  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 8 จงัหวดัได้แก่ นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อดุรธานี อ านาจเจริญ 
อบุลราชธานี  และมกุดาหาร ภาคตะวนัออก 2 จงัหวดัได้แก่ ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional)ประเทศไทย พม่า 
ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) มีระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
กฎหมายท่ีแตกตา่งกนัโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุม่ประเทศสมาชิก ลิขสิทธ์ิเป็นประเภท
หนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้สร้างสรรค์งานประเภทท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้จึงจะได้
ลิขสิทธ์ิเป็นการทนัทีไมต้่องจดทะเบียนหรือขอความรับรองจากรัฐ  ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการของ
อนุสญัญากรุงเบอร์ลินว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ( Berne  Convention for 
the protection  of Literry  and  Artistic  works )  ท่ีห้ามการก าหนดเง่ือนไขของการได้มาซึง่
ลิขสิทธ์ิ  ไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดๆ 

ดังนี  ้ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong 
Subregional) มีอยู่อย่างไร หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมาย  ลิขสิทธ์ิ
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่หรือไม่อย่างไร 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิและอุปสรรคท่ีท าให้เกิด
ปัญหาของกลุม่ประเทศอนภุมูิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร ซึง่
ผู้ วิจัยจะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ( กฎหมาย
ต่างประเทศ) และกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับหาข้อเสนอแนะแก้ไขข้อขัดข้องต่อ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ่ไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาถึงระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong 
Subregional) มีอยู่อย่างไร 
2.  เพ่ือศึกษาถึงหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 
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3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง 
(Greater Mdkong Subregional) วา่เหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร 
4.  เพ่ือศกึษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิและอปุสรรคท่ีท าให้เกิดปัญหาของกลุ่มประเทศ
อนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 
 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

การวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงคณุภาพ ( Qualitative Research ) โดยมีขัน้ตอนวิธีการด าเนินงาน
วิจยัดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1.  ท าการศึกษาและค้นคว้าทางวิชาการ (Documentary Research) โดย
ท าการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูจากกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง  ระบบ
กฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง  ตลอดจนต าราเรียน กฎหมายและวารสาร 
วิทยานิพนธ์ ค าพิพากษาฎีกา ความเห็นของนกักฎหมาย บทความท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเอกสาร
อื่นๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ (ทบทวนวรรณกรรม) 

ขัน้ตอนท่ี 2.  วิเคราะห์ข้อมลู (content analysis) 
ขัน้ตอนท่ี 3.  สรุปผล  
ขัน้ตอนท่ี 4.  น ามาบรรยายในรูปของความเรียง (analytical  description) 

 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
1.  กฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุม่ประเทศอนภุมิูภาคลุม่น า้โขง   
2.  ระบบกฎหมายของกลุม่ประเทศอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง 
 

5. เคร่ืองมือการวิจัย 
 

 ในการศึกษาครัง้นี  ้จึงเป็นการวิจัยคุณภาพเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (analytical 
description) ท่ีไม่เน้นวิธีเชิงปริมาณ แต่ใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ในการ
วิเคราะห์และตีความ 
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6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

จะใช้วิธีการท่ีส าคญั คือ วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูจาก เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ชัน้ต้นและชัน้รอง (primary and secondary sources) 
ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง  ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง ตลอดจนหนังสือ ต าราเรียน กฎหมายและวารสาร วิทยานิพนธ์ ค า
พิพากษาฎีกา ความเห็นของนกักฎหมาย บทความท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ งานวิจยัตา่งๆทางเวป็ไซต์ เป็นต้น 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ในการวิเคราะห์และตีความและน ามาบรรยาย

ในรูปของความเรียง (analytical  description) 
 

8. ผลการวิจัย 
 

8.1  จากการศึกษาพบว่า ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater 
Maekong Sub-region) แบ่งเป็น สามกลุม่ด้วยกนั ได้แก่ กลุม่ท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil law 
อาทิ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Common law คือ 
ประเทศเมียนมาร์ กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Socialist อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว 
และจีน  
8.2  จากการศกึษาพบว่ากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional  ) 
มีหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ มีทกุประเทศ ยกเว้นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ไมมี่กฎหมายเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ เม่ือ
เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศแมน่ า้โขงพบวา่ ด้านระบบและขัน้ตอนการให้ความ
คุ้มครอง นัน้เหมือนกนัในทกุประเทศยกเว้นประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ด้านบังคับการใช้สิทธ์ินัน้เหมือนกันทุกประเทศยกเว้นประเทศเมียนมาร์และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านกระบวนการนัน้เหมือนกันยกเว้นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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8.3  จากการศึกษาพบว่ากฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater 
Mdkong Subregional) มีข้อเหมือนหรือแตกตา่งกนัดงันี ้
8.3.1  ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้ มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ เหมือนกนั คือ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
โดยอตัโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ อีกทัง้ยังมีระบบบันทึกข้อมูลลิขสิทธ์ิท่ีให้
ประโยชน์แก่ผู้ทรงลิขสิทธ์ิในการพิสจูน์ลิขสิทธ์ิหากมีการละเมิดเกิดขึน้ 

ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธ์ิของประเทศเมียน
มาร์นัน้ให้ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธ์ิ
ระหวา่งประเทศ สว่นประเทศอื่นๆ นัน้ให้ความคุ้มครองรวมไปถงึลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศด้วย 

8.3.2  ขัน้ตอนการขอรับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ

ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิโดยอัตโนมัติทันทีท่ี
ผู้สร้างสรรค์ท าการสร้างสรรค์งานนัน้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดงันัน้ จึง
ไมม่ีขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

ข้อแตกตา่ง ไมม่ี 
8.3.3  การบงัคบัใช้ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองการบังคับใช้ทัง้ในเร่ืองการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงและการละเมิดลิขสิทธ์ิทางอ้อม  

ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิท ธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองชนิดของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิท่ีตา่งกนั 
8.3.4  กระบวนการ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ
ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการด าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิทัง้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะ 
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8.5  ข้อแตกตา่ง ระบบกฎหมายท่ีใช้เพ่ือพิจารณากระบวนการมีความแตกตา่งกนั 
จากการศึกษาพบว่าประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิท่ีท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคของ

กลุม่ประเทศอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (Greater Maekong Sub-region) มีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้
ประการแรกคือ ระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนั ประการท่ีสองคือ การให้ความคุ้มครองท่ี

บางประเทศให้ความคุ้มครองทัง้ลิขสิทธ์ิภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีบางประเทศให้ความ
คุ้มครองเพียงลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ ประการท่ีสามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ ประการท่ีสี่ ชนิดงานสร้างสรรค์ท่ีแตล่ะประเทศให้ความคุ้มครอง
นัน้มีทัง้ท่ีเหมือนและแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาว่า ลิขสิทธ์ิท่ีได้รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่อาจไมไ่ด้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่ 

 
9. สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจยัสรุปได้ว่าในประเด็นของข้อกฎหมายลิขสิทธ์ิกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน า้โขง พบว่า ระบบกฎหมายของแต่ละประเทศสามารถจัดได้เป็นสามกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Civil law, Common law และ Socialist law  หลกัเกณฑ์ 
ขัน้ตอน และวิธีการคุ้ มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง 
พบวา่ มีทกุประเทศ ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ไม่มีกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ นัน้ มีหลกัเกณฑ์วิธีการคุ้มครองท่ีเหมือนกนั  

เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศแม่น า้โขงพบว่า ด้านระบบและขัน้ตอน
การให้ความคุ้ มครอง นัน้เหมือนกันในทุกประเทศยกเว้นประเทศประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านบงัคบัการใช้สิทธ์ินัน้เหมือนกนัทกุประเทศยกเว้นประเทศเมียน
มาร์และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านกระบวนการนัน้เหมือนกนัยกเว้น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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10. อภปิรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้
โขงท่ีมีผลกระทบต่อบริบทท้องถ่ินมีวตัถุประสงค์ คือ  1. เพ่ือศึกษาถึงระบบกฎหมายของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 2. เพ่ือศกึษาถึง
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการ การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุม่ประเทศอนภุมิูภาคลุม่
น า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่อย่างไร 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายลิขสิทธ์ิ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) ว่า
เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 4. เพ่ือศกึษาถึงประเด็นของกฎหมายลิขสิทธ์ิและอปุสรรคท่ีท า
ให้เกิดปัญหาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Mdkong Subregional) มีอยู่
อย่างไร จากผลการศกึษาได้น ามาอภิปรายผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
10.1  ระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Maekong Sub-region) 
แบ่งเป็น สามกลุม่ด้วยกนั ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil law กลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบ
กฎหมายแบบ Common law  กลุม่ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบ Socialist law  
10.2  หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุม่แมน่ า้โขง พบวา่ มีทกุประเทศ ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึง่ไม่มี
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ นัน้ มีหลกัเกณฑ์วิธีการคุ้มครองท่ีเหมือนกนั เมื่อ
เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศแมน่ า้โขงพบวา่ ด้านระบบและขัน้ตอนการให้ความ
คุ้มครอง นัน้เหมือนกนัในทกุประเทศยกเว้นประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ด้านบังคับการใช้สิทธ์ินัน้เหมือนกันทุกประเทศยกเว้นประเทศเมียนมาร์และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านกระบวนการนัน้เหมือนกันยกเว้นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
10.3  ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 

ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้ มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึง่ไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ เหมือนกนั คือ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
โดยอตัโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ อีกทัง้ยังมีระบบบันทึกข้อมูลลิขสิทธ์ิท่ีให้
ประโยชน์แก่ผู้ทรงลิขสิทธ์ิในการพิสจูน์ลิขสิทธ์ิหากมีการละเมิดเกิดขึน้ 
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ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ การคุ้มครองลิขสิทธ์ิของประเทศเมียน
มาร์นัน้ให้ความคุ้มครองเฉพาะลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ไม่ขยายความคุ้มครองไปยังลิขสิทธ์ิ
ระหวา่งประเทศ สว่นประเทศอ่ืนๆ นัน้ให้ความคุ้มครองรวมไปถงึลิขสิทธ์ิระหวา่งประเทศด้วย 

ขัน้ตอนการขอรับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ

ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิโดยอัตโนมัติทันทีท่ี
ผู้สร้างสรรค์ท าการสร้างสรรค์งานนัน้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด ดงันัน้ จึง
ไมม่ีขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

ข้อแตกตา่ง ไมม่ี 
การบงัคบัใช้ 
ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ

ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองการบังคับใช้ทัง้ในเร่ืองการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงและการละเมิดลิขสิทธ์ิทางอ้อม  

ข้อแตกต่าง ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น า้โขง ยกเว้น
ประเทศลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ ให้ความคุ้มครองชนิดของงานอันมี
ลิขสิทธ์ิท่ีตา่งกนั 

กระบวนการ 
ข้อเหมือน ระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในกลุม่ประเทศลุม่แมน่ า้โขง ยกเว้นประเทศ

ลาวซึ่งไม่มีกฎหมายลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะนัน้ มีกระบวนการด าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิทัง้
ทางแพ่งและทางอาญา และมีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะ 

ข้อแตกตา่ง ระบบกฎหมายท่ีใช้เพ่ือพิจารณากระบวนการมีความแตกตา่งกนั 
ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง (Greater Maekong Sub-

region) ประการแรกคือ ระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนั ประการท่ีสองคือ การให้ความคุ้มครองท่ี
บางประเทศให้ความคุ้มครองทัง้ลิขสิทธ์ิภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีบางประเทศให้ความ
คุ้มครองเพียงลิขสิทธ์ิในประเทศเท่านัน้ ประการท่ีสามคือ ประเทศบางประเทศไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะ ประการท่ีสี่ ชนิดงานสร้างสรรค์ท่ีแตล่ะประเทศให้ความคุ้มครอง
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นัน้มีทัง้ท่ีเหมือนและแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาว่า ลิขสิทธ์ิท่ีได้รับความคุ้มครองในประเทศ
หนึง่อาจไมไ่ด้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึง่ 

 
11. ข้อเสนอแนะ 

 
11.1  เน่ืองจากการเปิดเสรีอาเซียน การศกึษากฎหมายลิขสิทธ์ิตอ่ไปในระดบัภูมิภาคอาเซียนจึง
มีความส าคัญและควรท่ีจะมีการต่อยอดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิของ
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนตอ่ไป 
11.2  ควรมีการสร้างความสอดคล้องของกฎหมายแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น า้โขง โดยการท าเป็นข้อตกลงระหวา่งประเทศหรือในรูปของสนธิสญัญาพหุภาคีขึน้ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพของกฎหมายภายในอนุภูมิภาคในประเด็นของประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และ
การคุ้มครองลิขสิทธ์ิทัง้ภายในและระหวา่งประเทศด้วย 
11.3  ประเทศท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธ์ิเป็นการเฉพาะต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองลิขสิทธ์ิท่ีมีความสอดคล้องกบัประเทศอ่ืนๆ ในอนภุมิูภาค 
 

12. ข้อเสนอในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 

ประการแรก  ควรศึกษากฎหมายทรัพย์ทางปัญญาด้านอื่นๆประกอบอาทิเช่น 
เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร เป็นต้น 

ประการท่ีสอง ควรศกึษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของกลุม่ประเทศอาเซียน (AEC) 
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บทคัดย่อ 
 

การพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชนเป็นสิ่งส าคญัในโลกปัจจุบนั การพฒันาความ
เป็นพลเมืองของเยาวชนจะต้องส่งเสริมความรู้ สร้างทกัษะ ปลูกฝังเจตคติ คณุธรรมจริยธรรม 
โดยจะต้องพฒันาสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน จากการศกึษาวิจยัพบว่า รูแบบของ
สื่อการเรียนรู้จะต้องสร้างความแปลกใหม่กระตุ้ นความสนใจ มีรูปแบบสวนงาม ใช้วิธีการ
ถ่ายทอดท่ีสร้างสรรค์ น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยรุ่น และจะต้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์                 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาความเป็นพลเมือง ส่วนเนือ้หาของสื่อการเรียนรู้พบว่า จะต้อง
สง่เสริมการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรมพืน้ฐานของมนษุย์ กฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคม
ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั สว่นด้านการพฒันาทกัษะการด ารงชีวิตพบวา่ จะต้องพฒันาทกัษะ
การวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมลูอย่างมีเหตผุล ทกัษะการปรับตวัให้เข้ากบัผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 
ทักษะการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในชีวิต และด้านเจตคติพบว่า จะต้องให้
ความส าคญักับการเสียสละ การรู้จักให้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ซึ่งเป็น
                                                           
1 อาจารย ์
2 เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป  
3 Lecture r 
4 Administrative Officer 
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ข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์จากการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลดังกล่าว ไปก าหนด
แนวทางในการพัฒนานวตักรรมสื่อการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเยาวชนทัง้ในระบบและ 
นอกระบบการศกึษาให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ในปัจจบุนัได้  

 
ค าส าคัญ:  นวตักรรมสื่อการสอน,  ความเป็นพลเมือง,  การพฒันาความเป็นพลเมือง 

 
Abstract 

 
The development of citizenship awareness of the youth was important in 

present.  There were requirement such as skill, knowledge, attitude and moral 
embodiment. The educational media suitable of the age and interest of the youth was 
the significant factor in reaching the goal. By researching into the issue, the 
educational media need to be attentive to the audiences which was the youth. Also, 
the media need to focus on analytical thinking in citizenship relate matter. In part of the 
content, the media must include the morals and ethics of humanity, law and social 
norm often found in daily life. In part of skill, the ability needed in adaptation to the 
current environment and life goal achievement required skill. In part of attitute, the 
development of selflessness, responsibility to self and others including the greater 
good. These result were derived from systematically working research and could be 
used as a guideline in developing proper educational innovation for the youth within 
and without general educational system, in order to develop them into good citizen of 
the country despite present time social dynamics. 
 
keyword: educational innovation, citizenship, the development of citizenship 
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1.  บทน า 
 

การพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน อาจะสามารถพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ความ
เป็นพลเมืองได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย การพัฒนานวตักรรมสื่อการสอนเพ่ือ
พฒันาความเป็นพลเมือง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะสามารถเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
เยาวชนได้ งานวิจัยเร่ืองนีจ้ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการพฒันานวัตกรรมสื่อการสอน ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์แนวทางเพ่ือการพัฒนาอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบททางสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง และ
สามารถน าองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
มาตรฐานและยัง่ยืนได้ โดยได้มีการศกึษาวิจยัอย่างเป็นระบบ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
       ในสงัคมไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ตลอดจน
กระแสความคิด แรงกดดนัเพ่ือความอยู่รอดของประชาชน รวมทัง้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองท่ีรุมเร้า การเติบโตของเทคโนโลยีท่ีขาดระบบการควบคมุ ระบบครอบครัวออ่นแอ สง่ให้
เยาวชนขาดความเป็นพลเมือง และคาดว่าปัญหาดงักล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึน้ในอนาคต  
เพราะฉะนัน้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐจะต้องส่งเสริมการพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน ทัง้ใน
ระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาอัธยาศัยนวัตกรรมหรือแนวทางต่าง ๆ       
ท่ีเหมาะสม และสามารถพฒันาความเป็นพลเมืองให้เกิดขึน้กบัเยาวชนได้อย่างยัง่ยืน 
        การเรียนรู้ของเยาวชนเป็นกลไกส าคัญท่ีจะสามารถพัฒนาความคิดและจิตส านึกของ
มนษุย์ได้อย่างยัง่ยืน เพราะฉะนัน้การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้านความเป็นพลเมืองจะต้องมีมาตรฐาน
เดียวกนั เพราะความเป็นพลเมืองท่ีดีย่อมมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ เคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้
ในการเรียนรู้ของเยาวชน ซึง่อาจจะได้แก่สื่อการสอนจะต้องสามารถพฒันาการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเท่าเทียมกัน รวมทัง้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ สร้างทักษะ 
และปลกูฝังเจตคติได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนัน้การสร้างนวตักรรม (Innovation) สื่อการสอน
ในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และปลูกฝังเจตคติได้ด้วย จะสามารถ
พฒันาเยาวชนสูค่วามเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศได้ 

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนรูปแบบใหม่ดังกล่าว  จะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความคิดและจิตส านึกของผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบอีกวิธี
หนึ่ง เพ่ือให้เป็นนวตักรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ช่วยในการพัฒนาการ
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เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ในการพฒันาตนเองให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
ในการนีผู้้ วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาความเป็นพลเมือง โดยท าการศกึษาเนือ้หาทางวิชาการและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยไปพัฒนาสู่นวัตกรรมสื่อการสอนเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองของเยาวชนในโอกาสตอ่ไป   
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

(1)  เพ่ือท าการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองของประเทศ
โดยเฉพาะกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองระดบัเยาวชน ภายใต้กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

(2)  เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านการ
พฒันาความเป็นพลเมือง การปลกูจิตส านึก การสร้างความตระหนกัและการให้ความส าคญัต่อ
การเป็นพลเมืองท่ีดีของผู้ เรียน 

(3)  เพ่ือพฒันาวตักรรมสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองของผู้ เรียน
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัอดุมศกึษา จากองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาวิจยั
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเร่ืองสัน้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตอ่ไป 
1.3  กรอบแนวคดิในการวิจัย  

ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นี ้คือ ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็น
พลเมืองของเยาวชนภายใต้สงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง แนวทางการพฒันาเยาวชนสูค่วามเป็นพลเมือง
ท่ีดร และแนวทางการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการพฒันา
ความเป็นพลเมืองของเยาวชน โดยศึกษาองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง ก าหนด
ประเด็นความเป็นพลเมือง ส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ
หาคา่เฉลี่ยความส าคญัของเนือ้หาและวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจยั เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้รับไปเป็น
แนวทางในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนใช้กบัเยาวชนในโอกาสตอ่ไป          
1.4  ขอบเขตการวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี ้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาองค์ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาความ
เป็นพลเมือง สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง กบัการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยส ารวจความ
คิดเห็นของนกัวิชาการเก่ียวกบัหวัข้อความเป็นพลเมือง น าข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์อย่างเป็น
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ระบบเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ด้านการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองของผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดความตระหนกัในการด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
1.5  วิธีด าเนินการวิจัย  

ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความเป็นพลเมืองของประเทศ โดยท าการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒิุหรือผู้มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเพ่ือหาค่าระบบความส าของ
ประเด็นความรู้และก าหนดรูปแบบการพัฒนานวตักรรมสื่อการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัสภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนในปัจจบุนั   
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับ  

(1)  ท าให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศท่ีหลากหลาย 
ภายใต้แนวคิดทางสังคมของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัจจบุนัในทดุ้านทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง 

(2)  ท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ส าหรับใช้ในการเ รียนการสอน                     
ท่ีมุง่เน้นการพฒันาองค์ความรู้ด้านความเป็นพลเมือง เทคนิคและวีการปลกูจิตส านึก การสร้าง
ความตระหนักและการให้ความส าคญัต่อความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ จนท าให้เกิดการ
พฒันาตนเองของผู้ เรียนในทิศทางท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั 

(3)  ท าให้มีนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใน
ระดบัอดุมศึกษา และสอดคล้องกบัการพัฒนาผู้ เรียนในด้านความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
โดยพฒันาจากองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาวิจยัอย่างเป็นระบบตอ่ไป 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
 

          ส าหรับแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพฒันาความเป็นพลเมืองเพ่ือเป็นพืน้ฐานของกรอบ
การวิจัย ผู้ วิจัยได้รวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องและมีความส าคญัในเบือ้งต้นส าหรับการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองของประชาชนในรัฐได้แก่ ความเป็นรัฐซึ่งมีประชาชนเป็นองค์ประกอบ     
ความเป็นพลเมืองของประชาชนในรัฐ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการศึกษาแนวทางและความส าคญั   
ในการพฒันาประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐและเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของประชาชนกับรัฐ            
ดงัมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้
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2.1  แนวคดิเกี่ยวกับรัฐกับพลเมือง 
รัฐ ถือว่าเป็นสถาบันท่ีส าคัญทางสังคม เป็นสถาบันหรือองค์การท่ีประกอบขึน้จาก

ประชาชนอย่างมีระบบระเบียบในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง มีอ านาจในการปกครองตนเอง โดยมี
พลเมืองเป็นก าลงัส าคญัของรัฐ ในฐานท่ีประชาชนหรือประชากรเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญั
ของรัฐนอกเหนือจากอ านาจอธิปไตยและดินแดน และเป็นองค์ประกอบท่ีมีบทบาทต่อการ
พัฒนาความมัน่คงของรัฐนัน้ และมีองค์ประกอบพืน้ฐานตามหลักรัฐศาสตร์ 3 องค์ประกอบ
ด้วยกนั ดงันี ้
2.1.1 ด้านประชากร 

  ประชากรเป็นองค์ประกอบของรัฐ ในฐานะท่ีรัฐเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเกิดขึน้จาก
ประชาชนซึ่งเป็นประชากรของรัฐ ถ้าหากว่าไม่มีประชากรไม่ถือว่าเป็นรัฐตามหลกัรัฐศาสตร์ 
ส าหรับจ านวนประชากรแต่ละรัฐย่อมมีจ านวนแตกต่างกันได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีเชือ้ชาติหรือ
ภาษาเดียวกนั แต่ต้องมีเจตนาท่ีจะอยู่ร่วมกนัภายใต้การปกครองหรือกฎเกณฑ์เดียวกันของรัฐ
นัน้ ในการขบัเคลื่อนความเป็นอยู่ของรัฐ ไมว่า่รัฐนัน้จะปกครองในรูปแบบใด ก็ตาม รัฐจะมัน่คง
หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความเป็นพลเมืองของประชาชนซึ่งเป็นประชากรของรัฐ ดงันัน้จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาคนหรือประชาชนให้มีความรู้ มีทักษะและมีเจตคติท่ีดีงาม และมีความเป็น
พลเมืองท่ีดีของรัฐเพ่ือความมัน่คงของรัฐในทกุด้าน  
2.1.2  ด้านดนิแดนและอาณาเขต 

รัฐจะต้องมีดินแดน มีพืน้ ท่ี  หรือขอบเขตจ ากัดและแน่นอน รัฐจะด ารงอยู่ ไม่ไ ด้                 
ถ้าไมม่ีดินแดนเป็นอาณาเขตของตนเอง ดินแดนจึงถือเป็นเง่ือนไขอีกอย่างหนึ่งของความเป็นรัฐ
ตามหลกัรัฐศาสตร์ หรือหลกัการปกครองรัฐ เพราะฉะนัน้รัฐจะต้องมีอาณาเขตท่ีแน่นอน เพ่ือ
ความเป็นเอกภาพในการใช้อ านาจในรัฐนัน้ และมีความเป็นอิสระจากรัฐอื่น ดินแดนดงักล่าวไม่
มีข้อจ ากัดว่าจะต้องมีเนือ้ท่ีมากน้อยเพียงใด ดินแดนของรัฐจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ
เป็นรัฐ 
2.1.3  ด้านอ านาจอธิปไตย 

อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรือ รัฐเป็นอ านาจ          
ท่ีแสดงความเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดในการปกครองรัฐ และแสดงถึงความเป็นรัฐท่ีมีอิสระ        
ไม่ขึน้อยู่กบัรัฐใดในทางการปกครอง การมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง หมายถึงอ านาจการ
ด าเนินกิจการทัง้หลาย ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการปกครองหรือจดัการภายในและภายนอกรัฐได้อย่าง
อิสระ ถ้าหากเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในกรณีของประเทศไทย อ านาจอธิปไตย
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ได้แก่ อ านาจในการบริหาร อ านาจนิติบญัญตัิ และอ านาจตลุาการ เพราะฉะนัน้อ านาจเหลา่นี ้มี
ความส าคญัตอ่การปกครองรัฐ ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือและกลไกส าคญัในการบงัคบับญัชาและ
สร้างความสงบสขุภายในของรัฐนัน้ 
2.2  ความหมายของพลเมือง 

ความเป็นพลเมือง หมายถงึความเป็นพลเมืองของประชาชนท่ีจะแสดงถึงพลงัของประเทศ
ท่ีจะสามารถขบัเคลื่อนรัฐหรือประเทศให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คง ความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนในประเทศนัน้ควรมีคุณลักษณะอย่างไร จะต้องท าความเข้าใจบนพืน้ฐานของ
ความหมายของพลเมืองดงันี ้   
2.2.1  ความเป็นพลเมือง 

ค าว่า “พลเมือง” หมายความว่า พละก าลังของประเทศ พลเมืองซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของ
ประเทศ มีสญัชาติ มีสิทธิหน้าท่ีภายใต้กฎหมายของรัฐ หรือแปลว่าคนท่ีสนบัสนุนก าลงัอ านาจ
ของผู้ ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นคนท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ ปกครอง แตกต่างจาก
ประชาชนหรือราษฎร พลเมืองจะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการักษาสิทธิของตน รวมถึง
การมีสว่นร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซึง่สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น5  

หรือค าว่า “พลเมือง” แปลตรงตัวได้ว่า ก าลังของเมือง หมายถึงผู้ คนทัง้หมดท่ีอยู่              
ในประเทศประเทศหนึ่ง ท าหน้าท่ีเป็นก าลงัส าคญัของรัฐในด้านต่าง ๆ ตามศพัท์ภาษาองักฤษ             
มาจากค าว่า citizen หมายถึง คนท่ีรวมกลุ่มกันอยู่ในเมืองหรือชุมชน พัฒนาการและการ
ขยายตวัของความเป็นพลเมืองเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับความเติบโตของเมืองและการถือก าเนิด
ของรัฐชาติ มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทัง้ต่อตนเอง ครอบครัว และรัฐ แตกต่างจาก
ประชากร ราษฎร หรือประชาชน เพราะพลเมืองคือคนท่ีตระหนกัว่าตนเองเป็นก าลงัส าคญัของ
เมือง มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองหรือประเทศ                     
ไปข้างหน้า6 ตามแนวคิดดงักล่าวนี ้สามารถวิเคราะห์ถึงความส าคญัของพลเมืองได้ว่าพลเมือง 
มีสว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนกลไกของรัฐหรือประเทศในอนาคต 

 
 

                                                           
5 ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. (2556). พืน้ฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส านกั
การพิมพ.์ หนา้ 11. 
6 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2555). ชาวอารยะ ชาวศิวไิลซ์ที่ใฝ่หา. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพซ์คัเซส มีเดีย จ  ากดั. 
หนา้ 163-164. 
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2.2.2  ความเป็นพลเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ในประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อาจมีความแตกต่างจากระบอบอื่นอยู่ ในประเด็นความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ดังกล่าว ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล นักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาความเป็น
พลเมืองและกฎหมายมหาชน ได้อธิบายเก่ียวกบัพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้วา่ “พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย” จะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ  6 ประการ คือ                             
มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ เห็นคนเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค เคารพและยอมรับความ
แตกต่าง เคารพสิทธิของผู้ อื่น เคารพกติกา  เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม7 

เพราะฉะนัน้จากการศกึษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัความหมายของพลเมือง จึงเป็นประโยชน์
ตอ่การก าหนดแนวทางในการพฒันาสื่อการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นพลเมือง เพราะความ
เป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายท่ีสะท้อนให้เห็นถงึบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
ประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกทางสังคมท่ีมีต่อรัฐ และประชาชน ราษฎร หรือต่อสมาชิกด้วยกัน 
แตกตา่งจากค าวา่ประชาชนท่ีเป็นผู้ รับค าสัง่ท าตามผู้อื่นหรือผู้ปกครองเท่านัน้เพราะฉะนัน้ความ
เป็นพลเมืองและความเป็นพลเมืองในระบอบอประชาธิปไตยจึงมีความส าคญัและเป็นพืน้ฐาน
ของการศกึษา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ส าหรับการศึกวิจัยแนวทางพัฒนานวตักรรมสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง 

มุ่งเน้นวิธีการวิจัยในเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) กับการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research ) โดยมีวิธีคิดในการ
ด าเนินการวิจยั คือ การศกึษาข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของ
เยาวชน แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี และใน
ส่วนส าคัญของการวิจัยคือ การศึกษาเนือ้หา องค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นพลเมือง เพ่ือน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ และสอบถามความคิดเห็นของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง สรุปผลเพ่ือเป็นข้อมูล

                                                           
7 ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. (2556). พืน้ฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัการพิมพ.์ หนา้ 14. 
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พืน้ฐานในการสร้างนวตักรรมสื่อการสอน ส าหรับการพฒันาความเป็นพลเมือง ทดลองใช้และ
ประเมินผลในการวิจยัระยะตอ่ไป    
3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยัเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล              
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
3.1.1  การระดมความคดิเหน็ 

ความคิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเป็นข้อมูลส าคญั ในการ
วิเคราะห์แนวทางในการพฒันานวตักรรมเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง ในส่วนจึงได้ด าเนินโดย
การประชมุ/สมัมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองแล้ว
น าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการวิจัยในล าดบัต่อไป โดยมุ่งเน้นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สงัคม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น 
3.1.2  การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 

การสมัภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเป็นการเก็บข้อมลูในประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความเป็น
พลเมืองจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงลึก เก่ียวกับข้อมูลแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความ
เป็นพลเมือง นวตักรรม สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน และแบบสมัภาษณ์จะ
ครอบคุลมเนือ้หา 4 ส่วนด้วยกัน โดยสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท่ีมี
ความรู้และระสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความเป็นพลเมือง และน าข้อมลูที่ได้รับจากการ
สมัภาษณ์ไปวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัตามวิธีการวิจยัท่ีก าหนดตอ่ไป 
3.1.3  ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎี 

ผู้ วิจยัได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความเป็น
พลเมือง จากเอกสาร หนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ประกอบ
กบัข้อมลูที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นและการสมัภาษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดเนินการ
ตามวิธีวิจยัท่ีก าหนดตอ่ไป 
3.1.4  สอบถามความคดิเหน็ 

ในการวิจัยได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลชัน้ต้น
และน ามาสร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพัฒนาความเป็นพลเมือง ภายหลงัท่ีได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
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ระดมความคิดเห็น การสมัภาษณ์ และสอบถามนกัวิชาการในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐหรือใน
ก ากบัและเอกชน  
3.2  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างในการท าการศึกษาวิจัยเร่ืองนี ้ได้ก าหนดประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง ไว้ 3 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่ กลุม่ประชากรในการระดมความคิดเห็น กลุ่มประชากรส าหรับ
การสมัภาษณ์ และกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม และจดัเก็บข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของ
กลุม่ประชากร ดงันี ้
3.2.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการระดมความคดิเหน็ 

ในการวิจยัได้ก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างในการระดมความคิดเห็นความคิดเห็น โดย
เชิญผู้ทรงคณุวฒิุ นกัวิชาการ วิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาความเป็นพลเมืองโดยก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นไว้เป็นประเด็นท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการวิจยั  
3.2.2  ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 

ในการวิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้จัดเก็บข้อมูลจาก
ผู้ทรงคณุวฒิุและบุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการพฒันาความเป็นพลเมือง ตามกรอบ
ของแบบสัมภาษณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง 
3.2.3  ประชากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโดย
เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 195 คน โดยมีแบบสอบถามตาม
วตัถปุระสงค์การวิจยั 

ในการท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมลูตามล าดบัตัง้แต่การระดบัความคิด การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การสมัภาษณ์ และน าข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความเป็น
พลเมืองและการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ท่ีได้รับมาวิเคราะห์และสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือใช้ส าหรับส ารวจความคิดเห็นตามล าดบั และวิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบ
เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความเป็น
พลเมืองของเยาวชนภายใต้สงัคมปัจจบุนัตอ่ไป 
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4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยและกรอบแนวคิดท่ีก าหนด 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน ดังมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
4.1  องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง 

ส าหรับการวิจยัแนวทางการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมืองโดย
ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยัตามล าดบัแล้ว สามารถวอเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
4.1.1  ด้านปัจจัยเส่ียงทางสังคม 

ในการพัฒนานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนในปัจจุบันจะต้อง
สอดคล้องกบัปัจจยัเสี่ยงต่าง ๆ ทางสงัคมปัจจุบนัด้วย ในการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบพบว่า 
ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชน และปัจจัยเสี่ยง             
ท่ี มีผลตอ่พฤติกรรมของเยาชนมากท่ีสดุได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
การบริโภคข่าวสารท่ีไม่มีข้อจ ากัด ไม่สามารถควบคุมได้ ความเป็นอิสระในการใช้อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น รองลงมาคือสงัคมวตัถุนิยม และล าดบัถดัมาได้แก่ปัจจยั
เสี่ยงด้านการสื่อสารมวลชนและการบริโภคข่าวสาร ซึง่เป็นคา่เฉลี่ยของความคิดเห็นใน 3 ล าดบั
แรกท่ีพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสงัคมท่ีควรน ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาเยาวชนประกอบกับการ
พฒันาความเป็นพลเมือง 
4.1.2  คุณลักษณะความเป็นพลเมืองภายใต้ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองของประเทศไทย 
พบว่าในปัจจุบันความเป็นพลเมืองของเยาวชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมจะต้องมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน คือ เป็นมนุษย์ ท่ีมีความรู้  ความสามารถและมีความประพฤติดี                          
มีความสามารถในการด ารงตนอยู่ในสงัคมได้ ตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและ
ประเทศ เป็นประชาชนท่ีสามารถปรับตวัได้ตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม               
มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นคนดี คิดอย่างมีเหตผุลและ
มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคณุธรรมจริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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4.1.3  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาเยาชนใน

ระดบัอดุมศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองด้วยส่วนหนึ่ง ในการศึกษาวิจัย
พบวา่ การจดัการศกึษาของสถานบนัอดุมศกึษาจะต้องก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียนใน 
3 ระดบั คือ พฒันาผู้ เรียนให้มีความเป็นพลเมือง พฒันาผู้ เรียนภายใต้มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
สาขาวิชา และพฒันาผู้ เรียนให้มีความเช่ียวชาญและมีโอกาสในการปะกอบอาชีพ เพราะฉะนัน้
ในหลกัการพืน้ฐานของการพฒันาผู้ เรียน สถาบนัอดุมศกึษาจงึควรให้ความส าคญัตอ่การพฒันา
พลเมืองเป็นล าดบัแรก 

และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีแนวทางในการ
พฒันาเยาวชนท่ีหลากหลาย โดยมีล าดบัประเดน็ความส าคญัในการพฒันาคือ ควรส่งเสริมและ
ปลกูฝังเจตคติด้านความเป็นพลเมืองและความมีคณุธรรมจริยธรรม รองลงมาควรพฒันาผู้สอน
ให้เป็นแบบอย่างความเป็นพลเมือง และรองลงมาควรสง่เสริมวิธีการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
4.2  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอน 

ส าหรับแนวทางการพฒันาสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองของเยาวชน 
ซึง่เป็นประเดน็หลกัของการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัได้ดงันี ้ 
4.2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมือง 

ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้ด้านการพฒันาความเป็นพลเมืองทัง้ในระบบการศกึษา นอก
ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั จะต้องมีมาตรฐานการเรียนรู้ด้านการพฒันาความเป็นเมือง
เช่นเดียวกนั เพราะฉะนัน้การพฒันาสื่อการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกบัการจดัการศกึษาในระบบ
การศกึษาและจะต้องสอดคล้องกบัการจดัการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัด้วย
จึงจะส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชนได้ดี เพราะฉะนัน้ในระบบ
การศึกษาอาจะต้องพิจารณาหลกัสูตร รายวิชาในหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนนอกระบบอาจจะต้องพัฒนาด้านสื่อการเรียนรู้ แบบอย่าง ต้นแบบ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีจะสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของเยาวชน 
4.2.2  กรอบการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือให้สื่อการเรียนรู้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนรู้ทัง้ในและนอกระบบการศึกษา 
รวมทัง้การจัดการศึกษาตามอธัยาศยัด้วย จากการศึกษาวิจัยพบว่าข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา
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นวตักรรมสื่อการเรียนรู้ในการพฒันาความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองจะต้องประกอบด้วย
คณุลกัษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 5 ล าดบัแรกของความรู้ท่ีเยาวชนจะต้องได้รับ
การพฒันาเพ่ือความเป็นพลเมืองได้แก่ ล าดบัแรก ความรู้เก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของ
มนษุย์ ล าดบัท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบักฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคม ล าดบัท่ี 3 ความรู้เก่ียวกับ
สิทธิหน้าท่ีความเป็นพลเมืองไทย ล าดบัท่ี 4 ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน 
และล าดับ 5 ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จากการ
วิเคราะห์ข้อมลูทัง้สิน้ 25 ประเดน็ส าคญัส าหรับการพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน  

ด้านทกัษะ จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 5 ล าดบัแรกของทักษะท่ีเยาวชนจะต้องได้รับ
การพฒันาเพ่ือความเป็นพลเมืองได้แก่ ล าดบัแรก ทกัษะในการวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมลูอย่าง
มีเหตผุล ล าดบัท่ี 2 ทกัษะในการปรับตวัให้เข้ากบัผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ล าดบัท่ี 3 ทกัษะในการ
พฒันาตนเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ล าดบัท่ี 4  ทกัษะด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ล าดบั
ท่ี 5 ทกัษะการด ารงชีวิต รู้จกัช่วยเหลือและพึ่งตนเองก่อนพึ่งผู้อื่น จากการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้สิน้ 
25 ประเดน็ส าคญัส าหรับการพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 5 ล าดับแรกของคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเยาวชนจะต้องได้รับการพฒันาเพ่ือความเป็นพลเมืองได้แก่ การเสียสละ รู้จกัการให้ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ล าดบัท่ี 2 ความซื่อตรง ซือ้สตัย์ สจุริต ล าดบัท่ี 3 
การมีวินยั เคารพตอ่กฎหมาย ล าดบัท่ี 5 การรักครอบครัวซึง่เป็นฐานฐานส าคญัทางสงัคม จาก
การวิเคราะห์ข้อมลูทัง้สิน้ 25 ประเดน็ส าคญัส าหรับการพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน  
4.2.3  รูปแบบของส่ือการเรียนรู้ 

ส าหรับรูปแบบของสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้เหมาะสมกับเยาวชนและเป็นแนวทางในการ
พฒันาสื่อตอ่ไปในอนาคต จากการวิจยัพบว่าสื่อการเรียนรู้ส าหรับการพฒันาความเป็นพลเมือง
ของเยาวชนไทยในสงัคมปัจจุบนั ในล าดบัแรกจะต้องสร้างความแปลกใหม่กระตุ้นความสนใจ
โดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม สวยงาม รองลงมาจะต้องใช้วีการถ่ายทอดท่ีสร้างสรรค์น่าสนใจและ
เหมาะสมกบัวยัรุ่น และจะต้องส่งเสริมทกัษะการแก้ไขปัญหาจากกรณีตวัอย่าง เป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้ เช่น เร่ือสัน้ หนังสัน้ เป็นต้น โดยใช้เนือ้ในประเด็นท่ีได้
ท าการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นของสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุของผู้ เรียนในการพฒันาความเป็นพลเมืองของเยาวชน 
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5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีได้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดและ
วตัถุประสงค์ของการวิจัย สามารถสรุปผลการด าเนินการวิจัยเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองของเยาวชน แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้                
ท่ีเหมาะสม สามารถสรุปและมีข้อเสนอแนะดงันี ้
5.1  บทสรุป 

ส าหรับบทสรุปของแนวทางในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาความเป็นพลเมืองของเยาวชน สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาสื่อการเรียนรู้จะต้อง
วิเคราะห์บริบททางสังคมปัจจุบันและความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองของเยาวชน ซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงทางสงัคมปัจจุบนัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในการ
พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาความเป็นพลเมืองจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการพัฒนา
เยาวชนทัง้ในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และจะต้องสามารถ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเป็นพลเมืองภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ส าหรับความเป็นพลเมือง ด้านทกัษะการด ารงชีวิตในสงัคม และด้านคณุธรรม จริยธรรม
และเจตคติ ซึ่งสามารถน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยท่ีได้วิเคราะห์ความส าคัญของ
ประเด็นการพฒันาความเป็นพลเมืองมาเป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หาของสื่อการสอนหรือ
สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสงัคมปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้เยาวชนมีความ
เป็นพลเมืองท่ีเท่าเทียมกนั  
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการพฒันานวตักรรมสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความ
เป็นพลเมืองของเยาวชน จากบทสรุปของการวิจัยการพัฒนานวตักรรมสื่อการเรียนรู้ด้านการ
พฒันาความเป็นพลเมือง รับควรสง่เสริมการพฒันาสื่อท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่และเหมาะสมกบั
เยาวชนซึง่เป็นช่วงวยัท่ีมีความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสื่อการเรียนรู้อาจจะต้อง 
ให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้ในขณะเดียวกัน
โดยน าประเด็นจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยมาก าหนดประเด็นในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ดงักล่าว และรัฐจะต้องส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองด้วยสื่อการเรียนรู้ดงักล่าว
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อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้เยาวชนของประเทศมีความเป็นพลเมืองท่ีเท่า
เทียมกนั 
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บทคัดย่อ 
 

ในรอบกว่า 20 ปีมานี ้นบัแต่คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ "กกต." ได้รับการจดัตัง้ขึน้
ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ.2540 บทบาทหนึง่ซึง่ถกูตัง้ค าถาม และเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกัอยู่
โดยตลอด คือ การสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ หรือ "ใบเหลือง" กบัการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ หรือ 
"ใบแดง" 

บทความชิน้นีพ้ยายามชีใ้ห้เห็นว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญถาวรทัง้ 3 ฉบบั นบัจากปี 2540,    
ปี 2550 จนถงึปี 2560 อ านาจในเร่ืองนีข้อง กกต.ได้ถกูลดทอนลงมาเป็นล าดบั ปัจจบุนั กกต.คง
เหลืออ านาจสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ กับระงับสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ไว้เป็นการชัว่คราว อ านาจ
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ดงักลา่วถงึแม้จะใช้ได้เพียงแค่ช่วง 'ก่อน' ประกาศผลการเลือกตัง้ ทว่าก็ย่อมเป็นการปิดกัน้การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของ กกต. โดยประชาชนผ่านกลไกทางศาลอยู่ดี 
 
ค าส าคัญ: คณะกรรมการการเลือกตัง้, สัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่, การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 
 

Abstract 
 

Almost 20 years since the Election Commission (EC) has been established by 
the 2007 Constitution, its seriously criticized roles are to require a new election or 
"yellow card" and to revoke the right of election or "red card." 

This paper tried to point out these roles of EC under 3 versions of permanent 
constitutions, 1997, 2007 and 2017 of Thai Constitution, which the power of the 
Election Commission were lessened respectively. In present, EC still has powers to 
order a new election and derogate the right of the election candidacy for a temporality. 
Although EC can use these authorities only prior to an announcement of the result of 
an election, this conditions had blocked the judicial procedure to examine the EC's 
using of its power and authority. 
 
Keywords: Election Commission of Thailand, order for re-election, withdrawal of rights 
of election 
  



                                                      วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์          37 
 

1.  บทน า 
 

ส าหรับนานาอารยประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย หลายประเทศก าหนดให้การบริหาร
จัดการการเลือกตัง้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรท่ีมีช่ือเรียกโดยทั่วไปว่า “องค์กรจัดการ
เลือกตัง้” (Election Management Body: EMB) ขณะท่ีประเทศไทย การเลือกตัง้ประเภทต่าง ๆ 
ในอดีตนัน้มีกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรจดัการเลือกตัง้ ท่ามกลางข้อกงัขามากมายถึงความ
เป็นกลาง เน่ืองด้วยขึน้ตอ่ฝ่ายบริหารที่มีสว่นได้-เสียโดยตรง ซึง่อาจให้คณุ-โทษแก่ฝ่ายปฏิบตัิได้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับ “คณะกรรมการการ
เลือกตัง้” หรือ กกต.ขึน้เป็นครัง้แรก หมายความว่าการจัดการเลือกตัง้ซึ่งแต่เดิมอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จะเปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ กกต.แทน 

การประกาศผลการเลือกตัง้ในห้วงเวลานัน้จะท าโดยทนัทีเมื่อมีการประกาศผลการนบั
คะแนนแล้ว หลังจากนัน้จึงเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน โดยผู้ สมัครจะต้องย่ืนฟ้องต่อศาล
ยุติธรรม ทว่าก็มกัจะมีการยุบสภาเสียก่อนท่ีศาลจะตดัสินให้มีการเลือกตัง้ใหม่ ส่วนคดีอาญา 
กรณีการซือ้เสียงก็มีการด าเนินคดีได้ไมม่ากรายนกั3   
 

2.  อ านาจ กกต.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 
 

เน่ืองจากเหตุผลข้างต้น รัฐธรรมนูญปี 2540 จึงพยายามออกแบบให้ กกต.มีอ านาจ
มาก และมีหน้าท่ีครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม และด าเนินการจัดให้มีการ
เลือกตัง้ ทัง้ระดบัชาติ4 และระดบัท้องถ่ิน5 รวมถึงการออกเสียงประชามติ การสืบสวนสอบสวน 

                                                           
3 โคทม อารียา, “ระบบการเลือกตั้ง,” สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540), (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้
ของคุรุสภา, 2544), หนา้ 35. 
4 การเลือกตั้งระดบัชาติ ไดแ้ก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) กบัการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) 
5 การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) ทั้ ง 5 รูปแบบ ดังน้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล, เมืองพทัยา และ
กรุงเทพมหานคร 
ขอ้สงัเกตคือ การเลือกตั้งก านนั-ผูใ้หญ่บา้น (ตามพระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457) และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) มิใช่อยูใ่นความรับผิดชอบของ กกต.ดงัเช่นท่ี
มกัเขา้ใจกนั โดยกรณีแรกอยูภ่ายใตอ้  านาจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรณีหลงัมีกรุงเทพมหานคร
เป็นผูก้  ากบัดูแล 



38   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

และวินิจฉัยชีข้าด กระทั่งสั่งให้มีการเลือกตัง้ใหม่ก็ได้ ตาม มาตรา 145(4)6 หรือท่ีมักเรียกว่า 
“ใบเหลือง” คือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือได้ว่ามีการกระท าท่ีไม่สจุริต แต่เป็นการกระท าของบุคคล
อื่นท่ีไม่ใช่ผู้สมคัร หรือไม่ได้มีความเช่ือมโยงกับผู้สมคัร  อาจเทียบได้กับ “ใบเหลือง” ในเกม
ฟตุบอล ซึง่แจกให้กบันกัฟตุบอลท่ีเล่นผิดกติกา แต่ยงัไม่รุนแรงถึงขัน้ท่ีจะต้องไล่ออกจากสนาม 
ซึง่ กกต.ก็ได้วางแนวทางวินิจฉยัไว้ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนักบัการแจกใบเหลืองนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาท่ีมีการร้องเรียนและคดัค้านจ านวนมาก จนต้องจัดให้มีการ
เลือกตัง้ซ า้แล้วซ า้เล่าหลายต่อหลายรอบ7 ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายและเป็นการสิน้เปลือง 
ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 จึงได้เพ่ิมเติมส่วนท่ี 10 เร่ืองการด าเนินการกรณีการ
เลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม (มาตรา 85/1-85/10) เข้าไป เป็นการขยายอ านาจ 
(เพ่ิมเติมกว่าท่ีมีเขียนในรัฐธรรมนูญ) ให้แก่ กกต.ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้สมคัรเป็น
เวลา 1 ปี หากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าผู้ สมัครผู้ นัน้กระท าการ  ก่อให้ผู้ อื่นกระท า 
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ภายใต้
เง่ือนไขบางประการ8 

ข้างต้นคือท่ีมาของสิ่งท่ีถกูเรียกวา่ “ใบแดง” ในภาษาสื่อมวลชน ซึง่ในทางพิจารณาของ 
กกต.หมายถึงการทุจริตเลือกตัง้ท่ีค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการกระท าของผู้ สมคัรเอง หรือผู้ ท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัผู้สมคัร เช่นเดียวกบั “ใบแดง” ในกีฬาฟุตบอลท่ีผู้ตดัสินใช้กบันกัฟุตบอลท่ีท า
ผิดกติกาอย่างร้ายแรงจนสมควรท่ีจะต้องถกูไลอ่อกจากสนาม  

                                                           
6 มาตรา 145(4) ระบุให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจ “สัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตัง้ใดหน่วยเลือกตัง้หน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตัง้ เมื่อมีหลกัฐานอนัควรเชื่อได้ว่าการเลือกตัง้หรือการออกเสียง
ประชามติในหน่วยเลือกตัง้นัน้ ๆ มิได้เป็นไปโดยสจุริตและเทีย่งธรรม” 
7 การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาคร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2543 ทว่ากว่าท่ี กกต.จะมีมติประกาศรับรองผล ส.ว.ครบ
ทั้ง 200 คนได ้ก็ล่วงเลยไปถึงเดือนกรกฎาคมแลว้ โดยช่วงระหวา่งนั้น กกต.จดัให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกถึง 4 คร้ัง คร้ังท่ี 2 
เม่ือ 29 เมษายน (35 จงัหวดั) คร้ังท่ี 3 เม่ือ 4 มิถุนายน (9 จงัหวดั) คร้ังท่ี 4 เม่ือ 9 กรกฎาคม (4 จงัหวดั) และคร้ังสุดทา้ย เม่ือ 
22 กรกฎาคม (1 จังหวัด)  ดู  นิพัทธ์  สระฉันทพงษ์ , “การเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  2543,” จาก 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา_พ.ศ._2543 
8 นั่นคือ ก่อนมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ กกต.แจ้งความเห็นพร้อมด้วยส านวนการสืบสวนสอบสวนไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะเสียก่อน เพ่ือให้แสดงความเห็นว่าเห็นดว้ย
หรือเห็นต่างจาก กกต. กรณีเห็นต่าง กกต.จะวินิจฉัยตามเดิมก็ได้ แต่ต้องประกาศค าวินิจฉัยพร้อมความเหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบลงในราชกิจจานุเบกษา 
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เกิดกลายเป็นค าถามใหญ่ขึน้ว่า แล้วมีองค์กรใดท่ีสามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้
อ านาจนีไ้ด้บ้าง มากน้อยเพียงใด และอย่างไร 

ภายใต้บงัคบัของรัฐธรรมนูญฉบบัปี 25409 ต้องเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้จากข้อพิพาทท่ี
เก่ียวกับการจัดการเลือกตัง้อยู่บ่อยครัง้ มีสาเหตุจากบทบัญญัติในประเด็นการใช้อ านาจของ 
กกต.ท่ีไมช่ดัเจน น าไปสู่ปัญหาในการใช้และการตีความขององค์กรผู้มีอ านาจ เป็นต้นว่าการใช้
อ านาจของ กกต.เป็นการใช้อ านาจทางปกครองหรือเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เก่ียวพนักบัเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง แม้กระทัง่ศาลยตุิธรรมด้วย 

กล่าวตามจริง ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้ก าหนดให้ กกต.มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เพียงองค์กรเดียว ทว่าแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกลบัเป็นไปในทิศทางเช่นนัน้ นั่นคือ 
กกต.มีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดดงัเช่นตุลาการ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีลักษณะ “กึ่งตุลา
การ” (Quasi-Judicial Body) มิใช่เป็นการใช้อ านาจทางบริหารหรือด าเนินกิจการทางปกครอง 
แต่เป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ ต้องถือเป็นท่ียุติ ไม่อาจน าเร่ืองซึ่ง กกต.ได้พิจารณา
วินิจฉัยชีข้าดปัญหาหรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึน้เสร็จสิน้แล้วไปฟ้องต่อศาลอื่น  เพ่ือให้ศาลนัน้ ๆ 
ด าเนินการพิจารณาพิพากษาได้อีก10 

                                                           
9 บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญปี 2540 เก่ียวกบั กกต.อยูใ่นหมวด 6 รัฐสภา ส่วนท่ี 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีทั้งหมด 13 
มาตรา กกต.ประกอบดว้ยประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง 4 คน (มาตรา 136) และมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 7 ปี (มาตรา 140) โดยมาตรา 144 ระบุให้ “เป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้
เป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม” ยิง่ไปกวา่นั้น กกต.ยงัมีอ านาจหน้าท่ีส าคญัคือ สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงและ
วินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย (มาตรา 145(3)) 
10 ค าวินิจฉัยที่ 52/2546 ลงวนัที่ 30 ธันวาคม 2546 กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยอ านาจหน้าที่ของตน
ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) กรณีค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 84/2544 ลงวนัที่ 30 ตลุาคม 2544 ได้วินิจฉัย
วา่ กกต.และ กกต.ประจ าเขตเลือกตัง้อาจถกูด าเนินคดีในศาลปกครองได้ ตามที่ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
เขตเลือกตัง้คนหนึ่งได้ฟ้อง กกต. และ กกต.ประจ าเขตเลือกตัง้ดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่า กกต.
ประจ าเขตเลือกตัง้มีพฤติการณ์สอ่เจตนาที่จะท าให้เกิดการทจุริตในการเลือกตัง้ ขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ว่าค าสัง่
ของ กกต.และ กกต.ประจ าเขตเลือกตัง้มิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนค าสัง่ ซึ่งศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า 
กกต.ได้ใช้อ านาจวินิจฉัยชีข้าดไปตามมาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้
อ านาจไว้อนัเป็นอ านาจหน้าที่ที่มีสภาพเด็ดขาด ศาลไมมี่อ านาจรับค าฟ้องนีไ้ว้พิจารณาหรือมีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืนได้ จึงมี
ค าสัง่ไมรั่บค าฟ้องคดีนีไ้ว้พิจารณา ผู้ ฟ้องจงึได้อทุธรณ์คดีตอ่ศาลปกครองสงูสดุ และศาลปกครองสงูสดุได้มีค าสัง่ให้รับ
คดีไว้พิจารณา กกต.จงึเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา ศาลรัฐธรรมนญูได้วินิจฉัยคดีนีว้่า “การที่คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ใช้อ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชีข้าดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึน้ตาม
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ภายหลังจากท่ีมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นแล้ว ศาลปกครองสูงสุดได้
วินิจฉัยคดีพิพาทเก่ียวกับการเลือกตัง้ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถ่ินไปในท านอง
เดียวกนัวา่ไมอ่ยู่ในอ านาจของศาลปกครองท่ีจะพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสัง่ได้11 

อย่างไรก็ดี ในเวลาตอ่มาได้มีแนวทางท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ กลา่วคือ เฉพาะการใช้อ านาจตาม
บทบญัญัติของรัฐธรรมนูญเท่านัน้ท่ีให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ กกต.เป็นท่ีสุด ได้แก่ อ านาจในการ
สืบสวนสอบสวน สัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ สัง่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้  ประกาศผลเลือกตัง้ และ
วินิจฉัยชีข้าดปัญหาข้อโต้แย้ง ขณะท่ีกรณีอื่นนอกจากนีใ้ห้ถือเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย
ประกอบ ซึง่ท าให้ กกต.ยงัคงสามารถถูกตรวจสอบทางศาลได้ ยกตวัอย่างเช่น หากผู้สมคัรไม่มี
ช่ือในประกาศของผู้ อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ก็ให้ร้องต่อศาลยุติธรรมเพ่ือ
วินิจฉัยว่าจะให้รับสมคัรหรือไม่12 ถ้าเป็นปัญหาเก่ียวกับการออกกฎ ค าสัง่ ประกาศ ระเบียบ 
หรือมีมติต่าง ๆ ย่อมถูกตรวจสอบ “ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” (Constitutionality) โดยศาล
รัฐธรรมนูญ เช่น กกต.ได้ออกหลกัเกณฑ์ท่ีมีสาระจ ากัดสิทธิของผู้ สมคัรรับเลือกตัง้เกินกว่าท่ี

                                                                                                                                                         

กฎหมายตามมาตรา 144 วรรคสอง เป็นลกัษณะการใช้อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนญูอนัมีผลให้การวินิจฉัยชีข้าดของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ที่ใช้อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ถือเป็นยตุิ มิใช่เป็นการใช้อ านาจ
ทางบริหารหรือทางปกครองตามที่กลา่วอ้างแตอ่ยา่งใด” อ้างใน จรูญ ศรีสขุใส, “คดีเลือกตัง้ ตอน 2: การตรวจสอบการ
เลือกตัง้โดยองค์กรตุลาการ ,” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย (3 กันยายน 2549), จาก http://public-
law.net//publaw/view.aspx?id=959 
11 กรณีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 681/2547 , ค าสัง่ศาล
ปกครองสงูสดุที่ 780/2547 และค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 679/2547 กรณีการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เช่น ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 895/2547, ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 955/2547, ค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุที่ 
34/2548, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 142/2548, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 652/2548, ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
265/2548 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 713/2548 อ้างใน ดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม, “บทเรียนคดีปกครองกับการ
จดัการเลือกตัง้,” ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์วฒิุสภา, จาก http://library.senate.go.th/document/Ext3468/3468265_0002.PDF 
12 กรณีเช่นน้ี เดิมทีตามมาตรา 34 ของ พ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา          พ.ศ. 
2541 ให้อ  านาจศาลจงัหวดั (กรณีต่างจงัหวดั) หรือศาลแพ่ง (ส าหรับกรุงเทพมหานคร) ท่ีจะวินิจฉัยว่าจะให้รับสมคัร
หรือไม่ และให้ค  าสัง่ศาลเป็นท่ีสุด ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นศาลฎีกาตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2543 แตกต่างจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 49 ท่ีก าหนดให้ กกต.กลางเขา้มาเป็นผูวิ้นิจฉัย       ซ่ึงทาง 
กกต.กลางเองก็สามารถมอบอ านาจให้ กกต.จว.ด าเนินการแทนได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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รัฐธรรมนูญรับรองไว้13 และ “ความชอบด้วยกฎหมาย” (Legality) โดยศาลปกครอง เช่น กกต.
กลางมีค าสัง่ให้ กกต.จงัหวดัพ้นจากต าแหน่ง14 เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่าศาลปกครองเร่ิมมีบทบาทในการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกบัการเลือกตัง้
มากขึน้ในห้วงท่ีประเทศยงัไร้ซึ่งรัฐธรรมนูญถาวรใช้ เร่ือยมาจนถึงช่วงรอยต่อจากรัฐธรรมนูญ
ชัว่คราวไปสูรั่ฐธรรมนญูฉบบัใหม่ ไมว่า่เร่ืองของการแบ่งเขตเลือกตัง้15 รวมถึงประเด็นคณุสมบตัิ
ของผู้สมคัรรับเลือกตัง้16 ฯลฯ 
 
 
 
 
                                                           
13 ดูค  าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 24/2543 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2543 เร่ือง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการ
สัง่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
14 จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.88/2549 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งผู้ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบ 
กกต.วา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัและผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั พ.ศ.2541 ข้อ 12 (13) 
ที่ก าหนดลกัษณะต้องห้ามมิให้ผู้ ฟ้องได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น กกต.จว.  และศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนระเบียบ
ดงักลา่ว ศาลให้เหตผุลวา่ “...ถึงแม้วา่ผู้ถกูฟ้องคดีจะเป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยก็ตาม 
แตก็่มิใช่องค์กรที่จะไม่อาจถกูตรวจสอบการใช้อ านาจโดยองค์กรตลุาการได้แต่อย่างใด แม้การใช้อ านาจของผู้ถกูฟ้อง
คดีในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชีข้าดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึน้ตามกฎหมายตามมาตรา 
144 วรรคสอง อนัมีลกัษณะเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งศาลรัฐธรรมนญูได้มี
ค าวินิจฉัยที่ 52/2546 วา่การใช้อ านาจดงักลา่วเป็นยตุิ ไมอ่ยูใ่นอ านาจของศาลปกครองก็ตาม แต่การใช้อ านาจของผู้ถกู
ฟ้องคดีในทางปกครอง เช่น การออกกฎ ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าอ่ืนใดย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครอง...” ค าพิพากษานีส้ง่ผลให้ศาลปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของ กกต.ได้มากขึน้ พิจารณาประกอบค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2549 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 เร่ือง 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ที่ระบุว่า “…การใช้
อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้มีลกัษณะทัง้การใช้อ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูซึ่งอาจเป็นการออก
ค าสั่งหรือกระท าการอ่ืนใด และการใช้อ านาจทางปกครองหรือการใช้อ านาจตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติหรือ
กฎหมายอ่ืนที่มีคา่บงัคบัเสมอด้วยพระราชบญัญัติ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ การออกค าสัง่ทางปกครอง หรือการกระท า
อ่ืนใด การที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ออกค าสั่งให้กรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดพ้นจากต าแหน่งเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย คือ พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2541 บญัญัติไว้ 
ซึ่งเป็นเร่ืองของการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ไม่ใช่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับอ านาจ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนญูของคณะกรรมการการเลือกตัง้แตอ่ยา่งใด…” 
15 ดู ค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.31/2550 
16 ด ูค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที่ อ.39/2552 
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3.  อ านาจ กกต. ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 
 

จวบจนเกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เป็นผลโดยตรงของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 
น าไปสู ่มาตรา 219 วรรคสาม ซึง่เขียนไว้คอ่นข้างชดัเจนถงึขอบเขตอ านาจของศาลยตุิธรรมใน
คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ทัง้ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความไมช่ดัเจนเร่ืองการควบคมุการใช้อ านาจของ กกต. สรุปได้ดงันี ้
(1)  ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวฒิุสภา  
(2)  ให้ศาลอทุธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้และการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน  
(3)  วิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีต้องใช้ระบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

การก าหนดเช่นนีจ้ึงเท่ากับเป็นการจ ากัดอ านาจศาลปกครอง นั่นคือ อ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเก่ียวกับการจัดการเลือกตัง้ของ กกต.จากนีไ้ปถือเป็นอ านาจของ
ศาลยุติธรรม ได้แก่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ส่วนศาลปกครองนัน้ไม่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเก่ียวกบัการจดัการเลือกตัง้ของ กกต.ได้อีกตอ่ไป17 

นอกจากนี ้รัฐธรรมนญูยงับญัญตัิให้ “ศาลยตุิธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทัง้ปวง 
เว้นแตค่ดีท่ีรัฐธรรมนญูนีห้รือกฎหมายบญัญตัิให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น” (มาตรา 218) ดงันัน้ 
ศาลยุติธรรมจึงเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจทั่วไป คดีท่ีไม่มีกฎหมายบญัญัติให้อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลใดศาลหนึง่โดยเฉพาะย่อมถือวา่อยู่ภายในเขตอ านาจของศาลยตุิธรรม 

                                                           
17 ตวัอย่างค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เช่น ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 545/2552 ช้ีว่า “…ขอ้พิพาท
เก่ียวกบักระบวนการรับสมคัรผูส้มคัรรับเลือกตั้ง การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง การรับเร่ืองคดัคา้นการด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบล เป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในอ านาจ
พิจารณาและวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ ตามมาตรา 219 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ...”,  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.
37/2553 ระบุว่า “การวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นคดีท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่เป็นขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงอยูใ่นอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ตามมาตรา 219 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ...”,    ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.43/2553 ช้ีว่า “…คดีพิพาทเก่ียวกบัการใช้อ  านาจทางปกครอง
หรือการด าเนินกิจการทางปกครองในการจดัให้มีการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ด าเนินการจดัให้มีการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คดีน้ีจึงไม่อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่เป็น
คดีท่ีอยูใ่นอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ ตามมาตรา 219 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ...” 
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ตวัอย่างคดีเลือกตัง้ท่ีศาลยุติธรรมรับไว้พิจารณา อาทิเช่น คดีเก่ียวกับการวินิจฉัยสิทธิ
สมคัรรับเลือกตัง้และเพิกถอนการสมคัรรับเลือกตัง้ (คดีคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม) , คดี
ขอให้มีค าสัง่เลือกตัง้ใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ (กรณีใบเหลือง-ใบแดง), คดีร้องขอให้เพิก
ถอนค าสัง่ชั่วคราวของ กกต.ท่ีสัง่ให้บุคคลใดระงบัการด าเนินการท่ีท าให้การเลือกตัง้ไม่เป็นไป
โดยสจุริตและเท่ียงธรรมเป็นการชัว่คราว เป็นต้น18 

กลา่วเฉพาะในสว่นของการสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม ่(ใบเหลือง) และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 
(ใบแดง) นัน้ มาตรา 23919 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้โดยละเอียด กล่าวคือ ตามมาตรานี ้
ขัน้ตอนการใช้อ านาจและการตรวจสอบการใช้อ านาจถูกจ าแนกออกตามช่วงเวลา ระหว่าง 
“ก่อน” หรือ “หลงั” ประกาศผลการเลือกตัง้ และระดบัของการเลือกตัง้ว่าเป็นการเลือกตัง้ระดบั 
“ท้องถ่ิน” หรือระดบั “ชาต”ิ ดไูด้จากตารางเปรียบเทียบข้างท้ายนี ้

 
 
 
 
 

                                                           
18 ขอ้มูลส่วนน้ีจากเว็บไซต์แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา, http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/ 
content.php?content=component/content/view.php&id=36&base=21&base=21 
19 มาตรา 239 ระบวุา่ “ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้วินิจฉยัให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ก่อน
การประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตัง้เป็นทีส่ดุ 

ในกรณีทีป่ระกาศผลการเลือกตัง้แล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตัง้เห็นว่าควรให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้ยืน่ค าร้องต่อศาลฎีกาเพือ่วินิจฉยั เมือ่ศาลฎีกาได้
รับค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตัง้แล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นัน้จะปฏิบติัหน้าที่ต่อไป
ไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีค าสัง่ยกค าร้อง ในกรณีทีศ่าลฎีกามีค าสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ในเขตเลือกตัง้ใดหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในเขตเลือกตัง้นัน้ส้ินสดุลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบติัหน้าที่ต่อไปไม่ได้ มิให้นบับุคคลดงักล่าวเข้าในจ านวนรวมของสมาชิก
เท่าทีมี่อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวฒิุสภา แล้วแต่กรณี 

ให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบักบัการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ินด้วยโดยอนโุลม โดยการยืน่ค าร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยืน่ต่อศาลอทุธรณ์  และให้ค าสัง่ของศาลอทุธรณ์เป็น
ทีส่ดุ” 
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ตารางที่ 1 อ านาจให้ใบเหลือง-ใบแดงตามรัฐธรรมนญูฉบบัปี 2550 
 

ระดับ 
ช่วงเวลา 

ก่อน 
ประกาศผลเลือกตัง้ 

หลัง 
ประกาศผลเลือกตัง้ 

การเลือกตัง้ระดับชาติ 
(ส.ส., ส.ว.) 

ค าวินิจฉยัของ กกต. 
เป็นท่ีสดุ 

ให้ย่ืนค าร้องตอ่ศาลฎีกา 
เพ่ือวินิจฉยั 

การเลือกตัง้ระดับท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต. ฯลฯ) 

ค าวินิจฉยัของ กกต. 
เป็นท่ีสดุ 

ให้ย่ืนค าร้องตอ่ศาล
อทุธรณ์ และให้ค าสัง่ของ
ศาลอทุธรณ์เป็นท่ีสดุ 

การตรวจสอบโดยทางศาล ไมม่ ี มี 
 

กล่าวเจาะจงเฉพาะอ านาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ องค์กรท่ีมีอ านาจนีม้ี 2 องค์กร
ด้วยกันได้แก่ ศาลยุติธรรม และ กกต. ความผิดเก่ียวกับกฎหมายเลือกตัง้มีหลายสิบข้อหา 20     
ถ้าศาลวินิจฉัยว่าจ าเลยกระท าความผิด กฎหมายได้ก าหนดให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไป
พร้อมกนัด้วยระหวา่ง 5-10 ปี (มีเฉพาะบางข้อหา และขึน้อยู่กบับทก าหนดโทษ) ขณะท่ีในกรณี
มีหลกัฐานเช่ือว่าการเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม ภายใต้อ านาจตามกฎหมาย
ของ กกต. ให้สัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ผู้สมคัรฯ ได้เช่นกนั ทัง้นีไ้ม่เกิน 1 ปี ทว่าก็ปรากฏเป็นข่าว
บ่อยครัง้ท่ีศาลได้สั่งยกค าร้องของ กกต.ตามท่ีมีมติเสนอให้ใบเหลือง-ใบแดง21 สังคมจึงเกิด
ค าถามตอ่การท างานของ กกต. ไมพ้่นตกเป็นเป้าถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกัจากฝ่ายการเมือง 

จากตารางข้างต้น พบว่ายังคงมีเพียงกรณีเดียวเท่านัน้ท่ีองค์กรตุลาการไม่อาจเข้าไป
ตรวจสอบการใช้อ านาจของ กกต.ได้เลย นัน่คือ การสัง่ให้ใบเหลืองหรือใบแดง “ก่อน” ประกาศ
                                                           
20 กรณีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินพบว่ามีทั้งส้ิน 26 ฐานความผิดท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลสามารถสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได ้
เช่น ใชจ่้ายเงินเกินก าหนด, ซ้ือเสียง, จดัยานพาหนะขนคนไปเลือกตั้ง, ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีกระท าการอนัเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ผูส้มคัร, เล่นพนนัขนัต่อผลการเลือกตั้ง เป็นอาทิ ดูเพ่ิมเติมใน ณฐักร วิทิตานนท ์และธีระวฒัน์ ปาระมี, ค  าอธิบาย
กฎหมายเลือกตั้งทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2555), หนา้ 186-194. 
21 เช่น “ศาลยกค าร้องคืนสิทธ์ิ “จุลพนัธ์-ประสิทธ์ิ” แจกเงินปราศรัย,” ผูจ้ดัการออนไลน์ (24 มีนาคม 2552), จาก 
http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000033522; “2 อบจ.พะเยาได ้เฮ! ศาลยกค าร้อง
ใบแดง-เหลือง,” โพสตท์ูเดย ์(27 ธนัวาคม 2552), จาก http://www.posttoday.com/local/north/5568; “ศาลอุทธรณ์ยก
ค าร้องใบเหลือง “สุขุมพันธ์ุ” นั่งผู ้ว่าฯ กทม.ต่อ ,” ผู้จ ัดการออนไลน์  (5 กันยายน 2557), จาก 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000102029 
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ผลการเลือกตัง้22 อนึง่ การท่ี กกต.มีอ านาจเบ็ดเสร็จเดด็ขาดในลกัษณะนี ้ภาควิชาการมองว่าขดั
ต่อหลกันิติรัฐและหลกัการแบ่งแยกอ านาจ เน่ืองด้วยไปปิดช่องมิให้ฝ่ายตลุาการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของ กกต.ในลกัษณะนีโ้ดยสิน้เชิง ต้องท าให้องค์กรตลุาการสามารถเข้ามาควบคมุการ
ใช้อ านาจของ กกต.ได้เสมอ ไมจ่ ากดัระยะเวลา เพ่ือปกป้องสิทธิของประชาชนโดยรวม23 

อีกทัง้รัฐธรรมนญูก็บญัญตัิด้วยวา่อ านาจของศาลปกครองไมร่วมถงึการวินิจฉยัชีข้าดของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 223 วรรคสอง) เน่ืองจากเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญท่ีมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่ง กกต.ก็ ถือเป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนีอ้ยู่ด้วย ขณะเดียวกันก็มีข้อท้วงติงคือ ไม่เห็นด้วยกบัการรับรองให้ กกต.มีฐานะ
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Organ) ทัง้ท่ีในเชิงทฤษฎี หาใช่องค์กรตาม
รัฐธรรมนญูโดยแท้24 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 ในกรณีท่ีมีการร้องไปท่ีศาลฎีกา เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงว่า “ก่อน” การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
กกต.ไดมี้มติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งใหม่ ศาลจะถือว่าค  าวินิจฉัยของ กกต.เป็นท่ีสุด ไม่อยูใ่นอ านาจ
การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา และจะสั่งให้ยกค าร้องของผูร้้อง เช่น ค  าสั่งศาลฎีกาท่ี 35/2551, ค  าสั่งศาลฎีกาท่ี 
78/2551 เป็นตน้ 
23 ตวัอยา่งงานท่ีมีขอ้เสนอท านองน้ีคือ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์และคณะ, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง โครงการการ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือการปฏิรูปการเมือง , (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2550), จาก 
http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/s48.pdf ; ปิยบุตร แสงกนกกุล, “ใบเหลือง ใบแดง กกต. และศาลฎีกา,” 
โอเพ่นออนไลน์ (10 มกราคม 2551), จาก http://www.onopen.com/2008/01/2513; พรสันต ์เล้ียงบุญเลิศชยั, “ความ
เบ็ดเสร็จของ กกต. อีกประเด็นส าหรับการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ,” เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย (21 มิถุนายน 2552), จาก 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1369; กนกรักษ ์นอ้ยสัมฤทธ์ิ, ปัญหาการใช้อ  านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2556, จาก http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/148597.pdf. 
24 อ่าน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “วิพากษปั์ญหาขององค์กรอิสระตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ,” มติชนออนไลน์ (23 
พฤษภาคม 2554), จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306140947&grpid=01&catid=01  
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4.  อ านาจ กกต.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
 

ข้อมูลสถิตินับแต่ปี 2543 ถึงปี 255825 คาบเก่ียวกับการรัฐประหารครัง้หลงัเมื่อปี 2557 
(ซึ่งส่งผลให้เราปลอดจากการเลือกตัง้ทัง้ระดับชาติและระดับท้องถ่ินอย่างเน่ินนานจนถึง
ปัจจุบัน) พบว่า กกต.มีมติวินิจฉัยชีข้าดเร่ืองคัดค้านการเลือกตัง้ไปแล้วมากกว่า 1 ,900 เร่ือง 
ตวัเลขในท่ีนีร้วมทัง้การเลือกตัง้ ส.ส. (แยกเป็นใบแดง 45 เร่ือง ใบเหลือง 98 เร่ือง) การเลือกตัง้ 
ส.ว. (ใบแดง 12 เร่ือง ใบเหลือง 32 เร่ือง) ตลอดจนการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน (ใบแดง 1,110 เร่ือง ใบเหลือง 670 เร่ือง)26 

 

 
 

รูปท่ี 1 การใช้อ านาจให้ใบเหลือง-ใบแดงของ กกต. ระหว่างปี 2543-2558 

                                                           
25 ในรอบ 15 ปีน้ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปรวมแลว้ 10 คร้ัง แยกเป็นการเลือกตั้ง ส.ว. จ  านวน 4 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2543, 
19 เมษายน 2549, 2 มีนาคม 2551 และ 30 มีนาคม 2557 กบัการเลือกตั้ง ส.ส. อีก 6 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2544, 6 
กุมภาพนัธ์ 2548, 2 เมษายน 2549, 23 ธนัวาคม 2550, 3 กรกฎาคม 2554 และ 2 กุมภาพนัธ์ 2557 
26 ดู “ใบแดง-ใบเหลือง เคร่ืองมือก าราบทุจริตเลือกตั้ง,” ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10 กนัยายน 2558), จาก 
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=31&filename= 
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 แม้นระหว่างกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญท่ีกินเวลายาวนานจะเกิดข้อเสนอท่ี
หลากหลายจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากคณะผู้ ร่างรัฐธรรมนูญเอง เป็นต้นว่าให้มี “ศาล
เลือกตัง้” โดยลดอ านาจ กกต. เหลือแค่ดูแลจัดการเลือกตัง้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
รวบรวมหลกัฐานความผิดกรณีการทจุริตเลือกตัง้เท่านัน้ ส่วนเร่ืองของการแจกใบเหลือง-ใบแดง
ให้เป็นหน้าท่ีของศาลช านัญพิเศษท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่เพ่ือพิจารณาคดีเลือกตัง้โดยเฉพาะ กระทั่ง
เสนอให้ใช้ “คณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตัง้” (กจต.) ท่ีมีกระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงศกึษาธิการเป็นแกนหลกัเข้ามาท าหน้าท่ีบริหารจดัการการเลือกตัง้แทน กกต.ก็ยงัมี27 

อย่างไรก็ตาม ท้ายท่ีสุดบทบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองนีใ้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังคง
หลกัการเดิม ใกล้เคียงกบัมาตรการท่ีเคยมีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นอกจากปรับถ้อยค าให้
รัดกุม เป็นต้นว่าเปลี่ยนค าว่า “เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้” (กรณีก่อนประกาศผลเลือกตัง้) เป็น “สัง่

ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ไว้เป็นการชั่วคราว”28, ใช้ค าว่า “พิพากษาว่าผู้ นัน้มิได้กระท า
ความผิด” แทน “มีค าสัง่ยกค าร้อง” และขยายความในรายละเอียดย่ิงขึน้ ระบุให้ชัดเจน เช่น 
รวมถงึกรณี “ผู้สมคัรรับเลือกตัง้รู้เห็นกบัการกระท าของบุคคลอื่น”, “ให้สมาชิกภาพสิน้สดุลงนบั
แต่วนัหยุดปฏิบัติหน้าท่ี” ทัง้ยังได้แยกออกเป็น 2 มาตราให้เห็นช่วงแบ่งเวลากับการใช้อ านาจ
แจกใบเหลือง-ใบแดงท่ีเดน่ชดั ดงับทบญัญตัิ มาตรา 22529 และ มาตรา 22630 

                                                           
27 อาทิ “ริ บดาบ"กกต. "แจก เหลื อง -แดง??,” ข่ าวสดออนไลน์  (16  ธันวาคม 2557) , จาก 
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE9EWTJOVFU1TXc9PQ==; “องค์กรท่ีควรจัดการ
เ ลื อ ก ตั้ ง ,” ส า นั ก วิ ช าก า ร  ส านั ก ง าน เ ล ข า ธิ ก า รสภ าผู ้ แ ทนร าษฎร  ( กุ ม ภ าพัน ธ์  2 5 5 8 ) , จ า ก 
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/feb2558-1.pdf; “ปิดฉาก'ศาลเลือกตั้ง': มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยส านกัข่าวเนชัน่,” คมชดัลึก (23 ตุลาคม 2558), จาก http://www.komchadluek.net/news/politic/215631 
28 เท่ากบัเป็นการลดอ านาจของ กกต. เน่ืองจากค าว่า “สิทธิเลือกตั้ง” นั้นความหมายกวา้ง ครอบคลุมทั้งสิทธิในการ
เลือกตั้ง และสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง รวมถึงสิทธิทางการเมืองอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง, สิทธิรับ
เลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ 
29 มาตรา 225 บญัญัติวา่ “ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้หรือการเลือก ถ้ามีหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการเลือกตัง้หรือการ
เลือกนัน้มิได้เป็นไปโดยสจุริตหรือเทีย่งธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจสัง่ให้มีการเลือกตัง้หรือการเลือกใหม่
ในหน่วยเลือกตัง้หรือเขตเลือกตัง้นัน้ ถ้าผู้กระท าการนัน้เป็นผู้สมคัรรับเลือกตัง้หรือผู้สมคัรรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้
เห็นกบัการกระท าของบคุคลอืน่ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้สัง่ระงบัสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ของผู้นัน้ไว้เป็นการชัว่คราว
ตามมาตรา 224 (4) 

ค าสัง่ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นทีส่ดุ” 
30 มาตรา 226 บญัญัติวา่ “เมือ่มีการด าเนินการตามมาตรา 225 หรือภายหลงัการประกาศผลการเลือกตัง้หรือการเลือก
แล้ว มีหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผู้สมคัรรบัเลือกตัง้หรือผู้สมคัรรบัเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตัง้หรือการเลือก 
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ความเปลี่ยนแปลงส าคญัอยู่ท่ีหลงัประกาศผลเลือกตัง้ไปแล้ว ถือว่า กกต.ไม่สามารถท่ี
จะเสนอศาลให้สัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ (ใบเหลือง) ได้อีกต่อไป สามารถเสนอได้กรณีเดียวใน
ของให้ใบแดงเท่านัน้ โดยท่ีรัฐธรรมนูญเพ่ิมทางเลือกให้กบัศาลในอนัท่ีจะตดัสิน “เพิกถอนสิทธิ
สมคัรรับเลือกตัง้” หรือ “สิทธิเลือกตัง้” ก็ได้ โดยให้ศาลฎีกาพิจารณาคดีเลือกตัง้ระดบัชาติ และ
ศาลอทุธรณ์พิจารณาคดีเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ิน ยดึแนวทางเดิมเฉกเช่นรัฐธรรมนญูฉบบัปี 2550 

 
5.  บทสรุป 

 
เห็นได้ว่าแนวโน้มอ านาจให้ใบเหลือง-ใบแดงของ กกต.ถูกลดทอนลงเป็นล าดบั จาก

รัฐธรรมนูญปี 2540 ท่ีให้มีอ านาจเด็ดขาด คือสามารถสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ได้ตลอดเวลา 
กอปรกับ พ.ร.ป.ให้มีอ านาจเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ได้โดยไม่มีกรอบเวลาอีกเช่นกัน มาถึง
รัฐธรรมนูญปี 2550 คงให้ กกต.มีอ านาจสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ได้
เฉพาะในช่วงยงัไมไ่ด้ประกาศผลการเลือกตัง้เท่านัน้ ถ้าเป็นภายหลงัจากนัน้ต้องให้ศาลฎีกาหรือ

                                                                                                                                                         

หรือรู้เห็นกบัการกระท าของบุคคลอืน่ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพือ่สัง่เพิกถอนสิทธิสมคัรรับ
เลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้ 

การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้น าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้
เป็นหลกัในการพิจารณา และเพือ่ประโยชน์แห่งความยติุธรรม ให้ศาลมีอ านาจสัง่ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน
เพ่ิมเติมได้ 

ในกรณีทีศ่าลฎีกาพิพากษาว่าบคุคลตามวรรคหน่ึงกระท าความผิดตามทีถู่กร้อง ให้ศาลฎีกาสัง่เพิกถอนสิทธิ
สมคัรรบัเลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้เป็นเวลาสิบปี ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี 

เมื่อศาลฎีกามีค าสัง่รับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้น ัน้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นัน้มิได้กระท าความผิด และเมื่อศาลฎีกามีค า
พิพากษาว่าผู้นัน้กระท าความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นัน้ส้ินสุดลงนบัแต่
วนัทีห่ยดุปฏิบติัหนา้ที ่

มิให้นบัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงหยุดปฏิบติัหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าทีมี่อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวฒิุสภา แล้วแต่กรณี 

ให้น ามาตรานี้ไปใช้บงัคบัแก่การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินด้วยโดยอนุโลม แต่ให้
อ านาจของศาลฎีกาเป็นอ านาจของศาลอทุธรณ์ และให้ค าสัง่หรือค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์เป็นทีส่ดุ 

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอทุธรณ์ตามมาตรานี ้ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกาซ่ึงต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดยรวดเร็ว” 
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ศาลอทุธรณ์แล้วแตก่รณีเป็นผู้ ชีข้าด ขณะที่รัฐธรรมนญูปี 2560 แม้ยงัไปไม่ถึงขัน้ท่ีจะตดัอ านาจ
สว่นนีข้อง กกต.ออกไปเสียทีเดียว ทวา่ก็ได้จ ากดัขอบเขตการใช้ให้มีความชดัเจนย่ิงขึน้ 
 

ตารางที่ 2 อ านาจให้ใบเหลือง-ใบแดงของ กกต. เปรียบเทยีบรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ 

บทลงโทษ ช่วงเวลา 
รัฐธรรมนูญฉบับปี 

2540 2550 2560 

ใบเหลือง 
ก่อน / / / 
หลัง / X X 

ใบแดง 
ก่อน // / /// 
หลัง // X X 

 
/ : มีอ านาจ 

X : ไมม่ีอ านาจ 
// : อาศยัอ านาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู มิใช่อ านาจท่ีถกูระบไุว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง 

/// : อ านาจสัง่ระงบัสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ไว้เป็นการชัว่คราว ซึง่รุนแรงน้อยกวา่การเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้ 
 

คณะกรรมการการเลือกตัง้กับอ านาจสัง่ให้มีการเลือกตัง้ใหม่ก็ดี อ านาจสัง่ระงบัสิทธิ
สมคัรรับเลือกตัง้ไว้เป็นการชัว่คราวก็ดี แม้จะใช้ได้เพียงแค่ช่วงก่อนท่ีจะประกาศผลการเลือกตัง้ 
ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงท่ีส าคญัต่อไป ตราบใดท่ีคงอ านาจนีไ้ว้ให้แก่ กกต. ย่อมเท่ากับว่ า
ประชาชนถกูลิดรอนสิทธิในทางศาลอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนั. 
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บทคัดย่อ 
 

แนวความคิดว่าด้วยหลกันิติธรรม (The Rule of Law) สืบสาวย้อนกลบัไปได้ถึงยุค
กลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงย้อนกลับไปถึง ค.ศ. 1215 ซึ่งเป็นปีท่ีพระเจ้าจอห์น (King John) 
กษัตริย์องักฤษในเวลานัน้ได้ลงนามในเอกสารส าคญัท่ีช่ือว่า Magna Carta เอกสารฉบบันีเ้ป็น
พนัธะสญัญาท่ีกษัตริย์องักฤษให้ไว้แก่บรรดาขุนนางของพระองค์ในการท่ีจะจ ากัดอ านาจของ
พระองค์ลง ต่อมาหลงัจากมีการตัง้รัฐสภาขึน้เมื่อ ค.ศ. 1265 รัฐสภาสามารถท่ีจะสถาปนาและ
ขยายอ านาจของตนออกไปอย่างมั่นคงตามล าดับ การขยายอ านาจของรัฐสภามีผลท าให้
กษัตริย์ค่อยๆ ถูกจ ากัดอ านาจลง การแข่งขันเพ่ือครองอ านาจท่ีเหนือกว่าระหว่างรัฐสภาและ
กษัตริย์เป็นไปอย่างเข็มข้น  และได้เกิดสงครามกลางเมืองหลายครัง้ จนกระทัง่ในท่ีสดุรัฐสภาก็
ก าชัยชนะได้ในการปฏิรูปอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) และจนในท่ีสุดแล้วอ านาจของ
รัฐสภาก็ขึน้อยู่กบัเจตจ านงของประชาชนองักฤษนัน้เองท่ีจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการตรา
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กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยท่ีพฒันามาในแบบขององักฤษ  โดยมีศาลยุติธรรมท าหน้าท่ี
พิจารณาตดัสินคดีเพ่ือให้ความเป็นธรรมและช่วยประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 
ค าส าคัญ  :  รัฐสภา, รัฐธรรมนญู, ศาล 

 

Abstract 
 

The Rule of Law dating back to the Middle Ages. In particular, dating back to 
1215, King John, at that time, signed a major document, the Magna Carta. To his 
nobles in order to limit his power. Later, after the congress was established in 1265, 
Parliament was able to establish and expand its power steadily, respectively. The 
expansion of parliamentary power has resulted in a gradual reintroduction of the king. 
Limited power The competition for the superior power between Parliament and the 
king is staggering. And many civil war. Eventually, Parliament won the glorious 
revolution and, finally, the power of Parliament was based on the will of the British 
people to determine the direction of the enactment of the democratic regime. Come in 
a British style The judiciary is responsible for determining justice and assuring the 
rights and freedoms of the people. 

 
Keywords : Parliament, Constitution, Court. 
 

1.  บทน า 

 
 สงัคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ เป็นสงัคมในอุดมคติท่ีทุกคนปรารถนา มนุษย์พยายาม

แสวงหาและสร้างหลกัต่างๆ ขึน้มาเพ่ือไปสู่สงัคมอุดมคตินัน้ หลกันิติธรรมหรือ The Rule of 
Law ก็เป็นหลกัพืน้ฐานประการหนึ่งแห่งกฎหมายท่ีนกักฎหมายจากทัว่โลกให้ความสนใจมาก
และพยายามท่ีจะน าหลักการนีไ้ปปรับใช้ในประเทศของตน  อาจเน่ืองจากหลักนิติธรรมมี
เป้าหมายคือ การจ ากัดอ านาจของผู้ ปกครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และผู้ ปกครอง
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บ้านเมืองจะกระท าการใดๆ การกระท านัน้จะต้องสอดคล้องกบักฎหมายและจะกระท าการให้ขดั
ตอ่กฎหมายไมไ่ด้ 

ค าวา่ หลกันิติธรรม หรือ The Rule of Law ไมใ่ช่ค าใหม่ในสงัคมไทย และถึงแม้ว่าเราจะ
ได้ยินค านีม้านาน  แต่คนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของค านีห้รืออาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนไป จึงเป็นการสมควรอย่างย่ิงท่ีจะต้องศกึษาให้ถ่องแท้ว่าหลกันิติธรรมคืออะไร มี
พฒันาการอย่างไร  น าไปใช้ในทางปฏิบตัิอย่างไรได้ผลหรือไม่เพียงใดในการสร้างความสงบสขุ
ในสงัคม เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้องและน าไปสูก่ารปฏิบตัิจริงในท่ีสดุ โดยประเทศองักฤษซึง่ถือว่า
เป็นต้นก าเนิดของแนวคิดว่าด้วยหลักนิติธรรม อันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ประวตัิศาสตร์การตอ่สู้ทางการเมืองของประชาชนมาตัง้แตย่คุสมยักลาง  

 
2.  ความหมายของค าว่า “หลักนิตธิรรม” (The Rule of Law) 

 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ได้ให้ค าแปลค าว่า “นิติธรรม” ไว้

ว่า “หลกัพืน้ฐานแห่งกฎหมาย ท่ีบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียม
กนั (rule of law)”3 โดยพจนานกุรมให้ค าแปลไว้เพียงเท่านี ้มิได้ให้ค าอธิบายให้กระจ่างชดัวา่หลกั
พืน้ฐานแห่งกฎหมายนีม้ีอะไรบ้าง และการปฏิบัติอย่างไรจึงถือได้ว่าถูกต้องและเป็นไปตามหลกั
นิติธรรม 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “นิติธรรม คือ 
หลกัการพืน้ฐานแห่งกฎหมายท่ีส าคญัในระบอบประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็น
มนษุย์และยอมรับนบัถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่มมุ รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชน
ให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึน้ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือร ะหว่าง
เอกชนกบัเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการตดัสินข้อพิพาทนัน้โดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม 
ตามกฎหมายบ้านเมืองท่ีถูกต้องและเป็นธรรม”  และเห็นว่าสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะละทิง้ไม่ได้เลยใน
การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมก็คือ การยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้องและชอบธรรมเป็นส าคญั อนัเป็น
เจตนารมณ์สงูสดุของหลกันิติธรรม4 

                                                           
3 ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 . กรุงเทพฯ : ศิริวฒันาอินเตอร์พร้ิน, 2556.  หนา้ 
634.  
4 ธานินทร์  กลยัวิเชียร. หลกันิติธรรม. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2552.  หนา้  23. 
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ศาสตราจารย์พิเศษ สิทธิโชค  ศรีเจริญ ได้ให้ค าจ ากดัความของค าว่า “หลกันิติธรรม คือ 
หลกัความเป็นธรรมของกฎหมาย” โดยอธิบายว่า ความเป็นธรรมของกฎหมายเป็นจิตวิญญาณ
ของกฎหมายทัง้ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อักษร กฎหมายไม่ใช่ความเป็น
ธรรมเสมอไป แตก่ฎหมายท่ีเป็นธรรมล้วนมีหลกัความเป็นธรรมอยู่ในกฎหมายนัน้เสมอ กฎหมาย
ท่ีเป็นธรรมนัน้ย่อมมีพืน้ฐานมาจากความเป็นธรรมตามศาสนาบ้าง ความเป็นธรรมในจารีต
ประเพณีท่ีปฏิบัติร่วมกันมาเพ่ือความสงบสุขของสงัคมบ้าง การเคารพสิทธิและหน้าท่ีของผู้อื่น 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการป้องกันศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในการบังคบัใช้กฎหมาย อนัเป็นหลกัพืน้ฐานในการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
กฎหมาย และเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ5 

ดังนัน้จากการให้ค านิยามข้างต้นพบว่า ค าว่าหลักนิติธรรม คือ หลักการพืน้ฐานแห่ง
กฎหมาย ซึง่กฎหมายต้องสร้างความเป็นธรรมให้กบัสงัคมและต้องเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็น
มนษุย์และยอมรับนบัถือสิทธิแห่งมนษุยชนทกุแง่มมุ และในการปฏิบตัิตามหลกันิติธรรมนัน้ต้อง
ยดึมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้องและชอบธรรมเป็นส าคญั 
 

3. พัฒนาการหลักนิตธิรรมในประเทศอังกฤษ 
 

แนวความคิดว่าด้วยหลกันิติธรรม (The Rule of Law) อาจสืบสาวย้อนกลบัไปได้ถึงยุค
กลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงย้อนกลับไปถึง ค.ศ. 1215 ซึ่งเป็นปีท่ีพระเจ้าจอห์น (King John) 
กษัตริย์องักฤษในเวลานัน้ได้ลงนามในเอกสารส าคญัท่ีช่ือว่า Magna Carta เอกสารฉบบันีเ้ป็น
พนัธะสญัญาท่ีกษัตริย์องักฤษให้ไว้แก่บรรดาขุนนางของพระองค์ในการท่ีจะจ ากัดอ านาจของ
พระองค์ลง ต่อมาหลงัจากมีการตัง้รัฐสภาขึน้เมื่อ ค.ศ. 1265 รัฐสภาสามารถท่ีจะสถาปนาและ
ขยายอ านาจของตนออกไปอย่างมั่นคงตามล าดับ การขยายอ านาจของรัฐสภามีผลท าให้
กษัตริย์ค่อย ๆ ถูกจ ากัดอ านาจลง การแข่งขันเพ่ือครองอ านาจท่ีเหนือกว่าระหว่างรัฐสภาและ
กษัตริย์เป็นไปอย่างเข็มข้น และได้เกิดสงครามกลางเมืองหลายครัง้ จนกระทัง่ในท่ีสดุรัฐสภาก็
ก าชัยชนะได้ในการปฏิรูปอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) และจนในท่ีสุดแล้วอ านาจของ

                                                           
5 ธานินทร์  กลยัวิเชียร. เร่ืองเดียวกนั.  หนา้  61. 
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รัฐสภาก็ขึน้อยู่กบัเจตจ านงของประชาชนองักฤษนัน้เองท่ีจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางหลกั ๆ ของการ
ตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตยท่ีพฒันามาในแบบขององักฤษ 
3.1  ประเทศอังกฤษยุคก่อนมีบทบัญญัตแิมกนาคาร์ตา (Magna Carta) ค.ศ.1215 

จากประวตัิศาสตร์การยึดครองเกาะอังกฤษของพวกโรมัน (Roman Occupation) เป็น
เวลา 450 ปี นัน้ได้ก่อให้เกิดอิทธิพลตอ่ชาวองักฤษเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการ
ยดึครองของโรมนับนภาคพืน้ทวีปยุโรป ประวตัิศาสตร์องักฤษนัน้แท้จริงเร่ิมต้นเมื่อศตวรรษท่ี 5 
และ 6 ในช่วงการยึดครองโดยพวกแองเจิล (Angles) จูท (Jutes) และแซกซอน (Saxsons) ซึ่ง
เดินทางมาจากตอนเหนือของเยอรมันนี ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นชัยชนะของพวกนอร์มัน 
(Norman) ได้มีการตอ่สู้และเป็นปฏิปักษ์กนัตลอดเวลาระหวา่งหวัหน้าเผ่าต่างๆ (Tribal Chiefs) 
และผู้ชนะจะเรียกตวัเองวา่ “กษัตริย์” (Kings) แตท่วา่อ านาจและเขตแดนของแต่ละเผ่าท่ีแท้จริง
นัน้ยากท่ีจะเรียกว่า “อาณาจักร” (Kingdoms) พระเจ้าอลัเฟรดมหาราช (Alfred the Great, 
1017 - 1035) แห่งสแกนดิเนเวีย พระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีได้รวบรวมให้อาณาจกัร
องักฤษเป็นอาณาจกัรเดียวท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์6 แต่หลงัจากการเข้ายึดครอง
เกาะองักฤษของ William the Conqueror หรือพระเจ้าวิลเลี่ยมผู้ พิชิตซึง่เดิมเป็นผู้ปกครอง 
Normandy หลงัจากท่ีได้รับชยัชนะท่ี Hastings ใน Westminster และได้ขึน้ครองราชย์เป็น
กษัตริย์องักฤษในปี ค.ศ. 1066 หลงัจากนัน้ได้มีการลกุฮือขึน้ตอ่ต้านอ านาจของพระเจ้า William 
the Conqueror หลายครัง้ จนในท้ายท่ีสดุบรรดาขนุนางชาวแองโกลแซกซอนก็ต้องยอมจ านน7 

ในสมยัดงักล่าว ได้มีการด าเนินการปกครองตามระบอบศกัดินา (Feudal Lords) ซึง่อาจ
กลา่วได้วา่ทนัสมยัท่ีสดุในขณะนัน้ หลงัจากท่ีระบบศกัดินาคอ่ยๆ เสื่อมลง อ านาจการปกครองก็
คอ่ยๆมารวมศนูย์อยู่ท่ีองค์พระมหากษัตริย์ โดยมีหน่วยราชการท่ีเหมาะสมและกลไกข้าราชการ
ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ แม้วา่พวกไพร่จะต้องจงรักภกัดีตอ่ขนุนางซึง่เป็นเจ้านายของตน แต่ทัง้นี ้
ก็จะจงรักภักดีต่อเจ้านายของตนได้ ตราบเท่าท่ียังอยู่ในกรอบแห่งความจงรักภักดีท่ีมีต่อ
พระมหากษัตริย์เท่านัน้ 

นอกจากนีแ้ล้วพระเจ้าวิลเลี่ยมผู้ พิชิตยังได้ปรับปรุงองค์กรท่ีเดิมก็มีอยู่แล้ว คือท่ีประชุมของ
เหล่าขุนนาง (Wittan หรือ Witenagemot) โดยพฒันาขึน้มาเป็น Magnum Concilium หรือ มหา
สภาเพ่ือให้ท าหน้าท่ีซึ่งหากจะเทียบกับปัจจุบันก็คือทัง้นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่

                                                           
6 สมบติั  ธ ารงธญัวงศ.์ การเมืองอังกฤษ. กรุงเทพ : เสมาธรรม, 2556. หนา้ 30. 
7 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้ 38. 
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เน่ืองจาก Magnum Concilium หรือ มหาสภานีม้ีการประชุมกนัเพียงปีละ 3 ครัง้เท่านัน้ ท าให้ขาด
ความคล่องตวัในการท าหน้าท่ี พระเจ้า William the Conqueror จึงทรงสถาปนา Curia regis หรือ
อภิรัฐมนตรี และภารกิจของอภิรัฐมนตรีสภานีก้็คือถวายการปรึกษาต่อองค์พระมหากษัตริย์นัน่เอง 
Curia regis นี ้ในรัชสมยัของพระเจ้า Henry ท่ี 3 ได้มีการพฒันาไปเป็น Bancum regis หรือท่ีใน
ภาษาองักฤษใช้ค าว่า King’s bench ทัง้ยังมีการก่อตัง้ศาลที่มีลกัษณะถาวรซึ่งประกอบด้วยผู้
พิพากษาสมทบ 5 คน ขึน้ใน Westminster ในปี ค.ศ. 1178 โดยมีการก าหนดกระบวนการพิจารณา
ท่ีแน่นอนส าหรับการไต่สวนและการสืบพยาน ทัง้ยงัก าหนดให้มีลูกขุนซึง่ได้รับการเลือกตัง้มาจาก
ประชาชนนับได้ว่าเป็นล าดบัขัน้ตอนของวิวฒันาการของระบบกฎหมาย Common Law ของ
องักฤษ8 
3.2  การก าเนิด Magna Carta  ค.ศ.1215  

ในปี ค.ศ. 1999 เมื่อพระเจ้าริชาร์ด (Richard ท่ี 1) ใจสิงห์เสด็จสวรรคต พระอนุชาของ
พระองค์ก็ได้ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้า John  ซึง่ได้รับสมญานามในภายหลงัวา่ จอห์นผู้ ไร้แผ่นดิน 
และเมื่อเสดจ็ขึน้ครองราชย์แล้วก็ทรงมีปัญหากบัสนัตะปาปาท่ีกรุงโรมจนถูกกระท าบรรพาชนียก
รรม ในปี ค.ศ. 1209 กรณีความขดัแย้งกบักษัตริย์แห่งฝร่ังเศสจนเกิดการรบขึน้ท่ี Bouvines นัน้ 
ปรากฏวา่ฝ่ายองักฤษเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และในการท าสญัญาสนัติภาพท่ีเมือง Chinon องักฤษต้อง
สญูเสียดินแดนทัง้หมดท่ีเคยครอบครองซึง่อยู่ทางตอนเหนือของแมน่ า้ Loire ในฝร่ังเศสไป 

พระเจ้าจอห์น (John) ต้องการเก็บภาษีเพ่ิม เพ่ือไปท าสงครามต่อไป แต่บรรดาเหล่าขุน
นางองักฤษไมยิ่นยอม จงึรวมตวักนัเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน ปี ค.ศ.1215 เพ่ือเรียกร้องหลกัประกนั
ในสิทธิของตน โดยย่ืนค าขาดให้พระเจ้าจอห์นท่ีหนึ่ง ยอมตามค าเรียกร้องของพวกตนโดยลง
พระปรมาภิไธยในเอกสารท่ีมีช่ือว่า Magna Carta โดยเอกสารนีเ้รียกร้องให้กษัตริย์ต้องผูกมดั
ตนเองกบักฎหมายและสิทธิท่ีมีมาแตด่ัง้เดิม (ข้อ 38-40) และให้หลกัประกนัสิทธิแก่พวกบารอน
ทัง้หลายในการให้ความยินยอมตอ่การเก็บภาษีเพ่ิมขึน้จากเดิม (ข้อ 12 และ 14) รวมทัง้ให้สิทธิ
แก่ขุนนางในการเลือกตวัแทน 25 คนเพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดใน 
Magna Carta อีกทัง้ยงัมีสิทธิท่ีจะตอ่ต้านการตดัสินท่ีไมเ่ป็นธรรมของฝ่ายกษัตริย์ได้อีกด้วย (ข้อ 
61)9 รวมทัง้ก าหนดให้บุคคลใดจะถูกจับกุมคุมขัง ริบทรัพย์ เนรเทศ ประกาศว่าเป็นคนนอก
กฎหมาย (Out-law) หรือถกูลงโทษไมว่า่โดยวิธีการอย่างใดหาได้ไม ่เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณา

                                                           
8 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557  หนา้  38-39. 
9 บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้  39-40. 
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อนัเท่ียงธรรมจากบุคคลชัน้เดียวกนักบัเขา (His peers) และตามกฎหมายบ้านเมือง10 และโดย
เหตท่ีุ Magna Carta เป็นเอกสารชิน้แรกท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัในการจ ากัดอ านาจรัฐ Magna 
Carta จงึได้ช่ือวา่เป็นต้นต ารับหรือเป็นคมัภีร์ไบเบิล้แห่งรัฐธรรมนญูทัง้หลาย11 

ในช่วงปี ค.ศ. 1258-1265 เกิดความขดัแย้งระหวา่งพระเจ้าเฮนร่ีท่ี 3 กบัเหล่าขุนนางระดบั
ลา่งและผู้น าของเมืองตา่งๆ ภายใต้การน าของ Simon de Montfort จนมีการรบกนัถงึขัน้แตกหกั
ในปี ค.ศ. 1264 โดยฝ่ายของ Simon de Montfort เป็นฝ่ายชนะ ในการยุทธ์ท่ี Lewes และเมื่อมี
ชยัเหนือกษัตริย์แล้ว Simon de Montfort ก็ได้แต่งตัง้คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ทัง้ยงั
ด าเนินการเรียกประชุม Curia regis ในปี ค.ศ. 1265 โดยนอกจากจะเชิญอศัวินจากแต่ละเมือง 
เมืองละ 2 คนแล้ว ยงัเชิญตวัแทนท่ีเป็นเพียงสามญัชนจากแต่ละเมือง เมืองละ  2 คนมาประชุม
พร้อมกนัอีกด้วย ซึง่อาจกลา่วได้ว่าเป็นรัฐสภา (Praliament)12 แห่งแรกก็ว่าได้  ต่อมาในรัชสมยั
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดท่ี 1 (ค.ศ.1295-1336) ซึง่เป็นโอรสของพระเจ้าเฮนร่ีท่ี 3 ได้ขึน้ครองราชย์เป็น
กษัตริย์แห่งองักฤษ ได้เรียกประชมุรัฐสภาในปี ค.ศ.1295 โดยมีพวกขุนนางฝ่ายสงฆ์และขุนนาง
ระดบัสงู ตวัแทนสามญัชนระดบัอศัวินและชาวเมืองร่วมด้วย ตวัแทนเหล่านีถื้อได้ว่าได้รับมอบ
อ านาจจากประชาชนในท้องถ่ินตนต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
ให้ประชาชนในท้องถ่ินตน ในครัง้แรกๆ พวกสมาชิกจดัเป็น 3 กลุม่คือ 13 
(1)  กลุม่ชนชัน้สงูหรือขนุนาง(Nobility)  
(2)  กลุม่พระ(Clergy)  
(3)  กลุม่สามญัชน (Commoners) 

ตอ่มาได้มีการแบ่งกลุม่กนัใหม ่โดยพวกพระ ขนุนางและอศัวินชัน้ผู้ น้อยได้นัง่ร่วมประชุม
กบัสามญัชน สว่นพวกขนุนางกบัพระชัน้ผู้ ใหญ่ซึง่ถือตวัวา่เป็นชนชัน้สงู ได้นัง่ประชุมกนัอีกกลุ่ม
หนึง่ ซึง่ตอ่มาในปลายศตวรรษท่ี 14 ได้วิวฒันาการมาเป็นระบบ 2 สภาคือ 
(1)  สภาขนุนาง (House of Lords) ประกอบด้วยขนุนางและพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่ 
(2)  สภาสามญั (House of Commons) ประกอบด้วยผู้แทนสามญัชนและขนุนางชัน้ผู้ น้อย 

                                                           
10 วีระ  โลจายะ. กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัรามค าแหง , 2532. หนา้ 31. 
11 บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ. เร่ืองเดียวกนั. หนา้  39-40. 
12 บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ. เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 40. 
13 สมบติั  ธ ารงธญัวงศ.์ การเมืองอังกฤษ. กรุงเทพ : เสมาธรรม, 2556. หนา้ 37 - 38 
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ต่อมาอ านาจของฝ่ายกษัตริย์นับวันแต่จะเสื่อมถอยลง จากผลของสงครามร้อยปีกับ
ฝร่ังเศส (ค.ศ. 1337-1453) จากการแย่งชิงราชบลัลงัก์กนัระหว่างราชวงศ์ Lancaster (ซึง่มีตรา
ประจ าราชวงศ์เป็นกุหลาบแดง) กบัราชวงศ์ York (ซึง่มีตราประจ าราชวงศ์เป็นกุหลาบขาว) จน
ได้รับการขนานนามว่าเป็นสงครามดอกกุหลาบ (ค.ศ. 1455-1485) แต่อย่างไรก็ตามหลงัจาก
ช่วงดงักล่าว ฝ่ายกษัตริย์ก็มีก าลงัท่ีเข้มแข็งจนสามารถปูพืน้ฐานไปสู่ความเป็นมหาอ านาจของ
องักฤษได้ในช่วงรัชสมยัของราชวงศ์ทิวดอร์ ในรัชสมยัของพระเจ้า Henry ท่ี 8 (ค.ศ. 1509-
1547) ทรงประสงค์จะหย่าขาดจากสมเด็จพระราชินี แต่พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ไม่
พระราชทานอนุญาต พระเจ้า Henry ท่ี 8 จึงทรงแสดงความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ด้วยการตดัความสมัพนัธ์กบักรุงโรม แล้วก็ได้ทรงสถาปนานิกาย Anglican ขึน้มาใหม่
ด้วยพระองค์เองซึง่ก็ยงัคงยึดถือค าสอนเดิมเพียงแต่ปฏิเสธอ านาจขององค์สนัตะปาปาแห่งโรม
เท่านัน้ ทัง้ยงัยึดทรัพย์สินของศาสนจกัรเดิมอีกด้วย จากการใช้อ านาจดงักล่าวได้กลายมาเป็น
ฐานส าหรับการปกครองสมยัใหม่ ซึ่งมีอ านาจรวมศูนย์อยู่ท่ีส่วนกลาง ในรัชสมยัของพระนาง 
Elisabeth ท่ี 1 ซึง่ทรงเป็นพระราชธิดาในพระเจ้า Henry ท่ี 8 องักฤษสามารถปราบกองทพัเรือ 
Armada อนัเกรียงไกรของสเปนลงได้ ในปี ค.ศ.1588 องักฤษจึงครองความเป็นเจ้าทะเลตัง้แต่
บดันัน้เป็นต้นมา 
 3.3  การก าเนิด The Petition of Right ค.ศ. 1628  

ในปี ค.ศ. 1628 สถานการณ์ทางการเงินบงัคบัให้พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 1 ต้องทรงเรียกประชุม
สภา สภาจึงฉวยโอกาสพิจารณาค าร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการเรียกเก็บภาษีโดยไม่ถูกต้องของฝ่าย
กษัตริย์ และหลังจากท่ีมีการอภิปรายกันอย่าเผ็ดร้อนสภาก็ได้ผ่านมติ 3 มติ เพ่ือสนับสนุน
เสรีภาพของประชาชน โดยมีเนือ้หาวา่ บคุคลไมค่วรต้องถูกคมุขงัโดยมิได้มีการแสดงสาเหตขุอง
การคมุขงันัน้ และหมายศาลเพ่ือให้ผู้ รับหมายอธิบายสาเหตุท่ีมีการควบคมุตวับุคคล หรือ Writ 
of Habeas Corpus ควรใช้ได้กบัทุกคดีเพ่ือให้ศาลตรวจสอบสาเหตขุองการคมุขงันัน้ และถ้า
ค าตอบท่ีได้รับมิได้แสดงสาเหตแุห่งการคมุขงั ผู้ถกูคมุขงัโดยกษัตริย์หรือ อภิรัฐมนตรีสภา (privy 
council) ก็ควรได้รับการปล่อยตัว หลงัจากท่ีมีการต่อรองกันแล้ว สภาก็สามารถผลกัดันจน
ออกมาเป็น the Petition of Right       ปี ค.ศ. 1628 

 The Petition of Right 1628 นับได้ว่าเป็นกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน กฎหมายนีห้้ามพระมหากษัตริย์เก็บภาษีโดยมิได้รับอนุมตัิจากรัฐสภา ห้ามใช้กฎ
อยัการศกึ (Martial Law) ในยามปกติห้ามจ าคกุบุคคลใดโดยไม่มีเหตอุนัชอบธรรม และห้ามใช้
ก าลงัทหารกบัพลเรือน จงึท าให้ชาวองักฤษได้รับเสรีภาพอีกขัน้หนึง่ 
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ซึง่ก่อนหน้านัน้ในปี ค.ศ. 1607 มีประเด็นทางกฎหมายท่ีน่าสนใจ และสะท้อนให้เห็นถึง
การต่อสู้ ระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับฐานันดรนักกฎหมายซึ่งน าโดยเหล่าผู้ พิพากษา โดยมี
รายละเอียดในคดีหนึ่งท่ีพระมหากษัตริย์ทรงอ้างว่าทรงมีสิทธิท่ีจะเป็นผู้ประสาทความยุติธรรม
โดยไม่ต้องอาศัยเหล่าผู้ พิพากษา แต่พระราชด าริดังกล่าวกลับได้รับการปฏิเสธ ในคดี 
Prohibitions Del Roy (Case of Prohibitions) แม้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงหาทางท่ีจะมีพระราช
วินิจฉยัในคดีข้อพิพาทเก่ียวกบัท่ีดินด้วยพระองค์เอง แต่มติของเหล่าผู้ พิพากษาซึง่เขียนโดย  Sir 
Edward Coke (1552-1634) ยืนยนัวา่ 

“ข้าพเจ้าขอตอบตอ่หน้า และโดยความเห็นพ้องต้องกนัอย่างชดัแจ้งของผู้ พิพากษาทุกคน
ของประเทศองักฤษ และ Barons of the Exchequer ว่า กษัตริย์ไม่อาจท่ีจะตดัสินคดีใดๆ ได้
ด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา เช่น คดีกบฏ, คดีอุกฉกรรจ์ หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหวา่งโจทก์และจ าเลยเก่ียวกบัมรดก, ทรัพย์สินหรือสมบตัิ ฯลฯ หากแต่จะต้องมีการตดัสินใน
ศาลยตุิธรรมศาลใดศาลหนึง่ ตามตวับทกฎหมายและจารีตประเพณีขององักฤษ ตามท่ีเคยมีการ
ตดัสินกนัมา และโดยท่ีศาลเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ท าหน้าท่ีตดัสิน... 

พระองค์มิได้ทรงรอบรู้ในกฎหมายต่างๆ ของราชอาณาจกัรองักฤษของพระองค์ และเหตุ
ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต หรือมรดก หรือสมบตัิหรือชะตากรรมของข้าแผ่นดินของพระองค์นัน้มิใช่เร่ือง
ท่ีจะตดัสินกันได้โดยอาศยัเหตผุลตามธรรมชาติ (ดงัเช่นท่ีพระองค์ทรงกล่าวอ้าง) หากแต่ต้อง
ตดัสินตามเหตุผลท่ีมีการประดิษฐ์คิดค้นขึน้ และเป็นการตดัสินตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายนัน้
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยเวลานานในการศึกษาและหาประสบการณ์ ก่อนท่ีจะมาใช้
วิจารณญาณในการตดัสินคดีได้...”14 

ในปี ค.ศ. 1617 กษัตริย์ทรงมีพระกระแสรับสัง่ให้ศาล Court of King’s Bench เลื่อนการ
พิจารณาคดีไปจนกว่าจะได้มีการขอพระราชทานค าปรึกษาจากพระองค์แล้ว Chief Justice 
Coke ปฏิเสธพระกระแสดงักลา่ว โดยประกาศวา่ 

“การยอมตามพระราชกระแสรับสัง่โดยหยุดกระบวนวิธีพิจารณาคดี จะเป็นการท าให้
ความยุติธรรมล่าช้า     ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและขัดต่อค าสาบานตนของเหล่าผู้
พิพากษาอีกด้วย” 

ผลปรากฏว่า Sir Edward Coke ถูกปลดจากต าแหน่ง ต่อมาในภายหลงั Sir Edward 
Coke  ได้หนัมาใช้วิธีการตอ่สู้ทางการเมือง ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกรัฐสภา 

                                                           
14 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้ 41. 



62   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

ส าหรับ Writ of habeas corpus นัน้เป็นการออกหมายศาลให้มีการตอบค าถามว่า มี
ร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในความควบคมุดแูลของผู้ รับหมายหรือไม่ (Writ of habeas 
corpus ad respondendum) ซึง่มีการใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการศาลตัง้แต่ปี ค.ศ. 1230 
และมีการพฒันามาเป็น Writ of habeas corpus cum causa ซึง่เป็นหมายศาลเพ่ือให้ผู้ รับ
หมายอธิบายสาเหตท่ีุมีการควบคมุตวับคุคล Writ of Habeas Corpus มีสถานะความเป็นค าสัง่
ศาลในพระปรมาภิไธย กลา่วคือ เป็นหมายศาลที่ออกโดยอาศยัพระราชอ านาจของกษัตริย์ 

แต่พอมาถึงปี ค.ศ.1627 ก็เกิดคดี Case of the Five Knights  (Darnel’s Case) ซึง่เป็น
กรณีท่ีอศัวิน 5 คน ปฏิเสธท่ีจะจ่ายเงินตามท่ีพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 1 ทรงเรียกร้องจึงถูกคุมขังโดย
พระบรมราชโองการพิเศษ (the special command of  his majesty) ปรากฏว่าอศัวินทัง้ห้าได้
ย่ืนค าร้องต่อศาล King’s Bench ขอหมายศาล Writ of habeas corpus cum causa  และศาล
ก็ออกหมายดงักล่าวให้ ผู้คุมขังได้ตอบตามหมายว่า เป็นการคุมขังตามพระราชโองการพิเศษ  
(the special command of  his majesty)  ดงักล่าวข้างต้น ซึง่ทนายความของผู้ถูกคมุขงัก็ได้
โต้แย้งวา่ การตอบดงักลา่วไมม่ีน า้หนกัเพียงพอ โดยให้เหตผุลด้วยวา่ 

“หมายศาลเพ่ือให้ผู้ รับหมายอธิบายสาเหตท่ีุมีการควบคมุตวับุคคลหรือ Writ of Habeas 
Corpus นี ้เป็นหนทางเดียว ท่ีข้าแผ่นดินมี ในการรักษาไว้ซึง่เสรีภาพของตน และวตัถุประสงค์ของ
หมายนีก้็คือ ให้มีการตอบถึงสาเหตุของการคุมขัง เพ่ือท่ีศาลนีจ้ะได้พิจารณาต่อไปได้ว่าคู่กรณี
สมควรได้รับการปล่อยตวัหรือไม่ แต่การพิจารณาดงักล่าวไม่อาจด าเนินการไปได้จากค าตอบนี ้
เพราะในค าตอบดงักล่าวไม่ปรากฏถึงสาเหตุแห่งการคุมขังสุภาพบุรุษท่านนี ้กล่าวคือในค าตอบ
ดงักลา่ว มิได้มีการแสดงถงึสาเหตแุตอ่ย่างใด”15 

นอกจากนีแ้ล้ว ทนายความของอศัวินทัง้ห้ายังยกข้อโต้แย้งในประเด็นต่อไปด้วยว่า การ
คุมขังดังกล่าวขัดต่อกฎหมายอย่างน้อยสองฉบับ แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนก็จะพบว่า 
กฎหมายท่ีมีการยกขึน้กล่าวอ้างนัน้ มิได้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดขึน้แต่อย่างใด ส่วนทางฝ่าย
อยัการสูงสุดก็ยอมรับว่า การถือตามข้อโต้แย้งท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของอ านาจอธิปไตย อาจจะ
หมายถงึการที่คนจ านวนมากต้องทนทกุข์ทรมานจากการถกูคมุขงัโดยมิชอบ แตก่็ยืนยนัต่อไปว่า 
นัน่มิใช่เหตุผลท่ีเพียงพอท่ีจะต้องส่งตวัผู้ ต้องขังทุกคนท่ีถูกคุมขังตามพระบรมราชโองการการ
พิเศษ (the special command of  his majesty)โดยไม่มีข้อกล่าวหาท่ีเจาะจง นอกจากนีแ้ล้ว 

                                                           
15 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้ 43. 
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อยัการสงูสดุยงัชีใ้ห้เห็นถงึผลประโยชน์ทางด้านการปกครองซึง่มีความส าคญัย่ิงกว่า และชีไ้ปยงั
สถานะของกษัตริย์ท่ีต้องท าหน้าท่ีถ่วงดลุผลประโยชน์ของสงัคมและของปัจเจกบคุคล 

ในท่ีสุด หลงัจากท่ีมีการเปลี่ยนตวั Chief Justice ศาลก็ตดัสินให้ควบคุมตวัผู้ ต้องขัง
ต่อไปได้ โดยให้เหตผุลตามแนวทางท่ีอยัการสงูสดุได้แถลงไว้ ว่ากษัตริย์ทรงด าเนินการเช่นนัน้ 
และพวกเรามีความเช่ือถือในพระองค์เป็นล้นพ้นและพระองค์เองทรงก็ถูกผูกมดัโดยกฎหมาย 
และทรงเรียกร้องให้เราปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามท่ีพวกเราได้สาบานตนว่าจะ
กระท าเช่นนัน้และพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกนั 

ในปี ค.ศ.1629 มีคดี Chamber’s Case ขึน้สู่การพิจารณาของศาล King’s Bench ซึง่
เป็นกรณีท่ีพ่อค้าชาวกรุงลอนดอนนายหนึ่ง นามว่า Chambers ปฏิเสธท่ีจะจ่ายภาษีผ่านด่าน 
และเมื่อขึน้ให้การต่อ Privy Council ก็ได้กล่าววาจาต่อหน้าบรรดา Lords ทัง้หลายว่า “ภาษี
ผ่านดา่นอนัย่ิงใหญ่ท่ีเรียกเก็บจากพ่อค้าในองักฤษนัน้ ไม่เหมือนท่ีใดในโลก และเหล่าพ่อค้าท่ีน่ี
ถกูรีดนาทาเร้นเสียย่ิงกวา่ภายใต้การปกครองของพวกเติร์กด้วยซ า้”16 

จากถ้อยค าดังกล่าว Privy Council ก็ได้สั่งจ าคุกนาย Chambers ฝ่ายของนาย 
Chambers จึงน าเร่ืองมาร้องต่อศาล King’s Bench ให้ศาลออกหมายศาลเพ่ือให้ผู้ รับหมาย
อธิบายสาเหตท่ีุมีการควบคมุตวับุคคล หรือ Writ of Habeas Corpus และศาลก็ออกให้ตามค า
ร้อง ซึง่ทาง Privy Council ก็ได้ตอบหมายแตเ่พียงวา่ “ถกูสัง่จ าคกุ” ด้วยสาเหตท่ีุแสดงกิริยาและ
กล่าวถ้อยค าไม่เหมาะสมต่อหน้าบัลลงัก์ของ Privy Council” ปรากฏว่าศาล King’s Bench 
พิจารณาวา่ ค าตอบดงักลา่วไมเ่พียงพอ และแนะน าให้กลบัไปท าค าตอบมาใหม่ และหลงัจากท่ี
ได้พิจารณาค าตอบท่ีส่งมาใหม่แล้ว ศาล King’s Bench ก็ได้อนุญาต ให้นาย Chambers 
ประกนัตวัไปได้ 

กรณีตามคดี Chamber’s Case นีเ้ป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า หมายศาลเพ่ือให้ผู้ รับหมาย
อธิบายถงึสาเหตท่ีุมีการควบคมุตวับคุคล หรือ Writ of Habeas Corpus มิได้มีบทบาทจ ากดั แต่
เพียงส าหรับศาล Common law เพ่ือใช้ในการปกป้องเขตอ านาจของตนเท่านัน้ การให้ตอบ
ค าถามเก่ียวกับการคุมขัง ซึ่งแต่ก่อนเป็นเพียงผลพลอยได้ของหมายศาลนี ้ได้กลายมาเป็น
วตัถุประสงค์หลกัของหมายศาลประเภทนีไ้ปแล้ว และหมายศาลนี ้ได้กลายมาเป็นวิธีการทาง
กฎหมายอนัสงูสดุในการท่ีจะเยียวยา ส าหรับบคุคลใดๆ ท่ีถกูคมุขงั 
 

                                                           
16 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557. หนา้ 45-46. 



64   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

3.4  การก าเนิด Habeas Corpus Act ค.ศ.1679  
ในปี ค.ศ. 1648 กองก าลงัภายใต้การน าของ Oliver Cromwell ประสบชยัชนะในการรบ

ท่ี Prestonโดยมีชยัเหนือกองทพัสก็อตแลนด์ ซึง่เข้ามาช่วยฝ่ายของพระเจ้า Charles ท่ี 1 และ
เม่ือกองก าลงัของ Oliver Cromwell  สามารถกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามได้เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการ
ด าเนินคดีพระเจ้า Charles  ท่ี 1 ในข้อหาทรยศตอ่ชาติ จากการที่ทรงสบคบกบัชาวสก็อตนัน้เอง 
จนพระเจ้า Charles ท่ี1  ถกูตดัสินวา่มีความผิดจริงและให้ส าเร็จโทษ ในปี ค.ศ. 1649 พร้อมทัง้
ให้มีการยกเลิกระบอบกษัตริย์ด้วย 

Oliver Cromwell สถาปนาตวัเองขึน้เป็น Lord protector ในปี ค.ศ. 1653 ในระหว่างนี ้
องักฤษสามารถก้าวขึน้มาสู่ต าแหน่งมหาอ านาจทางทะเลได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยในปี ค.ศ. 
1651 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเดินเรือ (Nevigation Acts) เพ่ือการคุ้มครองกองเรือ
พาณิชย์ขององักฤษโดยการก าหนดว่าเรือท่ีจะขนสินค้ามายงัดินแดนขององักฤษได้ จะมีได้ก็แต่
เพียงเรือท่ีอยู่ภายใต้ธงขององักฤษเท่านัน้ นับได้ว่าเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้ายุค
แรกๆ เมื่อ Oliver Cromwell ถึงแก่อสญักรรมในปี ค.ศ. 1658 Richard ผู้ เป็นบุตรชาย ของ 
Oliver Cromwell ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น Lord protector แทนบิดา แต่เน่ืองจาก Richard 
เป็นผู้ หย่อนความสามารถ จึงประกาศสละต าแหน่งเปิดโอกาสให้นายพล Monk ประกาศ
สถาปนาระบอบกษัตริย์ขึน้มาใหม่ แล้วอนัเชิญพระราชโอรสของพระเจ้า Charles  ท่ี 1 ซึง่ลีภ้ยั
ไปอยู่ประเทศฝร่ังเศส และได้รับการศกึษาอบรมในราชส านกัของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ให้กลบัมา
ขึน้ครองราชย์ เป็นพระเจ้า Charles  ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1660 นบัเป็นการสิน้สดุการปกครองแบบ
สาธารณรัฐในองักฤษ17 

การขึน้ครองราชย์ของพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 2 นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความขัดแย้ง
ระหวา่งฝ่ายกษัตริย์และฝ่ายขนุนาง ในระหวา่งนีฝ่้ายรัฐสภาก็ได้ตรากฎหมาย Habeas Corpus 

Act ขึน้มาในปี ค.ศ. 1679  เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากการจบักุมคมุขงัตามอ าเภอใจของ
ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และยงัมีการสง่เสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านอื่นๆ อีกด้วย 

Habeas Corpus Act ถือเป็นกฎหมายท่ีส าคญัท่ีสดุฉบบัหนึ่งในประวตัิศาสตร์องักฤษ 
กฎหมายฉบบันีม้ีสาระส าคญัให้ชาวองักฤษท่ีถกูจบักมุไมว่า่โดยค าสัง่ของกษัตริย์หรือผู้ ใดก็ตาม
ในสภาพท่ีเห็นได้ว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องกับ

                                                           
17 (1) บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557.  หนา้ 49.  
และ (2) สุปราณี  มุขวิชิต. ประวตัิศาสตร์องักฤษและราชวงศ์. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์,2549. หนา้ 360-363. 
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บคุคลนัน้ อาจย่ืนค าร้องขอโดยแสดงหลกัฐานตอ่ผู้ พิพากษาให้ท าการไตส่วนพิจารณาว่าการคมุ
ขงับคุคลดงักลา่วนัน้เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่

ผู้ พิพากษาท่ีได้รับค าร้องจะออกหมายเรียกท่ีมีช่ือว่า “Habeas Corpus ad subjicidum” 
เพ่ือเรียกบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าคมุขงัผู้อื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาศาลและให้น าตวัผู้ถูกคุม
ขงัมาศาลด้วย ตามวนัและเวลาท่ีก าหนดและให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหาชีแ้จงแสดงเหตผุลว่าการคมุขงั
นัน้ๆ เป็นการชอบด้วยกฎหมาย 

หากว่าค าชีแ้จงแสดงเหตุผลของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาปราศจากข้อสนบัสนุนอนัพอเพียง
ในทางกฎหมาย ผู้ พิพากษาจะมีค าสัง่ให้ปล่อยตวับุคคลผู้ถูกคมุขงัโดยมิชกัช้า หรืออาจมีค าสัง่
ให้ปล่อยตวัโดยมีประกนัก็ได้ และมีการก าหนดโทษในทางอาญาไว้อย่างรุนแรงส าหรับการไม่
ปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ พิพากษา ข้าราชการทัง้หลายท่ีขัดขืนไมปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้ พิพากษา
นัน้ นอกจากจะต้องรับโทษในทางอาญาแล้ว ยังอาจถูกพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่
ผู้ เสียหายอีกด้วย18 
 3.5  การก าเนิด The Bill of Right ค.ศ.1689 

เม่ือมาถึงรัชสมยัของพระเจ้า James ท่ี 2 ซึง่เสด็จขึน้ครองราชย์ในปี ค.ศ. 1685 ทรงนบั
ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก เช่นเดียวกบัพระเชษฐาของพระองค์ และมีพระประสงค์ท่ี
จะเผยแพร่ค าสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ให้กว้างขวางและได้รับความนิยมมาก
ขึน้ในหมู่ประชาชน แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากนิกายแองกลิแคนและบรรดาขุนนางฝ่าย Whigs 
ภายใต้การน าของ W. Russel และLord Shaftesbury 

เมื่อพระเจ้า James ท่ี 2 ได้องค์รัชทายาทซึง่ประสตูิในปี ค.ศ. 1688 โดยไม่มีใครคาดถึง
มาก่อน ท าให้ฝ่ายขนุนางและประชาชนวิตกกนัวา่ ราชวงศ์ Stuarts ซึง่เป็นพวกโรมนัคาทอลิกจะ
สืบทอดอ านาจกนัไปอีกนาน ฝ่ายขุนนางจึงรวมตวักนัทูลเชิญเจ้าชาย William of Orange จาก
ฮอลแลนด์ ซึง่สมรสกบัเจ้าหญิง Mary พระราชธิดาของพระเจ้า James ท่ี 2 ให้เป็นผู้น าฝ่ายโป
รเตสแตนส์ต่อสู่เพ่ือนิกายนีแ้ละเพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐสภาท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริง จนพระเจ้า 
James ท่ี 2 ทรงหวาดกลวัจึงเสด็จลีภ้ยัไปเสียก่อนท่ีจะเกิดการสู้รบจนนองเลือด ด้วยเหตนีุจ้ึง
เป็นท่ีมาของค าวา่การปฏิวตัิอนัรุ่งโรจน์ (The Glorious Revolution) ท่ีไม่มีการสญูเสียเลือดเนือ้
ใดๆ 

                                                           
18 วีระ  โลจายะ. กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัรามค าแหง , 2532. หนา้ 31-32. 
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ก่อนท่ีจะเสด็จขึน้ครองราชย์คู่กัน เป็นพระเจ้า William และพระนาง Mary นัน้ทัง้สอง
พระองค์ต้องทรงลงพระนามใน the Bill of Rights ปี ค.ศ.1689 พร้อมทัง้ลงพระนามในหนงัสือ
สญัญากบัรัฐสภา ว่าจะไม่ทรงประพฤติดงัเช่นพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 1 ท่ีทรงใช้อ านาจตามพระราช
หฤทยั 

The Bill of Rights ปี ค.ศ.1689 ซึง่ภายหลงัมีการขยายความโดย Triennial Act ปี ค.ศ. 
1694 และ Act of Settlement ปี ค.ศ.1701 เป็นกฎหมายท่ีวางกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลกัในการ
ก าหนดความสมัพันธ์ระหว่างฝ่ายกษัตริย์และรัฐสภา ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่ท่ีไม่
เคยมีการก่อน และปรากฏวา่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วมีความสถาพรนบัแต่ช่วงภายหลงัเหตกุารณ์
การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลากว่าสามร้อยปีแล้วโดยมี
สาระส าคญัคือ19 

การใช้อ านาจของฝ่ายกษัตริย์ในการยกเลิกกฎหมายหรือการใช้บังคับกฎหมายโดย
ปราศจากความเห็นชอบของรัฐสภา ย่อมเป็นสิ่งท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

การใช้อ านาจของฝ่ายกษัตริย์ในการไม่ใช้บังคับกฎหมายหรืองดเว้นการบังคับใช้
กฎหมายเป็นการชัว่คราวย่อมเป็นสิ่งท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

การมอบอ านาจให้มีการจดัตัง้ศาลส าหรับกิจการทางศาสนา (Court of Commissioners 
for Ecclesiastical Causes) หรือการมอบอ านาจท านองเดียวกนันัน้ ย่อมเป็นสิ่งท่ีมิชอบด้วย
กฎหมาย และเป็นหนทางแห่งความเสื่อม 

การเรียกเก็บเงินเพ่ือหรือส าหรับการใช้จ่ายของฝ่ายกษัตริย์โดยการอ้างอ านาจกษัตริย์ 
(Prerogative) เป็นช่วงระยะเวลายาวนาน โดยมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือการเรียก
เก็บเงินโดยวิธีการอื่นท่ีนอกเหนือไปจากท่ีสภาได้ให้ความเห็นชอบหรือควรจะได้ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว ย่อมเป็นสิ่งท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

การถวายฎีกาตอ่พระมหากษัตริย์ย่อมเป็นสิทธิของประชาชน และการจบักมุคมุขงัรวมทัง้
การฟ้องตอ่ศาลด้วยเหตท่ีุได้ถวายฎีกานัน้ ย่อมเป็นการท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

การจัดตัง้และการบ ารุงกองทัพประจ าการในราชอาณาจักรในยามสงบ ย่อมเป็นการมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ตราบท่ีมิได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

ประชาชนท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิการโปรเตสแตนต์ ย่อมถืออาวุธเพ่ือการป้องกันตวัได้
ตามฐานานรูุปและตามกฎหมาย 

                                                           
19 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้  51-52. 
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การเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาย่อมต้องเป็นไปโดยเสรีภาพในการพูด และการอภิปรายหรือ
การตอ่รองในรัฐสภาย่อมมิอาจละเมิดได้ หรือมิอาจฟ้องเป็นคดีตอ่ศาลหรือท่ีอื่นนอกรัฐสภาได้ 

การก าหนดคา่ประกนัตวัในอตัราท่ีสงูเกินสมควร การลงโทษปรับในอตัราท่ีสงูจนเกินเหตุ
ตลอดจนการลงโทษอาญาอย่างโหดร้ายทารุณหรือผิดธรรมดาย่อมมิอาจกระท าได้ 

บญัชีรายช่ือของคณะลกูขุนจะต้องมีการจัดท าในรูปแบบของกฎหมาย และประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนั และคณะลกูขุนท่ีจะพิจารณาตดัสินคดีกบฏนัน้จะต้องเป็นผู้ ถือครองท่ีดินท่ีเป็น
อิสระเท่านัน้ 

การสง่มอบหรือสญัญาวา่จะสง่มอบทัง้หลายท่ีเก่ียวข้องกบัเงินค่าปรับหรือทรัพย์ท่ียึดมา
ได้จากบคุคล ก่อนท่ีผู้นัน้จะถกูพิพากษาคดีในศาลย่อมมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นโมฆะ 

และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข เสริมและรักษา
ไว้ซึง่กฎหมายตา่งๆ ย่อมเป็นการสมควรที่รัฐสภาจะมีการประชมุกนัเป็นระยะๆ 

รัฐสภาถือเป็นภารกิจของตนท่ีจะเรียกร้องและยืนยนัในข้อก าหนดตา่งๆ ทัง้หลายท่ีได้ระบุ
ไว้ในฐานะท่ีเป็นสิทธิและเสรีภาพอนัปราศจากข้อสงสยัใดๆ นอกจากนัน้แล้วย่อมถือเป็นการไม่
สมควรหากในอนาคตจะมีการหยิบยกประกาศ ค าพิพากษาของศาล ตลอดจนการกระท าหรือ
ข้อตกลงใดๆ มาใช้เป็นบรรทัดฐานในทางท่ีขัดต่อข้อก าหนดท่ีได้ระบุไว้แล้วและเป็นผลร้ายต่อ
ประชาชน20 
3.6  แนวคดิของ เอ.วี ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) 

ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ถ้อยค าวา่ “หลกันิติธรรม” (The Rule of Law) ได้ถกูท าให้เป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายอย่างเป็นระบบขึน้ครัง้แรก โดยนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษคือ ศาสตราจารย์ 
เอ.วี ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) ซึง่มีชีวิติอยู่ในช่วง ค.ศ.1835 ถงึ 1992  แห่งมหาวิทยาลยัอ๊อก
ฟอร์ด โดยไดซีย์ได้ให้ความหมายของหลกันิติธรรม ไว้ในหนงัสือ “Introduction to the Study of 
the Law of the Constitution” ซึง่ตีพิมพ์ขึน้ครัง้แรกเมื่อปี 188521 Dicey เห็นว่า หลกันิติธรรม
จะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา และหลักนิติธรรมนัน้ย่อมมีเนือ้หา
สาระส าคญั คือ บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย บุคคลไม่ว่าจะในชนชัน้ใดย่อม

                                                           
20 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้  51-52. 
21 (1) รวินท์ ลีละพฒันะ. บทความเร่ือง หลักนิติธรรมในความคิดของไดซีย์  จากวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2557. หนา้ 119. และ (2) สมคิด เลิศไพฑูรย.์ บทความเร่ือง 

การสถาปนาหลักนิติธรรมขึ้นในระบบกฎหมายไทย  จากวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2557. หนา้ 4. 
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ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดาของแผ่นดิน (the ordinary law of the land) ซึง่บรรดาศาล
ธรรมดาทัง้หลาย (ordinary court) จะเป็นผู้ รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดังกล่าว หลักนิติธรรมใน
ความหมายนีย้่อมปฏิเสธความคิดทัง้หลายทัง้ปวงท่ีจะยกเว้นมิให้บรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายต้อง
เคารพต่อกฎหมาย  บุคคลทัง้หลายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษหากไม่ได้กระท าการผิดกฎหมาย และไม่
มีผู้ ใดทัง้สิน้แม้แตก่ษัตริย์ท่ีจะอยู่เหนือกฎหมายได้22 

ในต ารา Introduction to the Study of the Law of the Constitution ไดซีย์ยอมรับว่า
หลกันิติธรรมมีสถานะเป็นหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญองักฤษประการหนึ่งซึ่งมี
องค์ประกอบด้วยกนัทัง้หมด 3 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้23 

ประการแรก หลกันิติธรรมให้ความส าคญักบัการปกครองภายใต้กฎหมายอนัตรงกนัข้าม
กบัการปกครองโดยใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ฉะนัน้ หลกันิติธรรมจึงไม่ครอบคลุมถึง (1) การใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ (2) พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ และ (3) การใช้ดุลพินิจอย่าง
กว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ดงันัน้ ชาวองักฤษจะถูกปกครองก็เฉพาะแต่โดยกฎหมาย (Rule by 
law alone) ตลอดจนไมม่ีบคุคลใดอาจถกูลงโทษเว้นแตก่ระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย24 

ประการท่ีสอง ไดซีย์ให้ความส าคญักับหลกัความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย (Equality 
before the law) กลา่วคือ ทกุชนชัน้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมดาของแผ่นดิน ซึง่ศาลยุติธรรม
เป็นผู้ปรับใช้ (The ordinary law of the land administered by the ordinary law courts) 
อย่างเท่าเทียม นอกจากนี ้ไดซีย์ยังปฏิเสธการจัดตัง้องค์กรพิเศษขึน้มาเพ่ือพิจารณาข้อพิพาท
ทางปกครองเฉกเช่นในประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากเขาเช่ือวา่สิ่งดงักลา่วเป็นการมอบอภิสิทธ์ิให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรัฐ แตกต่างจากในระบบกฎหมายองักฤษซึ่งบุคคลทุกคนคนต่างต้องอยู่ภายใต้เขต
อ านาจของศาลยุติธรรมเสมอกัน เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงไม่อาจกล่าวอ้าง “เหตุผลแห่งรัฐ” (Raison 
d’Etat) มาละเมิดสิทธิของประชาชนได้25 

ประการท่ีสาม ไดซีย์เห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญองักฤษ (The law of the constitution) 
เป็นผลพวงมาจากค าพิพากษาของศาลท่ีพิจารณาตดัสินคดีเก่ียวกบัสิทธิของบุคคล ส าหรับเขา

                                                           
22 A.V. Dicey, Introduction to the study of the Law of the Constitution (1885), London : Macmillan,1959, 
p.187-203. 
23 Ibid, 202-203 
24 รวินท ์ลีละพฒันะ. บทความเร่ือง หลกันิติธรรมในความคดิของไดซีย์  จากวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2557. หนา้ 121-122. 
25 รวินท ์ลีละพฒันะ. เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 122. 
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คอมมอนลอว์อนัเป็นกระบวนการเยียวยาตามกฎหมายเอกชน (The ordinary remedies of 
private law) ช่วยประกนัสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได้ดีกว่ารัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร 
(A constitutional code) ซึง่อาจถกูยกเลิกเพิกถอนได้ตามความประสงค์ของผู้มีอ านาจโดยเพียง
อาศยั “รอยขีดปากกา” (With the stroke of a pen)26  

นอกจากข้อเขียนเร่ืองหลกันิติธรรมแล้ว ไดซีย์ยงัได้พรรณนาถงึหลกัอีกประการหนึ่งซึง่ถือ
เป็นพืน้ฐานของกฎหมายรัฐธรรมนญูองักฤษเสมอกนันัน่ก็คือ “หลกัอ านาจสงูสดุของรัฐสภา” อนั
เป็นผลผลิตสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ในทัศนะของไดซีย์หลักดังกล่าวช่วย
เกือ้หนุนหลกันิติธรรมเน่ืองจากเมื่อหลกัอ านาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาท่ีจะยอมรับสิทธิบัญญัติ
หรือไมบ่ญัญตัิกฎหมายเร่ืองใดๆ ก็ได้ (The right to make or unmake any law whatever) ของ
รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์27 หลกัเช่นว่าจึงเป็นการแสดงถึง ”อ านาจ” (Power) ท่ีรัฐสภามีอยู่อย่าง
สมบูรณ์ทางนิติบญัญัติอนัเป็นการตอกย า้ความส าคญัของการปกครองท่ีถือกฎหมายเป็นใหญ่ 
(Supremacy of law) ซึง่เป็นหวัใจของหลกันิติธรรม28 

 
4. บทสรุป 

 
จากพัฒนาการของหลกันิติธรรมของประเทศองักฤษ จากธรรมชาติทางการเมืองและ

จารีตประเพณีท่ีได้รับสืบทอดต่อกนัมาสู่การจ ากดัอ านาจของผู้ปกครองจากกษัตริย์และรัฐสภา 
บรรดาสิทธิทัง้หลายของราษฎรจะได้รับการคุ้มครองตามหลกันิติธรรม (The Rule of Law) ดงันี ้
4.1  หลักอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (The Supremacy of Parliament) 

อังกฤษซึ่งเดินตามหลักนิติธรรมนัน้ ถือว่ารัฐสภาเป็นรั ฎฐาธิปัตย์อันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากอดีตสภาขุนนางและสภาสามัญไม่พอใจกษัตริย์ท่ีไม่เรียกประชุมรัฐสภาเป็น
เวลานานๆ กษัตริย์ท าตามอ าเภอใจ โดยเร่ิมแรกในปลายศตวรรษท่ี 12 พระเจ้าจอห์นกดข่ี
ประเทศโดยกดข่ี บงัคบัเรียกเก็บภาษีกบัราษฎรมากขึน้และใช้วิธีการรุนแรงพวกพระและขุนนาง
จึงบงัคบัให้พระเจ้าจอห์นลงพระนามในเอกสารส าคญัเรียกว่า Magna Carta ในปี ค.ศ. 1215 

                                                           
26 รวินท ์ลีละพฒันะ. บทความเร่ือง หลกันิติธรรมในความคดิของไดซีย์  จากวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2557. หนา้ 122. 
27 A.V. Dicey, Introduction to the study of the Law of the Constitution (1885), London : Macmillan,1959, 
p.39-41 
28 รวินท ์ลีละพฒันะ. เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 122. 
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เพ่ือจ ากดัอ านาจของพระมหากษัตริย์ และมีการปฏิวตัิเพ่ือจ ากดัพระราชอ านาจของกษัตริย์เป็น
ระยะๆในท่ีสดุ พระเจ้าเจมส์ท่ี 2 พระองค์ต้องการรวบอ านาจมากขึน้ จึงท าให้เกิดความขดัแย้ง
มากขึน้ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1688 รัฐสภาได้ท าการปฏิวตัิตอ่ต้านอ านาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ส าเร็จ และได้ตรา Bill of Rights เพ่ือจ ากดัอ านาจของพระมหากษัตริย์เป็นการรับรองฐานะของ
รัฐสภาอย่างเป็นทางการจนกระทัง่เกิดการปฏิวตัิครัง้ท่ี 2 ในสมยัพระเจ้าชารส์ท่ี 2 ซึง่ได้สร้าง
หลกัเกณฑ์ในการบญัญตัิกฎหมายขึน้ และเป็นรากฐานของการใช้อ านาจนิติบญัญัติขององักฤษ
ในปัจจุบัน โดยรัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติ Act of Settlement จ ากัดอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ให้มาขึน้อยู่กับรัฐสภา จึงนับเป็นการเร่ิมต้นของการปฏิวตัิอนัรุ่งเรือง อ านาจ
สงูสดุจึงเป็นของรัฐสภามาตัง้แต่บดันัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งอ านาจสงูสดุเป็นของรัฐสภา หมายถึง
อ านาจในการออกกฎหมายสงูสดุเป็นของรัฐสภาซึง่ก็คือกฎหมายลกัษณ์อกัษรสงูสดุในองักฤษ 
คือพระราชบัญญัติ โดยประเทศอังกฤษถือว่ารัฐสภาเป็นท่ีมาสูงสุดของอ านาจ รัฐสภาจึง
สามารถออกกฎหมายใดๆก็ได้อย่างกว้างขวาง จึงอาจกล่าวได้ว่า อ านาจทางนิติบัญญัติของ
รัฐสภาไม่มีขีดจ ากดัทางกฎหมายประกอบกับประเทศองักฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์
อกัษรซึง่เป็นกฎหมายสงูสดุอย่างเช่นประเทศภาคพืน้ยโุรป29  

ในทางทฤษฎีรัฐสภาสามารถตรากฎหมายอย่างไรก็ได้ทัง้สิน้ ไม่อาจมีกรณีท่ีรัฐสภาตรา
กฎหมายขดัหรือแย้งตอ่รัฐธรรมนูญได้ แม้หากวา่จะมีผู้ ใดอ้างวา่รัฐสภาตรากฎหมายขดัหรือแย้ง
ต่อกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) การอ้างเช่นนัน้ก็หามีผลท าให้กฎหมายท่ีตราขึน้
โดยรัฐสภานัน้สิน้ผลลงไม่ ศาลในอังกฤษไม่มีอ านาจท่ีจะตรวจสอบความชอบด้วยจารีต
ประเพณีของกฎหมายท่ีตราขึน้โดยรัฐสภา และด้วยเหตุนีอ้งักฤษจึงไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษจึงเป็นการควบคุมกันทางการเมืองไม่ใช่ทาง
กฎหมาย 

บรรดาสิทธิทัง้หลายทัง้ปวงของราษฎรนัน้ย่อมเกิดจากกฎหมายท่ีรัฐสภาได้ตราขึน้และ
เกิดจากกฎหมายประเพณีท่ีพฒันามาโดยศาล และศาลขององักฤษไมม่ีอ านาจที่จะตรวจสอบว่า
กฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึน้ชอบด้วยกฎหมายใดๆ หรือไม่  ในทางทฤษฎีแล้วรัฐสภาอังกฤษ
สามารถตรากฎหมายให้มีเนือ้หาสาระอย่างไรก็ได้ทัง้สิน้ สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไม่ได้มี
ฐานะเป็นกฎหมายท่ีสงูกวา่กฎหมายอ่ืนใดท่ีผกูพนัรัฐสภาองักฤษได้ แตใ่นทางปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ใน
องักฤษ ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะตามจารีตประเพณีแล้วรัฐสภาจะไม่ตรากฎหมายท่ีขดัหรือแย้ง

                                                           
29 เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์. หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน(พิมพค์ร้ังท่ี 2).กรุงเทพ : วิญญูชน,2556. หนา้ 93-94. 
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กบัหลกันิติธรรม  ย่ิงไปกวา่นัน้โดยเหตท่ีุการตรากฎหมายของรัฐสภาย่อมขึน้อยู่กบัการสนบัสนนุ
ของรัฐบาล และพรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลย่อมเป็นพรรคการเมืองท่ีครองเสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎร หากพรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลซึง่ครองเสียงข้างมากสนบัสนุนให้ตรากฎหมายท่ี
กระทบตอ่สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงแล้ว ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการเลือกตัง้ครัง้ถดัมา
ย่อมเป็นท่ีคาดหมายได้ว่าจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนในการเลือกตัง้ครัง้ต่อไป ในท่ีสุดแล้วการ
ตรากฎหมายของรัฐสภาจงึขึน้อยู่กบัเจตจ านงของประชาชน ประชาชนองักฤษนัน้เองท่ีจะเป็นผู้
ก าหนดทิศทางหลกัๆของการตรากฎหมายและเมื่อรัฐสภาเป็นผู้ ทรงอ านาจสูงสุด ในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีพฒันามาในองักฤษ ย่อมต้องเข้าใจวา่รัฐสภาย่อมทรงอ านาจสงูสดุในหมู่องค์กร
ตา่งๆของรัฐ แตใ่นท่ีสดุแล้วในทางการเมืองอยู่ใต้ประชาชน ดงันัน้ในประเทศองักฤษ การจ ากดั
อ านาจของรัฐสภาจงึไมไ่ด้เกิดจากกฎหมายเหมือนกบัในภาคพืน้ยุโรป แต่เกิดจากธรรมชาติทาง
การเมืองและจารีตประเพณีท่ีรับสืบตอ่กนัมา30 
4.2  หลักความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

ระบบกฎหมายองักฤษไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนกบักฎหมายมหาชนออกจากกนั 
ด้วยเหตุนีอ้งักฤษจึงไม่มีการจดัตัง้ศาลปกครองขึน้มาเป็นอีกระบบศาลหนึ่งโดยเฉพาะคู่ขนาน
กนัไปกบัศาลยตุิธรรมดงัท่ีปรากฏในภาคพืน้ยโุรป ในการฟ้องร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครองนัน้ ราษฎรองักฤษอาจฟ้องได้ในศาลยุติธรรมหรือศาล
ธรรมดา โดยหลักนิติธรรมถือว่าทัง้ราษฎรและองค์กรเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างต้องตกอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกนัและภายใต้ศาลเดียวกนั 

ในช่วงศตวรรษท่ี 19 มีนักกฎหมายขององักฤษท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคนหนึ่งในการช่วย
พฒันาหลกันิติธรรม ก็คือ A.V. Dicey (ค.ศ.1835 ถึง 1922) ได้จดัท าหนงัสือท่ีช่ือว่า Introduction 
to the study of the Law of the Constitution (พิมพ์ครัง้แรก ค.ศ. 1885) โดย Dicey เห็นว่า หลกั
นิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอ านาจสูงสุดของรัฐสภา และหลักนิติธรรมนัน้ย่อมมี
เนือ้หาสาระส าคญั คือ บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกนัต่อหน้ากฎหมาย บุคคลไม่ว่าจะในชนชัน้ใด
ย่อมต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดาของแผ่นดิน (the ordinary law of the land) ซึง่บรรดา
ศาลธรรมดาทัง้หลาย (ordinary court) จะเป็นผู้ รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดงักล่าว หลกันิติธรรมใน
ความหมายนีย้่อมปฏิเสธความคิดทัง้หลายทัง้ปวงท่ีจะยกเว้นมิให้บรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายต้อง

                                                           
30 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. บทความเร่ือง หลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม  จากวารสารรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเวบ็ไซต ์
www.pub-law.net. กรุงเทพ : พี.เพรส, 2553. หนา้ 444. 
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เคารพต่อกฎหมาย  บุคคลทัง้หลายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษหากไม่ได้กระท าการผิดกฎหมาย และไม่
มีผู้ ใดทัง้สิน้แม้แตก่ษัตริย์ท่ีจะอยู่เหนือกฎหมายได้31 

Dicey เห็นว่า บรรดาการกระท าทัง้หลายทัง้ปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองจะต้องอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมาย จะต้องไม่กระท าการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตาม
อ าเภอใจ หากปรากฏว่ารัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมาย การกระท า
ดงักลา่วย่อมต้องถกูฟ้องคดียงัศาลยตุิธรรมหรือศาลธรรมดาได้ เพราะรัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีจะมี
สิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวา่ราษฎรไมไ่ด้  

การท่ี Dicey อธิบายเนือ้หาของหลกันิติธรรมในแง่ท่ีทุกคนต้องต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และภายใต้ศาลเดียวกนัตามหลกัความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ส่งผลให้ Dicey ปฏิเสธการ
จัดตัง้ศาลปกครองขึน้มาเป็นอีกระบบศาลหนึ่งเคียงคู่ขนานกันไปกับศาลยุติธรรมหรือศาล
ธรรมดา โดย Dicey เห็นวา่หากจดัให้มีศาลปกครองหรือองค์กรอื่นซึง่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมหรือศาล
ธรรมดาท าหน้าท่ีตัดสินคดีปกครองแล้ว บรรดาข้าราชการต่างๆ ท่ีถูกฟ้องในศาลปกครองว่า
กระท าการโดยไมช่อบด้วยกฎหมายย่อมอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบกว่าราษฎรทั่วไป ซึง่ Dicey เห็น
ว่าไม่ถูกต้อง แนวความคิดนีไ้ด้รับการยึดถือและเดินตามในบรรดาประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ระบบกฎหมายองักฤษจนถงึปัจจบุนันี ้
4.3  หลักความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาพพิากษาคดี 

ความเป็นอิสระของผู้ พิพากษาจากการควบคุมหรืออิทธิพลทางการเมือง คือหลักการ
ส าคญัของระบบกฎหมายองักฤษ ผู้ พิพากษาในฐานะผู้ พิพากษาอรรถคดีได้รับเอกสิทธ์ิจากการ
วิจารณ์จากสาธารณชน ถ้าหากผู้แทนราษฎรต้องการจะด ารงต าแหน่งผู้ พิพากษาต้องลาออก
จากต าแหน่งผู้ แทนราษฎรเสียก่อน เงินเดือนของผู้ พิพากษาจะก าหนดให้ในบัญชีของกองทุน
เงินเดือนโดยเฉพาะ (Consolidated Fund) และจะไม่ถูกน าไปอภิปรายในรัฐสภา ผู้ พิพากษา
อาวุโสมีความมั่นคงในการท างานสูง ผู้ พิพากษาอาจถูกถอดถอนโดยพระมหากษัตริย์โดย
ค าแนะน าของทัง้สองสภา หลักการส าคัญท่ีสุด คือ ผู้ พิพากษาจะได้รับการแต่งตัง้ตามหลัก
วิชาชีพ มิใช่โดยอ านาจหรือกระบวนการทางการเมือง ก่อนปี ค.ศ. 1914 หลกัการข้อนีไ้ม่เป็น
ความจริงนัก ทัง้นี เ้พราะการแต่งตัง้ผู้ พิพากษาเป็นอ านาจของประธานศาลฎีกา (Lord 
Chancelor) ซึ่งตัวท่านเองเป็นนักการเมืองและเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีและเป็น

                                                           
31 A.V. Dicey, Introduction to the study of the Law of the Constitution (1885), London : Macmillan,1959, 
p.187-203. 
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ประธานสภาขุนนาง นอกจากนีน้ายกรัฐมนตรียังมีอ านาจในการพิจารณาแต่งตัง้หัวหน้าผู้
พิพากษา (Lord Chief Justice) และขุนนางตลุาการตลอดจนผู้ พิพากษาศาลอทุธรณ์ด้วย ใน
ขณะเดียวกันผู้ แทนราษฎรซึง่ได้รับเอกสิทธ์ิคุ้มครองจากรัฐสภา โดยทั่วไปจะสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
วิพากษ์วิจารณ์ผู้ พิพากษาหรือกรณีท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายของผู้ พิพากษาท่ียงัค้างการพิจารณา
อยู่ในสภา พฤติกรรมดงักลา่วเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างนกัการเมืองและผู้
พิพากษาและการยอมรับในการแบ่งแยกอ านาจซึง่กนัและกนั แต่หลงัจากปี ค.ศ.  1914 เป็นต้น
มา กระบวนการแต่งตัง้ผู้ พิพากษาได้เปลี่ยนไปใช้หลกัวิชาชีพ (Professional) เป็นเกณฑ์ ท าให้
ฝ่ายผู้ พิพากษามีความเป็นอิสระจากอิทธิพลและการควบคมุจากอ านาจทางการเมืองมากขึน้32 

เหตกุารณ์ในปี ค.ศ. 1607 สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกษัตริย์กบันกักฎหมาย
ซึง่น าโดยเหล่าผู้ พิพากษา โดยมีรายละเอียดในคดีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงอ้างว่าทรงมีสิทธิท่ีจะ
เป็นผู้ประสาทความยตุิธรรมโดยไมต้่องอาศยัเหลา่ผู้ พิพากษา แตพ่ระราชด าริดงักลา่วกลบัได้รับ
การปฏิเสธ ในคดี Prohibitions Del Roy (Case of Prohibitions) แม้ว่าพระมหากษัตริย์ทรง
หาทางท่ีจะมีพระราชวินิจฉัยในคดีข้อพิพาทเก่ียวกับท่ีดินด้วยพระองค์เอง แต่มติของเหล่าผู้
พิพากษาซึง่เขียนโดย Sir Edward Coke (1552-1634) ยืนยนัวา่ 

“ข้าพเจ้าขอตอบตอ่หน้า และโดยความเห็นพ้องต้องกนัอย่างชดัแจ้งของผู้ พิพากษาทุกคน
ของประเทศองักฤษ และ Barons of the Exchequer ว่า กษัตริย์ไม่อาจท่ีจะตดัสินคดีใดๆ ได้
ด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา เช่น คดีกบฏ, คดีอุกฉกรรจ์ หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหวา่งโจทก์และจ าเลยเก่ียวกบัมรดก, ทรัพย์สินหรือสมบตัิ ฯลฯ หากแต่จะต้องมีการตดัสินใน
ศาลยตุิธรรมศาลใดศาลหนึง่ ตามตวับทกฎหมายและจารีตประเพณีขององักฤษ ตามท่ีเคยมีการ
ตดัสินกนัมา และโดยท่ีศาลเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ท าหน้าท่ีตดัสิน... 

พระองค์มิได้ทรงรอบรู้ในกฎหมายต่างๆ ของราชอาณาจกัรองักฤษของพระองค์ และเหตุ
ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต หรือมรดก หรือสมบตัิหรือชะตากรรมของข้าแผ่นดินของพระองค์นัน้มิใช่เร่ือง
ท่ีจะตดัสินกันได้โดยอาศยัเหตผุลตามธรรมชาติ (ดงัเช่นท่ีพระองค์ทรงกล่าวอ้าง) หากแต่ต้อง
ตดัสินตามเหตุผลท่ีมีการประดิษฐ์คิดค้นขึน้ และเป็นการตดัสินตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายนัน้
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยเวลานานในการศึกษาและหาประสบการณ์ ก่อนท่ีจะมาใช้
วิจารณญาณในการตดัสินคดีได้...”33 

                                                           
32 สมบติั  ธ ารงธญัวงศ.์ การเมืองอังกฤษ. กรุงเทพ : เสมาธรรม, 2556. หนา้ 202-204. 
33 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2557. หนา้ 41. 
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ตัวอย่างหลักกฎหมายท่ีศาลอังกฤษได้สร้างขึน้เพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจรัฐและเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.3.1  หลัก Ratio decidendi  

ในระบบกฎหมายอังกฤษ ผู้ พิพากษาซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ แทนของกษัตริย์นัน้ได้เร่ิมพัฒนา
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มาตัง้แต่ราวศตวรรษท่ี 12 ทัง้นีเ้พ่ือให้อ านาจ
ของกษัตริย์ท่ีส่วนกลางมั่นคงเข้มแข็ง กฎหมายท่ีศาลใช้ในการตัดสินคดีนัน้มีลักษณะทั่วไป 
กล่าวคือ เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติกันโดยทั่วไปใน
ราชอาณาจกัร จงึเรียกวา่ Common Law กฎหมายดงักลา่วได้รับการ “สร้าง” ขึน้โดยผู้ พิพากษา 
เม่ือศาลได้ตดัสินคดีใดคดีหนึ่งไปแล้ว หลกักฎหมายท่ีศาลได้สร้างขึน้เพ่ือใช้ตดัสินคดีก็ตกทอด
ต่อมาเป็นล าดับ และกลายเป็นส่วนหนึ่ งของกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมืองด้วย 
“กฎหมาย” ในระบบกฎหมายองักฤษ จงึไมไ่ด้หมายถงึเฉพาะแตก่ฎหมายท่ีได้รับการตราขึน้โดย
รัฐสภาท่ีเรียกว่า “Statute Law” เท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงหลกัการและแนวทางการตดัสินของผู้
พิพากษา (Case Law ) ท่ีเกิดจากจารีตธรรมเนียมปฏิบตัิในอดีตอนัเป็นกฎเกณฑ์ท่ีศาลยอมรับ
สืบตอ่กนัมา (Common Law) ด้วย  

ในการพิพากษาคดี ศาลองักฤษมีพนัธะที่จะต้องพิพากษาตามแนวค าพิพากษาท่ีศาลเคย
ตดัสินมาแล้วภายใต้หลกัเกณฑ์บางประการ(the doctrine of precedent of state decisis)  
สว่นของค าพิพากษาซึง่มีคณุลกัษณะท่ีจะผกูพนัศาลนัน่เองหรือศาลอื่นในล าดบัต ่ากว่า เรียกว่า  
เรซีโอ เดซิเดนได (ratio decidendi) ซึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นหลกักฎหมาย (the rule of law) 
กล่าวคือ ศาลในคดีหลังจะต้องตัดสินคดีในแนวเดียวกัน หากข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
(material fact) เหมือนกัน อาจกล่าวได้ว่า เรซีโอ เดซิเดนได ของคดีก็คือข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัในคดีและมีค าวินิจฉยัของศาลตามข้อเท็จจริงนัน้34 
4.3.2  หลักการกระท าทางปกครองนอกขอบอ านาจ (Ultra vires) 

ระบบกฎหมายองักฤษในเร่ืองการควบคมุฝ่ายปกครองนัน้จะยึดถือหลกัการกระท าทาง
ปกครองต้องอยู่ในขอบของอ านาจ หากการกระท าทางปกครองนอกขอบอ านาจ (ultra vires) 
การกระท าทางปกครองนัน้ย่อมไมช่อบด้วยกฎหมาย35 

                                                           
34 สุนยั  มโนมยัอุดม. ระบบกฎหมายอังกฤษ (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555.  หนา้  237. 
35 ปิยบุตร แสงกนกกุล. กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556. หนา้  226-
227. 
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เดิมศาลจ ากัดการควบคุมการกระท าทางปกครองอย่างมาก โดยถือว่าหากกฎหมาย
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจในการกระท าการใดแล้ว ฝ่ายปกครองย่อมมีอ านาจตาม
กฎหมายในการตดัสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ หากการตดัสินใจหรือวินิจฉัยสัง่การหรือออกค าสัง่
ทางปกครองไปโดยผิดพลาด ศาลก็ไม่อาจลงไปควบคุมหรือสั่งให้เพิกถอนการกระท าทาง
ปกครองเหล่านัน้ได้ เพราะฝ่ายปกครองได้ตดัสินใจกระท าการต่างๆ ไปโดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายท่ีตนเองมี อีกนัยหนึ่ง คือ ในระบบกฎหมายองักฤษ หากฝ่ายปกครองมีอ านาจตาม
กฎหมาย และใช้อ านาจตามกรอบของกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองมีเสรีภาพในการตดัสินใจซึ่ง
อาจจะผิดพลาดก็ได้ (Liberty to err) ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดในกรอบอ านาจ คือ ฝ่าย
ปกครองมีอ านาจตามกฎหมาย กระท าการลงไปโดยไม่เกินกรอบอ านาจแต่กระท าลงไปโดยเป็น
การวินิจฉยัสัง่การที่ผิดพลาด กรณีเช่นนี ้ศาลไมม่ีอ านาจลงไปตรวจสอบควบคมุ 

ปัจจุบนัศาลองักฤษได้ขยายขอบเขตการควบคมุการกระท าทางปกครองออกไปมากขึน้ 
โดยลงไปควบคุมประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยหรือมูลเหตุจูงใจให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการด้วย หากฝ่ายปกครองตดัสินใจกระท าการใดโดยอาศยัข้อเท็จจริงหนึ่ง แต่
เป็นข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาดบกพร่อง (error of fact) ก็ดี หากฝ่ายปกครองตดัสินใจกระท าการใด
โดยอาศยัข้อกฎหมายหนึ่ง แต่เป็นข้อกฎหมายท่ีผิดพลาดบกพร่อง (error of law) ก็ดี การ
กระท านัน้ย่อมเป็นการกระท าท่ีนอกขอบอ านาจ (ultra vires) ซึง่ศาลสามารถเพิกถอนได้เพราะ
เป็นการกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาดบกพร่อง (error of fact) เช่น ข้อเท็จจริงท่ีฝ่ายปกครองใช้อ้างในการ
ตดัสินใจออกค าสัง่ทางปกครองนัน้เป็นข้อเท็จจริงท่ีไมม่ีอยู่จริง การให้คณุสมบตัิทางกฎหมายแก่
ข้อเท็จจริงนัน้ผิดพลาดบกพร่อง เป็นต้น ส่วนข้อกฎหมายท่ีผิดพลาดบกพร่อง (error of law) ก็
เช่น ข้อกฎหมายท่ีฝ่ายปกครองใช้อ้างในการตดัสินใจออกค าสัง่ทางปกครองนัน้เป็นข้อกฎหมาย
ท่ีสิน้ผลใช้บงัคบัไปแล้วหรือเป็นข้อกฎหมายท่ีขัดต่อกฎหมายในล าดับชัน้สงูกว่า ฝ่ายปกครอง
ตีความกฎหมายผิดพลาด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 121 คน สุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการแบบ Quota Sampling และแบบเทคนิคการบอกต่อ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจากความร่วมมือในการพฒันาระหว่างประเทศพืน้ท่ี อ าเภอเชียง
ของ จงัหวดัเชียงราย จ าแนกเป็น 4 ประเดน็ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงในครัวเรือนและชุมชน 2) 
การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพในชุมชน 3) การเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัเกิดโครงการพฒันาระหว่างประเทศ และ 4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายหลงั
การเป็นพืน้ท่ีโครงการพฒันาระหวา่งประเทศ โดยในแต่ละประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เช่น ปัญหาการประกอบอาชีพ ร้านค้าขายปลีกหรือร้านโชว์ห่วยในชุมชนมีแนวโน้มยุบตวัและ
ลดลง ความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทางการคมนาคมมากขึน้ และการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
เศรษฐกิจแตส่ภาพสงัคมแย่ลง เป็นต้น นอกจากนี ้ด้านศกัยภาพในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพร้อมด้านการคมนาคม 
ถนน ระบบขนสง่มวลชน การสื่อสาร และระบบสาธารณปูโภคมากท่ีสดุ   

 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม,  ผลกระทบ,  ความร่วมมือการพฒันาระหวา่งประเทศ 
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Abstract 
 

This research aims to investigate the social changes resulted from the 
international cooperation for development in Chiang Khong, Chiang Rai province. The 
sample were recruited by quota sampling and snowball sampling techniques that 
accounted for 121 participants from Chiang Khong, Chiang Rai province. Research 
Instruments were interview, questionnaire, and non-participatory observation, and 
documentary analysis. Also the data was analyzed using descriptive analysis. The 
findings reveal that the social changes resulted from the international cooperation 
affecting Chiang Khong were: 1) Changes in household and community regarding to 
career performance, 2) Changes in economic system and career performance in the 
community, 3) Changes after implementing International cooperation projects, and 4) 
The effects after the changes resulted from the designated area for International 
development spot. There were some social changes such as increasing living 
expenditure, groceries and retailers in the community that showed the tendency to 
dissolve or reduce in number, the level of unsafe the road use, and the positive 
changes only in economic aspect but negative in terms of social.  Moreover, the 
potentiality of Chiang Khong in entering AEC, it was found that the city held the 
highest level in the readiness regarding to transportation, roads, public transportation 
system, communication, and basic facilities. 

 
Keywords: Social change, Effects, International cooperation for development 
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1.  บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยตัง้อยู่ในพืน้ท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ South East Asia ซึง่มีการ

รวมกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคก่อตัง้ขึน้เป็นประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจแต่ละประเทศในอาเซียน เพ่ือด ารงความมัน่คงของประเทศสมาชิก ด้าน
ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม โดยเน้นการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ดงันัน้ภายหลงัการเกิดประชาคมอาเซียนดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดการรวมตวั
ทัง้ทางด้านการเมืองความมัน่คง เศรษฐกิจ และประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่ท่ีดี สามารถ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากย่ิงขึน้ และเกิดการเสริมสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งกนัในอาเซียน ใน 3 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านกฎระเบียบ และความเช่ือมโยง
ระหว่างประชาชน ทัง้นี ้การพฒันาของประเทศในภูมิภาคนี ้ได้น าไปสู่แนวทางความพยายาม
เช่ือมโยงความร่วมมือของนานาชาติให้เข้ามาลงทุนเพ่ือสร้างศักยภาพในโครงสร้างพืน้ฐาน
ภายในหรือระหว่างประเทศขึน้ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
ใกล้เคียงและมีความสมัพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะบ้านพ่ีเมืองน้อง ถึงแม้ว่าฐานการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมีความแตกตา่งแตม่ีความคล้ายคลงึกนัในด้านสงัคมและวฒันธรรม  

อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย นบัเป็นเมืองเล็กท่ีก าลงัโตแบบก้าวกระโดด ท าให้พบกบั
ปัญหาท่ีอาจมาพร้อมความเจริญของเมืองได้ ภายใต้การวิเคราะห์ว่าอาจเกิดปัญหาขยะ ปัญหา
การเจ็บป่วย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ีและเกิดอุบัติเหตุ
ฉกุเฉิน สถานพยาบาลที่มีอยู่อย่างจ ากดัอาจไม่สามารถรองรับได้อย่างทัว่ถึง นอกจากนี ้ปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี คือ การขายท่ีดินภาคการเกษตรของชาวบ้านและประชาชนในพืน้ท่ี
ให้กบันายทุนทัง้ไทยและต่างชาติเพ่ือเก็งก าไรและลงทุนด้านอุตสาหกรรมกอปรกบัการเปลี่ยน
รูปแบบการเพาะปลกูเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวมากขึน้ เช่น ข้าวโพด และยางพารา ซึง่จากการ
ท าการเกษตรในรูปแบบดงักลา่วมากขึน้จงึมีการวางแผนสร้างโรงงานผลิตแผ่นยางพาราในพืน้ท่ี
อ าเภอเชียงของภายใน 2-3 ปี 

การศึกษาผลกระทบของอ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ท่ีเกิดจากการพัฒนาภายใต้
ความร่วมระหวา่งประเทศในโครงการและนโยบายตา่งๆ การเข้ามาลงทนุของตา่งชาติในพืน้ท่ีทัง้
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การลงทนุด้านเกษตร การลงทนุด้านบริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพให้กบัคนในท้องถ่ิน อาทิ วิถีชีวิต วฒันธรรมดัง้เดิม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เมื่อในอ าเภอเชียงของมีการพฒันาเกิดขึน้ภายใต้การแล้วเสร็จของสะพานข้ามแม่น า้
โขงเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคญัจุดแรก ดงันัน้ การสร้างสะพานจึงเป็นเร่ืองท่ีมีการสร้าง
ภาพของการพฒันาท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าผลกระทบเชิงบวกจึง
เกิดขึน้กบักลุม่ประชาชนท่ีมีฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากขึน้ แต่ในทางตรงกนัข้าม
กบัผลกระทบเชิงลบท่ีน าไปสู่กลุ่มประชาชน ชาวบ้าน ชุมชนส่วนใหญ่ได้สูญเสียผลประโยชน์
และไม่สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว สภาพการณ์ของ
พืน้ท่ีจึงได้รับผลกระทบท่ีน าไปสู่ความถดถอยของทุนทางสังคมโดยเฉพาะในแง่ทุนทาง
วฒันธรรมด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่ีต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทางท่ีเน้นไปสู่กระบวนการโลกาภิวตัน์ ท่ีก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน
ข้ามชาติจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการศกึษาเพ่ือสามารถอธิบายถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดจากการเข้ามาของการลงทุนภาคบริการของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดงันัน้ ความเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ี
น าไปสูก่ารศกึษาวา่ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมภายใต้การสร้างความร่วมมือการพฒันาระหว่าง
ประเทศในพืน้ท่ี อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงรายเป็นอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาค าตอบ
และแนวทางในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของโลก
สมยัใหมไ่ด้ดีย่ิงขึน้ 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจากความร่วมมือในการพฒันาระหวา่ง
ประเทศพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
1.3  ทฤษฎีและสมมตฐิานการวิจัย 

ทฤษฎีและแนวคิดวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของการศกึษาจ าแนกเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้
1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา เนือ้หามุ่งอธิบายลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีสะท้อน
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาในพืน้ท่ีศึกษา โดยมีความครอบคลุมภายใต้การ
เป็นเมืองท่า แห่งการเช่ือมตอ่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เช่ือมโยงไปสูป่ระเทศภายนอก 
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1.4.2  ขอบเขตด้านประชากรศึกษา จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชน ผู้ประกอบการ
ท้องถ่ินดัง้เดิม ซึง่อาศยัอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปสู่พืน้ท่ีภายนอก ของอ าเภอ
เชียงของจังหวัดเชียงราย จ านวน 115 คน 2) เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลในท้องถ่ิน นักธุรกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน นกัวิชาการอิสระ ผู้น าชมุชน และผู้น าท้องถ่ิน จ านวน 3 คน และ 3) นกัท่องเท่ียวท่ี
พกัอาศยัในพืน้ท่ีศกึษาอย่างตอ่เน่ืองจ านวน 3 คน 

1.4.3  ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา คือ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา มีระยะเวลาด าเนินการศึกษาจ านวน 1 ปี ตัง้แต่
ตลุาคม 2558 - ตลุาคม 2559 
1.5  วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้
1.5.1  ศึกษาเอกสาร ข้อมลู บทความวิชาการ งานวิจยั รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ 
บทความวิจัย  สื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสือ แล้วสงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการศกึษาและ
อภิปรายในผลการวิจยั 
1.5.2  ศึกษาบริบทพืน้ที่ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย วางแผนส ารวจข้อมูล
พืน้ฐานและก าหนดกลุม่ตวัอย่างจากการสุม่จากทฤษฎีความน่าจะเป็นและวิธีเฉพาะเจาะจง 
1.5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการศกึษาเชิงส ารวจภายใต้คุณภาพจากเอกสารและเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม โดยผู้ วิจยัจะใช้รูปแบบในการรวบรวมข้อมลู 
1.5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนือ้หาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสารเพ่ือความ
เท่ียงตรงของเนือ้หาในแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล
แบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยใช้กรอบทฤษฎีและมมุมองทางสงัคมศาสตร์ เป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในพืน้ท่ีท่ีศกึษา 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ข้อมูลพืน้ฐานด้านการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีสะท้อนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
จากการพฒันาในพืน้ท่ีศกึษาอย่างเป็นรูปแบบ แสดงปัจจยัท่ีชีว้ดัศกัยภาพการพฒันา ท่ีเอือ้ต่อ
การสง่เสริมและสนบัสนนุ การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงได้ 
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2.  แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ทฤษฎีและแนวคดิว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ทฤษฎีและแนวคิดวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมน าเสนอรายละเอียดและสาระส าคญั

ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
2.1.1  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

   การเปลี่ยนแปลทางสงัคมและวฒันธรรมสามารถเกิดขึน้ได้จากหลากหลายปัจจยั ได้แก่ 
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร 3) การอยู่โดดเดี่ยวและ
การติดต่อกัน 4) โครงสร้างของสงัคมและวฒันธรรม 5) ทัศนคติและค่านิยม 6) การเล็งเห็นถึง
ความจ าเป็น และ 7) พืน้ฐานทางวฒันธรรม   
2.1.2  กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

   การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมขึน้อยู่กบักระบวนการความคิดของมนุษย์ โดย
มีกระบวนการส าคญั 3 กระบวนการ ได้แก่  
1)  กระบวนการค้นพบ หมายถงึ การค้นพบข้อเท็จจริงท่ีไมเ่คยรู้จกักนัมาก่อน 

2)  กระบวนการประดิษฐ์ หมายถึง การน าความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึน้ 
ซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประดิษฐ์
ทางวตัถ ุและการประดิษฐ์ท่ีไมใ่ช่วตัถ ุ 
3)  กระบวนการแพร่กระจาย หมายถึง การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปอีก
สงัคมหนึง่ สว่นใหญ่เกิดขึน้เม่ือสัง่คมมีการติดตอ่สมัพนัธ์กนั 
2.1.3  วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

   การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป มีการสะสมขึน้
เร่ือยๆ ตามระยะเวลาโดยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซับซ้อนและมีความสามารถปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมได้ดีขึน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเป็นขัน้ตอนการจัดระเบียบทางสงัคมใน
ประวตัิศาสตร์ ตัง้แตย่คุแรกท่ีความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีทัง้หมดอธิบายโดยสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ 
ความคิดฝันมีอิทธิพลเหนือการสังเกตการณ์ ความสมัพันธ์ทางสงัคมเป็นไปในแบบทหาร และ
ปรับเปลี่ยนไปเป็นยคุท่ีสองท่ีเร่ิมมีการใช้การสงัเกตการณ์เพ่ิมมากขึน้ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์
และการโต้แย้งเกิดขึน้มา และยุคท่ีสาม คือ ความคิดทางทฤษฎีต่างๆ ได้มาจากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และการสงัเกตการณ์แทนท่ีความนึกฝันท่ีใช้อธิบายสิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม ระบบ
ทางสงัคม ชีใ้ห้เห็นระบบย่อยท่ีท าหน้าท่ีท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยู่และการอยู่รอดของระบบ 4 
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อย่าง ได้แก่ การปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยผ่านทางการจัดน า
ทรัพยากรมาใช้ การผสมผสานกนัของส่วนต่างๆ ในระบบ และการผดงุรักษาไว้ซึง่แบบแผนท่ีมี

อยู่เดิมในระบบสงัคมนัน้3  
2.1.4  การต่อต้านและการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

   การต่อต้านและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัปัจจยั 5 ปัจจยั ได้แก่ 1) ทศันคติ
และค่านิยมเฉพาะ ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสงัคมนัน้ๆ 2) การสาธิตให้เห็นถึง
ประโยชน์ของสิ่งใหม่ 3) ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิม 4) ค่าในการเปลี่ยนแปลง และ       
5) บทบาทของตวัแทนในการเปลี่ยนแปลง 
2.1.5  ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ในแตล่ะสงัคมมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้
ในด้านความพร้อมด้านบุคคล ความพร้อมด้านโครงสร้างทางสงัคม ความพร้อมด้านผู้ น า ซึ่ง

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ4 ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงแบบวิวฒันาการหรือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีแผนการ 2) การเปลี่ยนแปลงแบบ
ปฏิวัติรุนแรง การปฏิวัติ และปฏิรูปเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกึ่งมีแบบแผน และ 3) การ
เปลี่ยนแปลงแบบมีแผนการ 
2.1.6  ทศิทางของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมจ าแนกได้เป็น  5 ทิศทาง ได้แก่ 1) 
ความก้าวหน้า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาจากจุดท่ีมีความพึงพอใจ
น้อยไปสูจ่ดุท่ีพงึพอใจมากกวา่ 2) วิวฒันาการ หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงท่ีด าเนินการไปทีละขัน้ 
ซึง่แต่ละขัน้ท่ีสืบต่อกันมามีความเก่ียวพันกัน 3) การพัฒนาสงัคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการของสงัคมโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 4) การท าให้ทนัสมยั หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเจริญรุ่งเรืองตามสมยั 5) การปฏิวตัิสงัคม หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง

อย่างฉบัพลนัของระเบียบสงัคมเดิม โดยเฉพาะการจดัล าดบัของชนชัน้ในสงัคมท่ีเคยมี5   
 
 
 

                                                           
3 ดารณี บญัชรเทวกุล. (2551) และ Parson. (1996). 
4 บุญเดิม พนัรอบ. (2528). 
5 สริุชยั หวนัแก้ว.  (2549).   
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3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 

3.1  พืน้ที่ศึกษา 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษานี ้คือ ประชาชนผู้อาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดั

เชียงราย จ านวน 7 ต าบล มีประชากร 62,242 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบ Quota 
Sampling ท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัง้เพศชายและเพศหญิงในจ านวนท่ีใกล้เคียงกันโดยใช้
เกณฑ์ทางด้านอาชีพหรือพืน้ท่ีอาศยัอยู่ขอกลุ่มตวัอย่างประกอบการพิจารณา ซึง่จ าแนกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตวัอย่างนักธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นักวิชาการอิสระ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลระดบัท้องถ่ินท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ จ านวน 3 คน 2) 
กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ีศกึษาในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ านวน 3 
คน และ 3) กลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเป็นประชากร
ซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีเป็นเส้นทางงเช่ือมต่อไปสู่พืน้ท่ีภายนอกอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 115 คน 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้เข้าถึงสาระของงานวิจัยอย่างแท้จริงเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใช้มี
รายละเอียดดงันี ้
3.2.1  การรวบรวมจากเอกสารต่างๆ อาทิ หนงัสือ ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาและจดัท ากรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.2.2  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึง่เป็นแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึส าหรับเก็บข้อมลูจาก
ผู้ให้ข้อมลู คือ เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลระดบัท้องถ่ินในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
3.2.3  แบบสอบถาม ใช้ส าหรับเก็บข้อมลูภาคสนาม จ าแนกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมลูส่วน
บุคคล ผลกระทบท่ีได้รับจากการพัฒนาท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และข้อมูลความ
คิดเห็นตอ่โครงการการพฒันาระหวา่งประเทศ 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีแนวทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การศกึษาใน 3 ด้าน ดงันี ้
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3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) โดยได้รวบรวม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการศึกษาในเอกสารเพ่ื อหาข้อสรุปท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมภายใต้โครงการพฒันาระหวา่งประเทศ โดยมีเคร่ืองมือท่ี
ใช้ คือ การตรวจสอบรายการ แบบประเมินคา่ และแบบบนัทกึการวิเคราะห์เนือ้หา  
3.2.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยมีการสมัภาษณ์ท่ีเจาะลกึประเด็นต่างๆ 
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม โดยเตรียม
ค าถามกว้างๆ มาล่วงหน้า เป็นการสมัภาษณ์โดยเปิดกว้างไม่จ ากดัค าตอบ การสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็นการซักถามท่ีล้วงเอาส่วนลึกของความคิดออกมา และการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัโดยก าหนดตวัผู้ตอบบางคนแบบเจาะจง 
3.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม มีการรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการวัดหรือ
แบบสอบถามเพ่ือหาข้อสรุปตามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ในการวิจัย โดยแบ่งการ
รวบรวมออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การสอบถามด้วยตนเอง เป็นการสอบถามโดยผู้ วิจยัเป็นคน
น าแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบเอง และ 2) การสอบถามผ่านบุคคลอื่น เป็น
การสอบถามโดยมีการด าเนินการในท านองเดียวกันกับการสอบถามด้วยตนเอง แต่มีการส่ง
แบบสอบถามผ่านบคุคลอื่นก่อนถงึผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ผู้ประสานงานในการรวบรวมข้อมลู 
เป็นต้น ส าหรับการศกึษาในครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามจ านวน 115 ชุด ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
โดยมีแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ หมวดท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม หมวดท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือน/ชุมชน และหมวดท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับศักยภาพของพืน้ท่ีในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามได้รับการหาคา่ IOC จากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เช่ือมั่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยโดยแปลงความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ยมาตรวัดแบบลิเคิร์ท   
สเกล รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความท่ีน าผลการวิเคราะห์ท่ี
ได้รับแบ่งตามประเดน็ค าถามและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคล้ายคลงึกนัและแตกต่างกนัตลอดจน
ประเดน็ท่ีน่าสนใจ 
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4.  ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจยัเร่ือง การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมกบัผลกระทบจากการสร้างความร่วมมือการ
พฒันาระหวา่งประเทศ กรณีศกึษา : อ าเภอเชียงของ น าเสนอข้อมลูการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ท่ีเกิดจากความร่วมมือในการพฒันาระหว่างประเทศพืน้ท่ี อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย มี
รายละเอียดดงันี ้

เมืองเชียงของเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรสญัชาติ
ไทยมี 60,060 คน ซึง่ในช่วงสามปีท่ีผ่านมาจ านวนประชากรแผงมีเพ่ิมมากขึน้และมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะภายหลังในช่วง 10 ปีแรกหลกัจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนคาดว่าประชากรจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ไม่ต ่ากว่า 100,000 คน ในพืน้ท่ีอ าเภอเชียงของ
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การ
เช่ือมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง อ าเภอเชียงของ
ได้รับการพฒันาภายใต้โครงการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง โครงการพฒันาเส้นทาง R3A และโครงการ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการก่อสร้างและพัฒนาพืน้ท่ีเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางการน าเข้า-ส่งออกและจุดผ่านแดนถาวรในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 

จากผลการศกึษาพบว่า ก่อนปี พ.ศ.2557 อาชีพหลกัของผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วน
ใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001-9,000 บาท ซึ่งรายได้นัน้มีความเพียงพอต่อ
คา่ใช้จ่ายตอ่เดือน ซึง่มีการด าเนินกิจการมาตัง้แตก่่อนปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจาก
ปี พ.ศ.2557 ผู้ตอบแบบสอบถามยงัคงประกอบอาชีพค้าขาย แต่ไม่ประสงค์แจ้งรายได้หรือไม่
ระบรุายได้ท่ีได้รับอีกทัง้รายได้ดงักลา่วไมพ่อเพียงต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจัยดงักล่าว อาจชีใ้ห้เห็นว่า ค่าครองชีพในปัจจุบันปรับตวัสงูขึน้กอปรกับรายได้ท่ี
ได้รับอาจลดลงเป็นผลท าให้รายได้กบัรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามไมส่มดลุกนัก็เป็นได้ 
4.1  การเปลี่ยนแปลงในครัวเรือนและชุมชน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีปัญหาในการประกอบอาชีพ (เช่น ท่ีดินท ากินมีจ านวน
น้อยลง คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ปรับตวัสงูขึน้ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าท่ีดิน และค่าเช่าแผงขายของ เป็น
ต้น) รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในด้านครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และเครือญาติท่ีมีความ
ใกล้ชิด ความผูกพัน และการช่วยเหลือเกือ้กูลกันในปัจจุบันท่ีมีน้อยกว่าในอดีต เช่นเดียวกับ
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ความคุ้นเคย ความเสียสละเพ่ือสว่นรวม และการพึ่งพาอาศยักนัของคนในชุมชนท่ีมีน้อยลงกว่า
ในอดีตเช่นกนั สงัเกตได้จากการจดัพิธีกรรมและวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อาทิ งานศพ งาน
บุญ และงานมงคลต่างๆ เป็นต้น ท่ีชาวบ้านในชุมชนซึ่งให้ความช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีจ านวนลดลงรวมทัง้ระยะเวลาและขัน้ตอนการประกอบพิธีต่างๆ มี
การปรับเปลี่ยนให้มีความกระชบัและใช้เวลาน้อยลงเพ่ือความสะดวกในการปฏิบตัิ 
4.2  การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพในชุมชน 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างในอ าเภอเชียงของส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ร้านค้า
ขายปลีกหรือร้านโชว์ห่วยในชมุชนมีแนวโน้มปิดกิจการและมีจ านวนลดลง คนแปลกหน้าหรือคน
ต่างถ่ินย้ายเข้ามาอาศัยในชุมชนท้องถ่ินมีจ านวนไม่มากนัก แม้ว่าในอนาคตจะมีการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยในอ าเภอเชียงของ ประชาชนในพืน้ท่ีมีความต้องการให้ลูกหลานเรียนต่อใน
สถาบันการศึกษานอกพืน้ท่ี และประสงค์ให้ท างานท่ีอื่นมากกว่ากลับมาท างานในพืน้ท่ีเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนในด้านอาชีพนัน้ เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และผู้ เลีย้งสตัว์) 
ในท้องถ่ินเปลี่ยนอาชีพไปท างานอื่น เช่น ค้าขาย และลกูจ้างโรงงาน เป็นต้น รวมทัง้ประชาชน
บางสว่นท าการขายท่ีดินซึง่เป็นพืน้ท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยัให้กบักลุม่ทนุหรือนายหน้าหรือคนต่าง
ถ่ิน เพราะเห็นว่าพืน้ท่ีดงักล่าวซึง่เดิมนัน้รองรับภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนไปเพ่ือรองรับ
ภาคอตุสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวมากขึน้ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวสอดคล้องกับความ
นิยมของเกษตรกรในการน าใช้เคร่ืองจักรมาใช้แทนแรงงานคนและสตัว์เพ่ิมมากขึน้ เช่น เคร่ือง
รดน า้อตัโนมตัิ เคร่ืองไถนา เคร่ืองด านา และเคร่ืองเก่ียวข้าว เป็นต้น  

นอกจากนี ้ร้านกาแฟหรือร้านอาหารต่างชาติ (เช่น จีน ลาว ญ่ีปุ่ น และพม่า เป็นต้น) มี
จ านวนเพ่ิมมากขึน้จากในอดีตสอดคล้องกบัการพฒันาในพืน้ท่ีเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ี
เข้ามาท่องเท่ียวมากขึน้สง่ผลท าให้เศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้กว่าเดิมแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควร อย่างไร
ก็ตาม หากมีความเจริญและเศรษฐกิจในพืน้ท่ีมีเติบโตเพ่ิมมากขึน้อาจส่งผลท าให้ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรในพืน้ท่ีปรับตวัสงูขึน้ด้วยเช่นกนั 
4.3  การเปลี่ยนแปลงภายหลังเกดิโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ผลการวิจัยพบว่า จากการเปลี่ยนแปลงภายหลังเกิดโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการคมนาคมว่า ความปลอดภัยจากการเปิด
เส้นทางระหว่างประเทศมีน้อยลงเน่ืองจากปริมาณรถจากต่างประเทศเดินทางเข้าในพืน้ท่ีเป็น
จ านวนมาก สงัเกตได้จาก รถยนต์ป้ายทะเบียนต่างชาติ เช่น จีน ลาว และพม่าท่ีว่ิงบนถนนใน 
อ าเภอเชียงของ ซึ่งปัจจัยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการขับข่ียานพาหนะของประชาชนในพืน้ท่ี 
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เพราะการไม่ทราบกฎหมายจราจรในประเทศไทยอย่างถ่องแท้ของผู้ ขบัข่ียานพาหนะต่างชาติ 
อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีเห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลดีต่อคนในพืน้ท่ีเพราะท าให้
เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานมากขึน้ อาทิ การสร้างถนนขนาดใหญ่เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมโยง
ระหวา่งประเทศ (จีน ลาว ไทย) เป็นต้น ส าหรับสภาพเศรษฐกิจในพืน้ท่ีปรับตวัดีขึน้ภายหลงัการ
เปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 (ห้วยทราย-เชียงของ) โดยเฉพาะรายได้ท่ีมาจากการท่องเท่ียว 
ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงถนน ระบบขนส่งมวลชน ระบบสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ) ยังมีไม่เพียงพอและไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ีซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นวา่ ปัญหาส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาพืน้ท่ีนีค้ือ เจ้าหน้าท่ีรัฐและฝ่ายบริการต่างๆ 
ท่ีไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อมีการพัฒนาท่ีสูงขึน้ การอ านวยความ
สะดวกกบัประชาชนและชาวตา่งชาติจงึควรเพ่ิมมากกวา่เดิมเช่นกนั นอกจากนี ้คนในพืน้ท่ีถือได้
ว่ามีความตื่นตวัต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย เช่น มีการติดตาม
ข่าวสารหรือการพดูคยุในวงสนทนา เป็นต้น มากขึน้ 
4.4  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภายหลังการเป็นพืน้ที่ในโครงการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเป็นพืน้ท่ีในโครงการ
พฒันาระหวา่งประเทศเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเศรษฐกิจ แต่สภาพสงัคมในพืน้ท่ีอยู่ในภาวะ
ท่ีแย่ลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปในทิศทางลบแต่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต และมีส่วนน้อยท่ีเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

นอกจากนี ้รายละเอียดผลกระทบท่ีกลุ่มตัวอย่างระบุไว้มากท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการค้าขายของชุมชนท่ีซบเซาลงเพราะสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศท่ีเข้ามาในพืน้ท่ี
หรือตลาดท้องถ่ินมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ความต้องการในอนาคตนัน้ คนในพืน้ท่ีมี
ความต้องการรักษาวิถีชีวิตดัง้เดิม ประเพณีในสงัคมควบคู่กับการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน มากกว่าการเป็นศูนย์กลางบริการขนถ่ายสินค้าเพ่ือน าเข้าและส่งออกระหว่าง
ประเทศซึง่คนในพืน้ท่ีมีความต้องการน้อยท่ีสดุ  

ทัง้นี ้จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลากหลายประการ มีรายละเอียดในการอภิปรายผลใน
ภาพรวมได้ดงันี ้
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1. จากผลการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจากความร่วมมือในการ
พัฒนาระหว่างประเทศพืน้ท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนและชุมชน เช่น ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาการประกอบอาชีพท่ีค่าครองชีพทีมลูค่าเพ่ิมสงู ท่ีดินท ากินมีน้อยลง ค่า
เช่าบ้าน ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าแผงขายของ ฯลฯ นอกจากนีป้ระชาชนมีความใกล้ชิด ความผูกพัน 
และการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติในปัจจุบนัมีมากกว่าในอดีต 
โดยอาจเป็นผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบครอบครัวเดี่ยวมีสูงขึน้ ความผูกพันดังกล่าวอาจ
เกิดขึน้ในพ่อ แม่ และลูก ซึง่นอกจากครอบครัวตนเองแล้วอาจจะมีความสมัพันธ์กบัเครือญาติ
อ่ืนน้อยกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตย์ระดี  วงศ์สวัสด์ิ (2553) ท่ีกล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงจากการตดัถนนมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ลดลง อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เพ่ิมขึน้ รายได้เพ่ิมขึน้ มีเงินออม มีหนีส้ินเพ่ิมขึน้ โดยกู้ ยืมจาก
ธนาคาร เพ่ือนบ้านและเงินกู้นอกระบบ การเปลี่ยนแปลงด้านสงัคม พบว่า บุตรหลานศกึษาต่อ
ในระดบัท่ีสงูขึน้ คนในหมูบ้่านมีสว่นร่วมในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึน้แต่ความ
สนิทสนมคุ้นเคย การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัจ ากดัอยู่ในวงแคบ 

2. จากผลการศกึษาเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบ
อาชีพท่ีว่า กลุ่มร้านค้าขายปลีกหรือร้านโชว์ห่วยในชุมชน มีแนวโน้มปิดกิจการและมีจ านวน
ลดลง ในชมุชนท้องถ่ิน คนแปลกหน้าหรือคนตา่งถ่ินย้ายเข้ามาอาศยัในพืน้ท่ีมีจ านวนไม่มากนกั 
เกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และผู้ เลีย้งสตัว์) ในท้องถ่ินปรับเปลี่ยนอาชีพไปท างานอื่น 
เช่น ค้าขาย และลกูจ้างโรงงาน เป็นต้น อีกทัง้ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยัของประชาชนบางส่วน
ได้ถกูขายให้กบักลุ่มทุน นายหน้าหรือคนต่างถ่ินเพ่ือรองรับภาคอตุสาหกรรม การพาณิชย์ และ
ภาคการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่พืน้ท่ีในอนาคตมากขึน้  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Aoomlangsy Rajvong (2553) ท่ีกลา่ววา่ การสร้างเส้นทาง R3 ในเมืองน า้ทาได้สร้างผลกระทบ
ด้านลบทางสงัคมให้แก่ชาวบ้านในสองรูปแบบ ได้แก่ 1) ผลกระทบจากตวัเส้นทาง R3 โดยตรง 
เช่น การชดเชยท่ีดิน ระบบระบายน า้ และอบุตัิเหตตุามท้องถนน และการเพ่ิมขึน้ของราคาท่ีดิน 
และ 2) ผลกระทบจากการพฒันาในพืน้ท่ีเส้นทาง R3 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการลงทนุตา่งๆ 

3. จากการพัฒนาท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในพืน้ท่ี ประชาชนมีแนวโน้มในการสนองตอบต่อการ
พฒันาดงักลา่วเป็นไปตามบริบทของค่านิยมของประชาชนในแต่ละพืน้ท่ี ซึง่มีความแตกต่างกนั 
ถึงแม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยมาจัดตัง้ในพืน้ท่ี  ประชาชนยังคงให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้
ลกูหลานเรียนต่อนอกและท างานนอกพืน้ท่ีมากกว่า อีกทัง้ในภาคการเกษตรท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความ
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นิยมของเกษตรกรในด้านเทคโนโลยีท่ีมีเพ่ิมมากขึน้เพ่ือประหยัดเวลาและลดปัญหาแรงงานท่ี
ขาดแคลน  
 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศพืน้ท่ี 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจ าแนกการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนแปลงในครัวเรือนและชมุชนท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ 2) การเปลี่ยนแปลง
ในระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพในชุมชนท่ีท าให้ร้านค้าขายปลีกหรือร้านโชว์ห่วยใน
ชมุชน มีแนวโน้มยบุตวัและมีจ านวนลดลง ใน 3) การเปลี่ยนแปลงภายหลงัเกิดโครงการพฒันา
ระหว่างประเทศท่ีก่อให้เกิดการคมนาคมท่ีมีความไม่ปลอดภัยจากการเปิดเส้นทางระหว่าง
ประเทศมากขึน้ และ 4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการเป็นพืน้ท่ีในโครงการพฒันา
ระหวา่งประเทศโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้: การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมกบัผลกระทบ
จากการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ราชอาณาจกัรไทย พบวา่มีผลการวิจยัท่ีสะท้อนมมุมองของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ท่ีสามารถตอ่ยอดไปสูก่ารพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นศนูย์กลางเมืองเช่ือมต่อระหว่างประเทศได้ ภายใต้
การตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสู่การเฝ้าระวังทางสังคมและการวางกรอบ
นโยบายในการป้องกนัปัญหาสงัคมท่ีอาจเกิดจากการพฒันาได้ 

 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป: ควรท าการศกึษาวิจยัแนวทางการรักษารูปแบบ
การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท้องถ่ินในพืน้ท่ีอย่างยัง่ยืน และศกึษาเปรียบเทียบกบั
พืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ที่มีชายแดนหรือมีพืน้ท่ีในบริบททางภมูิรัฐศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกนั 
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บทคัดย่อ 

 
กระบวนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ถือเป็นภารกิจหลกัของประเทศท่ีจะต้อง

เร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้ปริมาณการกระท าผิดลดลง และเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ติดยาเสพติด 
โดยจากแตเ่ดิมท่ีมุง่เน้นการปราบปรามโดยรุนแรง และยงัไม่มีการวางยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน กลบั
กลายมาเป็นการต่อสู้ กับปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยมีรัฐบาลเป็นแกนน าในการ
ด าเนินการ และตลอดจนปลุกจิตส านึกอนัดีงามของจ าเลย หรือผู้ เสพยาเสพติด ท่ีมีต่อตนเอง 
และ ต่อสงัคม และยังเป็นการให้โอกาสจ าเลยกลบัคืนสู่สงัคม และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขอีก
ครัง้ เป็นการแก้ปัญหารอบด้านอย่างถาวร กระบวนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยการท างานท่ีสอดรับประสานกันทุกภาคส่วนตัง้แต่ฝ่ายต ารวจ 
พนักงานอยัการ ศาล เจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ และเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ จนได้ผลส าเร็จเป็นท่ีน่า
พอใจเมื่อเทียบกับการวางแผนจัดอัตราก าลัง  และงบประมาณ ในบทความนีไ้ด้น าข้อมูล
บางส่วนจากงานวิจยัเร่ืองมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม
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2 อาจารย์ประจ าส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย. 

mailto:pitak.sas@
mailto:niticrru@gmail.com


94   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

ทางอาญาพืน้ท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย.2559ซึง่ผู้ เขียนได้เคยศกึษาไว้มาวิพากษ์ถึงลกัษณะ
ของอาชญากรรม การลงโทษ และหลกัปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังในเรือนจ ากลางจังหวดัเชียงรายเพ่ือ
เป็นแนวทางให้กับผู้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือน
จ าอื่นในประเทศไทยตอ่ไป 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 

Abstract 
 

Drugs and Narcotics counter-measure was the significant agenda of the 
country, in order to reduce the wrongdoers and cure the addicted victims. In the past, 
the measure was aggressively executed with no distinct strategy available. In present, 
the plan was integrated with government as a center in proceeding. As well as raising 
social responsibility awareness of the offender or drug addicts, also, to cure and give 
back the addicts to the society to live in harmony with others again. This was the 
sustanable solution to fight the drug crime. The narcotic and drug counter-measure 
which were systematically carrying out in co-ordination manner with every sector such 
as police, judge, prosecutor, warden, correction officer. The result was desirable 
compare to the force management and budget. This article referenced some 
information from the research “the narcotic and drug counter-measure in criminal 
justice of muang district, chiangrai province 2016 which author used to studied in the 
past to criticise the characteristic of crime and punishment including the way inmates 
were treated in the central penitentiary to be the guideline of those interest in studying 
the drugs counter-measure in prison of the other part of the country later on. 

 
keywords: Drugs and Narcotics counter-measure. 
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 ยาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับพืน้ท่ีภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวดัเชียงราย    
ซึ่งถือเป็นทางผ่านอันดับแรกในการน าเข้ามาซึ่งยาเสพติด เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็น      
ป่าเขาติดกบัชายแดน ท าให้ยากแก่การป้องกนั และปราบปราม ซึง่แม้ในทางสถิติจะมีการจบักุม
ผู้ ค้าซึง่ลกัลอบขอนยาเสพติดข้ามแดนได้อยู่เสมอก็ตาม ก็มิได้ท าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง
แต่อย่างใด การด าเนินคดีอาญามีผลต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงันัน้จึงมีการจ ากดัการใช้
อ านาจอยู่มากในวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการด าเนินคดีอาญาจ าต้องกระท าโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นใด เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมต้องเข้ามามีบทบาทอย่างย่ิง 
แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะประกันความส าเร็จในการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ  การน าตัวผู้ กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการลงโทษ
โดยเฉพาะการเข้าสูเ่รือนจ าจงึเป็นเร่ืองส าคญัในประเดน็ท่ีวา่เม่ือมีผู้กระท าผิดจ านวนมากเข้าไป
อยู่ร่วมปะปนกันในเรือนจ า การบริหารจัดการภารกิจของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์จะเป็นเช่นไร 
เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุ้มครองสิทธ์ิของผู้ ต้องขัง อีกทัง้เพ่ือวิวัฒน์พลเมืองให้
กลบัคืนดีสูส่งัคมเม่ือพ้นโทษ  
 

.2  ความหมายของอาชญากรรม (Definition of Crime) 
 

อาชญากรรม(Crime) มีความหมายหลายอย่าง ดังจะน าค าจ ากัดความมาเสนอให้
พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้3 

ประการแรก ความหมายในแง่ของกฎหมายบอกให้ทราบว่าอาชญากรรมคือ การกระท า
หรือการงดเว้นการกระท าท่ีมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

ประการท่ีสอง ความหมายในแง่รัฐศาสตร์ เร่ืองนี ้Quinney ได้ให้ทศันะไว้วา่อาชญากรรม
คือ ค าจ ากัดความเก่ียวกับความประพฤติซึ่งบญัญัติขึน้โดยผู้มีอ านาจในสงัคมท่ีด ารงอยู่แบบ
การเมือง 

                                                 
3 อณัณพ  ชบู ารุง และ ดร.อนิุษา  เลิศโตมรสกลุ . อาชญากรรมและอาชญาวทิยา . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2555 หน้า 2 – 3 
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 ประการท่ีสาม ความหมายในแง่สงัคมวิทยาในประเด็นนี ้ปาร์มมีลี(Parmelee)ได้ให้
ทัศนะไว้ว่า อาชญากรรม คือพฤติกรรมท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและอยู่ในวิสัยท่ีจะต้อง
ปราบปรามทัง้นีเ้พ่ือจะรักษาสงัคมให้ด ารงอยู่ตอ่ไปได้ 
 ประการท่ีสี่ความหมายในแง่จิตเวชศาสตร์  และจิตวิทยาในประเด็นนี  ้คินเบร์ก
(Kinberg)ได้กล่าวไว้ว่า อาชญากรรม คือ การปรับตัวท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่
บคุคลท่ีจะท าตนให้สอดคล้องกบัภาวะแวดล้อม 
 ประการท่ีห้า ความหมายในแง่ของศาสนา ในเร่ืองนีท้่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า 
อาชญากรรม คือ ความผิดทกุอย่างท่ีสมควรจะได้รับโทษเน่ืองจากท าผิดตอ่สงัคม 
ความหมายของการควบคุมอาชญากรรม4 
 การควบคมุอาชญากรรม(Crime Control) หมายถึงการกระท ากิจต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
เสาะหาข้อเท็จจริงของการเกิดอาชญากรรม การจับกุมผู้ กระท าความผิด การฟ้องคดี การ
พิจารณาคดี การพิพากษาคดี หรือการตดัสินโทษ ตลอดทัง้การปฏิบตัิต่อผู้กระท าความผิดหรือ
อาชญากรหลงัจากการพิพากษาของศาล เป็นการกระท าของสงัคมเมื่ออาชญากรรมได้เกิดขึน้
แล้ว 
 ถ้าจะตัง้ค าถามว่าระบบงานยุติธรรมตัง้ขึน้เพ่ือจุดมุ่งหมายอะไร ค าถามนีอ้าจจะตอบ
ได้วา่ ระบบงานยตุิธรรมตัง้ขึน้โดยมีจดุมุง่หมายดงันีค้ือ5 
 1.  ลงโทษผู้กระท าความผิด กฎหมายอาญาได้ก าหนดไว้ชดัเจนว่าความผิดชนิดใดควร
จะได้รับโทษอย่างไร และศาลคือผู้ พิจารณา ตดัสินลงโทษผู้กระท าความผิด 
 2.  น าผู้กระท าความผิดท่ีเป็นอนัตรายออกไปจากชมุชน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมิให้ประชาชน
เกิดความกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากิน การพัฒนาตนเอง และการ
พฒันาชมุชน 
 3.  ป้องกันการประกอบอาชญากรรม คือป้องกันการเอาเย่ียงอย่างและป้องกันการ
กระท าผิดซ า้ การป้องกนัจะประสบผลส าเร็จขึน้อยู่กบัการลงโทษอย่างเดด็ขาด แน่นอนไมช่กัช้า 
 4.  การแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดให้เป็นคนดี ภารกิจหนกัในเร่ืองนีอ้ยู่ท่ีองค์กรราชทณัฑ์ 
แต่ในการท าหน้าท่ีขององค์กรนีต้้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากองค์กรอื่นๆและจากประชาชน
โดยทัว่ไปด้วย 
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 เม่ือคดีอาญาถูกขบัเคลื่อนด้วยกลไกขัน้ตอนต่างๆ นบัตัง้แต่ ชัน้ สืบสวน สอบสวน ชัน้
พนกังานอยัการ จนมาถงึชัน้ศาล เกิดค าถามในเชิงบริหารจดัการคดีท่ีส าคญัขึน้กล่าวคือ จ าเป็น
หรือไมท่ี่คดีอาญาทกุคดี ต้องลงเอยสดุท้ายด้วยการพิพากษาลงโทษจ าเลยตามโทษท่ีระบุในตวั
บทกฎหมาย ปริมาณคดีท่ีมากมายเม่ือเทียบกบัจ านวนผู้ พิพากษาท่ีมีจ านวนจ ากดัจะจดัการนดั
คดีเช่นไร คดีอาญาบางประเภทเช่นความผิดท่ียอมความได้ จะท าประการใดให้คู่ความได้รับ
ความยุติธรรม และสามารถยุติคดีได้โดยความพอใจของทัง้สองฝ่าย และนอกจากการน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษแล้ว ศาลควรให้ความรู้และปลกุจิตส านึกของจ าเลยอย่างไร และสามารถ
เยียวยาสงัคมได้อย่างไร 
เป้าหมายของการลงโทษ6 

เป้าหมายของการลงโทษ(Goals of Punishment)นีบ้างทีก็เรียกกันว่าปรัชญาในการ
ลงโทษ บางทีก็เรียกกันว่าทฤษฎีในการลงโทษ จะเรียกอย่างไรก็ย่อมได้ แต่เป็นเร่ืองของความ
พยายามของระบบงานยุติธรรมท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จ เร่ืองของการลงโทษจึงเป็นเร่ืองของการ
กระท าให้เกิดผลส าเร็จ เร่ืองของการลงโทษจึงเป็นเร่ืองของการกระท าให้เกิดความส าเร็จซึง่ถือ
เป็นความส าคญัมากกวา่อย่างอ่ืน 
เป้าหมายของการลงโทษมีอยู่ทัง้สิน้ 6 ประการคือ 

1.  การลงโทษเพ่ือการแก้แค้น(Retribution)การลงโทษในข้อนีก้็เพ่ือตอบสนองการกระท า
ท่ีท าความเดือดร้อนให้แก่สงัคม อาชญากรรมเป็นสิ่งท่ีท าความไม่ปลอดภยัให้เกิดขึน้ จึงต้องมร
การลงโทษอย่างสามสมตอ่ผู้กระท าความผิดพลาด 

2.  การลงโทษเพ่ือยบัยัง้การประกอบอาชยากรรม(Deterrence)เป้าหมายของการลงโทษ
ข้อนีก้็เพ่ือยับยัง้มิให้มีการกระท าความผิด และการยับยัง้มีอยู่ 2 ลกัษณะคือ ยับยัง้แบบทั่วไป
(General Deterrence)คือยับยัง้มิให้ประชาชนทั่วไปกระท าความผิด และยับยัง้แบบเฉพาะ
(Specific Deterrence)เป็นการยบัยัง้ผู้ ท่ีเคยกระท าผิดมิให้กระท าความผิดอีกการลงโทษท่ีจะ
ยบัยัง้การกระท าความผิดได้ก็คือ  การลงโทษท่ีแน่นอนและรวดเร็ว  

3.  การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟืน้ฟผูู้กระท าความผิด(Rehabilitation)เป้าหมายของการลงโทษ
ข้อนีก้็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ กระท าความผิดเป็นการลงทาอย่างมีมนุษยธรรมและ
ส่งเสริมความเข้าใจตนเองมากกว่าการลงโทษแบบการแก้แค้น อย่างไรก็ตาม การลงโทษตาม
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เป้าหมายนีต้้องอาศยัโครงการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด เพราะโครงการท่ี
เหมาะสมจะสง่เสริมความคิดในทางบวกของผู้กระท าความผิด มีทศันคติท่ีดีตอ่ตนเองและผู้อื่น 

4.  การลงโทษเพ่ือขจดัความสามารถในการกระท าความผิด(Incapacitation)เป้าหมาย
ของการลงโทษประการนีก้็เพ่ือจ ากดัการกระท าความผิดของอาชญากร เม่ืออาชญากรมาอยู่ในท่ี
คุมขังย่อมไม่สามารถท่ีจะกระท าความผิดต่อไปได้ แต่การขจัดความสามารถในการกระท า
ความผิดท่ีได้ผลมากท่ีสดุก็คือ การประหารชีวิต ถือเป็นการลงโทษท่ีร้ายแรงท่ีสดุสว่นการจ าคกุมี
ความร้ายแรงรองลงจากการลงโทษประหารชีวิต การจ าคกุสามารถลดปัญหาอาชญากรรมลงไป
ได้เป็นอนัมาก เพราะใครก็กลวัการถกูลงโทษจ าคกุ 

5.  การลงโทษเพ่ือความยุติธรรมตามความผิด(Just Deserts)เป้าหมายข้อนีถื้อว่า
ผู้กระท าความผิดได้กระท าความเสียหายให้แก่สงัคม จึงสมควรท่ีจะได้รับทาตามสดัส่วนแห่ง
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ คือถ้าท าความเสียหายมากก็สมควรจะได้รับทาหนกั ถ้าท าความเสียหาย
น้อยก็ควรจะได้รับโทษสถานเบา โทษกบัความเสียหายจะต้องไปด้วยกนั ความยุติธรรมของการ
ลงโทษอยู่ท่ีการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้หากพิจารณาเป็นอย่างอื่น 
ความยตุิธรรมก็จะไมเ่กิด 

6.  การลงโทษเพ่ือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์(Restorative Justice)เป้าหมายของการ
ลงโทษข้อนี ้มีแนวความคิดมาจากเร่ือง การชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้  หากผู้กระท าความผิด
สามารถชดใช้คา่เสียหายได้ก็จะสามารถท าให้บรรยากาศในชุมชนกลบัดีดงัเดิม การลงโทษตาม
เป้าหมายนีเ้น้นเร่ืองการแก้ไขฟื้นฟูเก่ียวข้องสามฝ่ายคือ อาชญากร เหย่ืออาชญากรรม และ
ชุมชนท่ีเกิดอาชญากรรม ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม คือสภาพก่อนเกิดอาชญากรรม ความ
สมานฉันท์ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายท่ีเก่ียวข้องหันหน้าเข้าหากัน และตกลงร่วมกันว่าจะให้
อาชญากรชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร ทัง้นีต้้องมีคนกลางคอยไกล่เกลี่ยจะประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบคุคลในกระบวนการยตุิธรรม แตด้่วยปริมาณคดีท่ีมหาศาลเมื่อเทียบกบัอตัราก าลงั
ผู้ พิพากษา ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ ส านักงานศาลยุติธรรม โดยประธานศาลฎีกาจึงได้วาง
นโยบายการบริหารจัดการคดีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และเท่ียงธรรม จึงมีการสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการ
ยตุิธรรมทางเลือกโดยการสมานฉนัท์มากขึน้  
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ดงัได้กล่าวแล้วว่าอาชญากรรมคือการเบียดเบียนผู้อื่น ฉะนัน้การเบียดเบียนหากมอง
ตามหลกัสากลแล้วก็สามารถถอดความได้ว่าคือการท่ีมนุษย์ตัง้แต่สองคนขึน้ไปเข้ามาพบปะกนั
ในเชิงขดัแย้ง ความขดัแย้งดงักลา่วถือวา่เป็นท่ีมาของการตรากฎหมายเพ่ือควบคมุอาชญากรรม
ในสงัคม ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องศึกษาในเบือ้งต้นก่อนว่าความขดัแย้งจ าแนกได้ก่ีประเภท และสิ่ง
ใดบ้างถือเป็นความขดัแย้งในสงัคมมนษุย์ 
 

3. การแก้ไขปัญหายาเสพตดิระดับชาติ7 
 

รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึง่เป็นปัญหาส าคญัของประเทศ
และก าหนดแนวทางการป้องกันทัง้ในสถานศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มผู้ ใช้แรงงานและ
ประชาชนทัว่ไป ดงันี ้
การป้องกนัปัญหายาเสพติด 
1.  รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา โดยด าเนินการดงันี ้

(1)  สร้างภูมิคุ้มกนัในระดบัประถมศกึษา ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทุกแห่ง
สังกัดภาครัฐและเอกชน จ านวน 32,000 แห่ง โดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิตและใช้
กิจกรรมท่ีสร้างภมูิระยะยาว ได้แก่ คา่ยศาสนธรรม การพฒันาหลกัสตูรการสอน โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัในระดบัประถมศกึษาแตล่ะชัน้ปี 

(2) ส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบัโรงเรียนและสถานศกึษาเป้าหมาย
ทกุแห่งทัว่ประเทศ จ านวน 11,800 แห่ง ท่ีเป็นสถานศกึษาขยายโอกาสมธัยมศกึษา อาชีวศกึษา 
และอดุมศกึษาสงักดัภาครัฐและเอกชน 

(3) จัดการประชุมคณะท างานจัดท ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือจัดท า
หลกัสตูรการสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดเยาวชนก่อนวยัเสี่ยงในสถานศกึษา 

(4) จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
สถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งทัว่ประเทศโดยด าเนินการดงันี ้

(4.1)  จดัท าแผนสนบัสนุนการขบัเคลื่อนงานด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบนัอดุมศกึษา โดยมีแผนการด าเนินให้การสนบัสนุนเครือข่ายเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา 

                                                 
7รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ครบรอบ 1 ปี (12 
กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) หน้า:37 
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9 เครือข่ายและจัดการประชุมสัมมนาโครงการาณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือชีแ้จงนโยบายและบูรณาการจัดท า
แผนงานโครงการระหวา่งสถาบนัแมข่่าย 9 เครือข่าย 

(4.2)  จัดท าแผนบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้การ
สนบัสนนุงบประมาณจดัตัง้กองลกูเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 10,000 บาท จากงบประมาณส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

(4.3)  สนับสนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศกึษา 9เครือข่าย จดัท าโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 140 โครงการ 

(5)  จดัโครงการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หลกัสูตร ‘‘พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ’’ เป้าหมายผู้ เข้าร่วมการอบรม จ านวน 500 คนโดย
ด าเนินการอบรม จ านวน 5 รุ่น ได้แก่ กลุ่มภาคกลางตอนบน กลุ่มภาคกลางตอนล่างและ
ตะวนัตก กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มเหนือ และกลุ่มภาคใต้ พร้อมทัง้แต่งตัง้ผู้ผ่านการ
อบรมเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศกึษา (พสน.) 

(6)  ด าเนินโครงการ ‘‘TO BE NUMBER ONE ’’ ในสถานศกึษาสร้างสถานศกึษาต้นแบบ 
ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว และน าสู่ ‘‘สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ’’ ภายใต้
มาตรการ 5 ด้าน ดงันี ้(1) ด้านการป้องกนั (2) ด้านการค้นคว้า (3) ด้านการบ าบดัรักษา (4) 
ด้านการเฝ้าระวงั และ(5) ด้านการบริหารการจดัการ และกลยุทธ์ ‚4 ต้อง 2 ไม่‛ คือ ต้องมียุทธ์
ศาสตร์ต้องมีแผนงาน ต้อองมีระบบข้อมลู ต้องมีเครือข่าย ไมป่กปิดและไมไ่ลอ่อก 

(7)  จัดโครงการ ‘‘การปฏิรูปการศึกษากับการป้องกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บุหร่ีนกัเรียนและ
ผู้ปกครอง’’ เร่ิมในภาคเรียนท่ี 1/2558 เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีดีให้แก่นกัเรียน โดยมีโรงเรียนน าร่อง 
40 แห่งทัว่ประเทศ 

(8) จดัโครงการ ‘‘Thai Youth Initiative against Drugs’’ ครัง้ท่ี 4 ประจ าปี 2558 เพ่ือเปิด
โอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองของยาเสพ
ติดและขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกันเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ดงันี ้
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4.  มาตรการทั่วไปในการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิในเรือนจ ากลางจังหวัด
เชียงราย 

 
 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ คือ ผู้มีหน้าท่ีในการบังคบัคดีอาญาให้เป็นไปตามค าพิพากษา
หรือค าสัง่ศาลจังหวดัเชียงราย เพ่ือควบคุม กักขัง หรือจ าคุก ผู้ ต้องโทษตามค าพิพากษา เมื่อ
ผู้ ต้องขงัถกูสง่ตวัมายงัเรือนจ ากลางเชียงรายจะต้องมีกระบวนการท่ีส าคญัในการเข้ามาจดัการ
ความเป็นอยู่ ความคิด ทัศนะคติ ความรู้ และวิชาชีพแก่ผู้ ต้องขัง อตัราก าลงัของฝ่ายควบคุม
ผู้ ต้องขงันีม้ีจ านวนประมาณ 63 คน  
 ลกัษณะงานของเจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ ซึง่ท าหน้าท่ี ‚ผู้คมุ‛ มีหลายประการดงันี ้ 
 1.  ควบคุมระเบียบวินัยผู้ ต้องขัง ให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง 
ไมใ่ห้กระด้างกระเด่ือง และห้ามการหลบหนี หรือแอบติดตอ่กบัโลกภายนอกโดยมิได้รับอนญุาต  
 2.  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการควบคุมวินัยด้านยาเสพติดไม่ให้มีการ
เสพหรือค้าเป็นการยบัยัง้การแพร่ระบาดในเรือนจ าโดยห้ามยาเสพติดทุกประเภท ห้ามมี หรือใช้
โทรศพัท์มือถือ 
 ลักษณะงานแบ่งเป็นช่วงเวลาในแต่ละวัน ภายในเรือนจ ากลางเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 
 07.00 น. ผสานก าลงัตรวจตราทัว่ไป 
 08.30 น. เจ้าหน้าท่ีแยกย้ายไปท างานเอกสารตา่งๆ 
 09.00 น. ร่วมกันกับสถานพยาบาลภายในเพ่ือตรวจปัสสาวะผู้ ต้องขังหาสารเสพติด 
เฉพาะผู้ ต้องขงัท่ีไปศาลและกลบัมาต้องถูกควบคมุตวัเป็นพิเศษไว้7 วนั ต้องท าการตรวจทุกวนั
จนครบ 7  วัน  (วัตถุประสงค์  คือ  สกัดสาร เสพติดจากภายนอกโดยสมบูรณ์แบบ) 
 10.00 น. ปล่อยตวัผู้ ต้องขงั/ผู้ ต้องกกัขงั/ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์ประจ าวนั(ผู้ พ้นโทษ)
เป็นอิสระ 
 11.00 น. แยกตรวจแตล่ะแดน เพ่ือตรวจความเรียบร้อยด้าน 
  - วินยั 
  - ความสะอาด 
  - ยาเสพติด 
  - อาคาร สถานท่ี (มิให้ช ารุด บบุสลายเป็นช่องให้หลบหนี) 
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 12.00 น. พกัระบบประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 น. ไปร่วมงานโครงการตา่งๆของ แตล่ะฝ่าย (กิจกรรมในแตล่ะแดน) 
 15.00 น. จดัเอกสารทัว่ไป (เอกสาร หรืองานค้าง) 
 16.30 น. เลิกงาน 
‚แดน‛ คือเขตแบ่งแยกเพ่ือปกครอง และจ ากดัอิสรภาพของผู้ ต้องขงัเพ่ือประโยชน์ในการ
ปกครอง และเพ่ือง่ายตอ่การควบคมุจดัการมิให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในเรือนจ า มีการแบ่งแยก
ดงันี ้ 
 1.  เขตควบคมุพิเศษ (แดนนีภ้ายใน3 เดือนประเมิน 1 ครัง้เพ่ือดคูวามประพฤติเพ่ือย้าย
แดนไปยงัแดนอื่นท่ีเหมาะสม)(นกัโทษคดีหนกั หรือปฏิบตัิการณ์ พยายามหลบหนี, ตอ่ต้านการ
ปกครอง,ยาเสพติด) (แดนนีม้ีขงัเดี่ยว 10 ห้อง ) 
 2.  ผู้ ต้องขงัคดีเดด็ขาด (คดีท่ีศาลพิพากษาถงึท่ีสดุแล้ว)(แดนนีม้ีขงัเดี่ยว 10 ห้อง) 
 3.  ผู้ ต้องขงัระหว่างพิจารณาคดี (ต้องเดินทางไปศาลบ่อยครัง้)(แดนนีม้ีขงัเดี่ยว 10 ห้อง) 
 4.  ผู้ ต้องขงัหญิง 
 5.  แดนแรกรับ (เพ่ิงปรับตัวศึกษากฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 1 เดือน)
พิจารณาจ าแนกเพ่ือย้ายแดน เดือนละ 1 ครัง้ทกุวนั ท่ี 25 ของเดือน 
 6.  แดนสถานพยาบาล (ส าหรับผู้ ต้องขงัป่วย) 
 7.  แดนการศึกษา (โดยปกติจะไม่มีผู้ ต้องขังอาศัย แต่เข้าเรียนเช้า ไป - เย็น กลับ)    
อาจมีกิจกรรมอื่นเสริม เช่น 
 - กีฬา 
 - นนัทนาการ 
 8.  แดนฝึกวิชาชีพ ( แดนนีจ้ะเน้นฝึกวิชาชีพต่างๆ ช่างเช่ือม ช่างไม้ ช่างจักรสาน)        
มีลกัษณะเช้าไป - เย็นกลบั 
 9.  แดนเย่ียมญาติ (ไมม่ีคนอยู่ประจ า) 
 10.  แดนสทูกรรม (แดนประกอบอาหาร ไม่มีผู้ ต้องขงันอน แต่ต้องขงัไปเช้า -เย็น กลบั 
เพ่ือประกอบอาหารเลีย้งผู้ ต้องขงัทัง้เรือนจ า ทัง้ 9 แดน) 
 มาตรการควบคุมผู้ต้องขังโดยชัน้ของนักโทษ 
 มาตรการท่ีได้ผลเป็นอย่างย่ิงในการควบคมุพฤติกรรมของเรือนจ ากลางเชียงราย จนท า
ให้เรือนจ ากลางเชียงรายได้ช่ือว่าเป็นเรือนจ าสีขาว ปลอดยาเสพติดคือใช้มาตรการชัน้ของ
นกัโทษเข้ามารักษาระเบียบวินยั 
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 ชัน้ของผู้ ต้องขงั หรือชัน้ของนกัโทษมีดงันี ้
 1.  ชัน้เย่ียม---ได้ประโยชน์คือได้วนัลดโทษเดือนละ 5 วนั 
 2.  ชัน้ดีมาก----ได้ประโยชน์คือได้วนัลดโทษเดือนละ 4 วนั 
 3.  ชัน้ดี----ได้ประโยชน์คือได้วนัลดโทษเดือนละ 3 วนั 
 4.  ชัน้กลาง (ผู้ ต้องขงัใหม)่ 
 5.  ชัน้เลว 
 6.  ชัน้เลวมาก 
 มีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัคือการไต่ขัน้ 1 - 5 แต่ละชัน้ใช้เวลา 6 เดือน ชัน้ 6 ขึน้ ถึงชัน้ 5      
ใช้เวลา 1 ปี โดยผู้ ต้องขงัเข้าใหมใ่ห้อยู่ชัน้กลาง แตห่ากเคยต้องโทษมาแล้ว และกระท าความผิด
ซ า้ภายใน 5 ปี และไม่เป็นความผิดประมาท จะต้องถูกลงโทษ ให้อยู่ชัน้เลว กรณีก่อเหตุร้าย 
หรือคดียาเสพติดในเรือนจ าหากจับได้ จะต้องถูกลดชัน้ จากชัน้ใดก็ตาม ต้องถูกลดลงสู่ชัน้  6 
เลวมากทนัที 
 

5. รูปแบบการปราบปรามยาเสพตดิในเรือนจ ากลางเชียงรายได้ผลดี คือ8 
 

1.  ต้องวางสายบางภายในแตล่ะคน 
- ผู้คมุในคกุ 
- ผู้ ต้องขงับางคนท่ีสมคัรใจ 

2.  สุ่มตรวจค้น หรือตรวจค้นตามสายโดยสายท่ีวางจะวาง ควรวางให้กระจายหลายสายเพ่ือ
ความแมน่ย าของข้อมลู 
3.  การสอบสวนหาข่าว โดยเรียกสอบกลุม่เสี่ยงเพ่ือหาพิรุธ 
4.  การตรวจปัสสาวะแบบสุม่เป็นกลุม่ ไมเ่จาะจงเฉพาะรายเพ่ือความปลอดภยัของสายข่าว 
5.  ใช้เทคโนโลยี (กล้องวงจรปิด ) ช่วยในการตรวจตราปกครอง 
 มาตรการลดความเสี่ยงการน ายาเสพติดจากภายนอกเข้ามาในเรือนจ า 
1.  ผิดฟ้องฝากขงั ต้องควบคมุเป็นพิเศษและมีการตรวจสารเสพติด 
2.  งดพสัด ุงดของฝาก 

                                                 
8 วิจยัเร่ืองมาตรการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาพืน้ที่อ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงราย2559. หน้า83-84 
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3.  ให้ผู้ ต้องขงั กองนอก (เรือนจ าชัว่คราว) แยกนอนเน่ืองจากเป็นผู้ ต้องขงัใกล้พ้นโทษแล้ว ให้
อยู่เรือนจ าชัว่คราว มิให้เข้ามาปะปนผู้อื่นอีก คือไมใ่ห้เข้าเรือนจ ากลางอีกตอ่ไป 

ประเด็นส าคญัในการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับผู้ ต้องโทษจ านวนมากก็คือความเสี่ยงในการ
ท างานกลา่วคือด้านความปลอดภยัของผู้คมุ ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ ต้องขงัต่อจ านวนผู้คมุอยู่จ านวนมาก
คือ 1 ต่อ 30 คน นอกจากนีย้ังมีปัญหาเก่ียวกับความมัน่คงในการท างานเช่นถูกกลัน่แกล้ง
ร้องเรียนโดยผู้ ต้องขังโดยไม่มีเหตุผลเป็นต้น อีกทัง้การอยู่ภายในท่ีแคบ ล้อมด้วยก าแพงเป็น
เวลานานก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ไม่สามารถออกจากแดนไปท่ีอื่นได้ ท าให้เวลาส่วนตวัใน
ชีวิตลดลงความเครียดสะสม 

นอกจากนีรู้ปแบบการฟืน้ฟูผู้ เสพยาเสพติดท่ีได้ผลของพืน้ท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย 
คือ การติดตามผู้ เข้ารับการบ าบัดอย่างใกล้ชิด โดยให้ความส าคญักับตารางการฟื้นฟู รูปแบบ
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการให้ความร่วมมือร่วมใจในการให้
ก าลงัใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีรับการบ าบดั สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเพ่ือป้องกนัการ
กระท าผิดซ า้ ตามหลกัการท างาน ‚คืนคนดีให้กบัสงัคม‛ 
 

6. สรุป 
 

ตามทฤษฎีแล้ว ‚ยาเสพติด‛ เป็นท่ีมาของการเสียสมดลุทางสงัคม กล่าวคือท าให้สงัคม
เสียการควบคุม ทัง้ระบบการปกครอง กฎหมาย ศาสนา เศรษฐกิจ เป็นต้น ทุกรัฐในโลก           
จึงร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งใช้กฎหมายเข้ามาปราบปรามอย่างเข้มงวด เฉียบขาด        
ทัง้ก าหนดอตัราโทษไว้อย่างสงู เช่นในประเทศไทย อตัราโทษสงูสดุของการข้องเก่ียวกบัการค้า
ยาเสพติดคือการประหารชีวิต 

ประเทศไทยจงึถือได้วา่เป็นรัฐที่มีนโยบายจริงจงัในการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
ทัง้ทางนโยบาย และการปฏิบัติ โดยพืน้ท่ี ท่ีถือว่าเป็นแหล่งน าเข้า และระบาดหนักของขบวน
การค้ายาเสพติดคือภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงรายซึง่เป็นภูมิประเทศส าคญั 
ซึง่ในงานวิจัยนีไ้ด้เล็งเห็นว่าอ าเภอเมืองเชียงรายคือทางผ่านส าคญัในการขนย้าย ล าเลียงยา
เสพติด จากภาคเหนือ สูภ่าคอ่ืนๆ  

รูปแบบการป้องกันและปราบปรามจึงต้องมีลกัษณะยืดหยุ่นไปตามสภาวการณ์ เน่ือง
ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ภาษา ความยากง่ายในการเข้าถึงพืน้ท่ี  ข้อจ ากัดด้าน
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งบประมาณ เคร่ืองมือ ก าลงัพล ดงันัน้การบรูณาการงานร่วมกนัระหว่างหลายหน่วยงานจึงเป็น
สิ่งท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

กรณีเรือนจ ากลางเชียงรายก็เช่นกัน ได้มีความพยายามบริหารจัดการผู้ ต้องขังภายใต้
ข้อจ ากดัตา่งๆดงัท่ีกลา่วไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลกัประกนัแห่งสิทธิของ
ผู้ ต้องขงั สามารถสรุปได้ว่าเป็นมาตรการท่ีสามารถรับมือกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในเรือนจ ากลางเชียงรายได้เป็นอย่างดี  การแยกประเภทผู้ ต้องขัง เข้มงวดแดน สุ่มตรวจ
สม ่าเสมอ การวางสายข่าวในเชิงลึก ตลอดจนระบบการให้รางวลัและลงโทษท่ีเด็ดขาดชัดเจน 
ประการส าคญัท่ีสดุมิใช่ท าให้ยาเสพติดหมดไปจากเรือนจ าเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ สร้างภมูิคุ้มกนัให้กบัผู้ ต้องขงัให้สามารถกลบัสู่สงัคมเม่ือพ้นโทษได้อย่างปกติสขุ 
 

บรรณานุกรม 
 

พิทกัษ์ ศศิสวุรรณ ,มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาพืน้ที่อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย. 2559 
รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 

ครบรอบ 1 ปี (12 กนัยายน 2557-12 กนัยายน 2558) 
อณัณพ ชูอ ารุง, อนิษา เลิศโตมรสกุล, อาชญากรรมและอาชญาวิทยา,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั),2555 
 



หลักเกณฑ์การน าเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ลงวารสาร 

 ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ได้จดัท าวารสารวารสารนิติ รัฐกิจ

และสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขึน้  เ พ่ือให้เป็น

วารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ นกัวิจยั นกันิติศาสตร์ และผู้สนใจทัว่ไปทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและ

บทความวิจยั เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขา

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากย่ิงขึน้ จดัตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน

ผู้สนใจทัว่ไป พร้อมทัง้ต้องการยกระดบัให้เป็นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 

ขอบเขต 

 วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงราย รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ              

โดยขอบเขตเนือ้หาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนือ้หา เก่ียวกับกฎหมายการเมือง   

การปกครองและสงัคมทัว่ไป เป็นต้น 

ก าหนดการตีพมิพ์ 

 วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงราย เป็นวารสารวิชาการซึง่ตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจยัจากบุคคลทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั จดัพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบบั  

 ฉบบัท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถนุายน  ให้สง่บทความเพ่ือพิจารณาภายใน 

      เดือนกมุภาพนัธ์ 

 ฉบบัท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม  ใ ห้ ส่ ง บ ท ค ว า ม เ พ่ื อ ภ า ย ใ น เ ดื อ น 

      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 เพ่ือยืนยนัการส่งบทความ หากผู้ประสานงานได้รับบทความ 

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

ถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ของรูปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ ทรงคุณวุฒิ        

ในสาขาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาคณุคา่และความสมบรูณ์ของเนือ้หาบทความดงักลา่วตอ่ไป 

 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 

 บทความท่ีผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่

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

เห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน      
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ผลการพิจารณาของผู้ ทรงคุณดังกล่าวถือเป็นสิน้สุด จากนัน้ จึงส่งผลการพิจารณาของ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความทราบผล หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและ

น าสง่กองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 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 ิรัฐกจิและสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. รูปแบบการเขียนบทความ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 บทความทางวิชาการ  ควรมีความยาวระหวา่ง 10 – 20 หน้า 

 1.2 บทความวิจัย   ควรมีความยาวระหวา่ง 15 – 25 หน้า 

 กระดาษท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้กระดาษปอนด์ไมม่ีบรรทดัชนิด 80 แกรม ขนาด B5 โดยให้พิมพ์

เพียงหน้าเดียว ใช้ตวัอกัษรสีด า ตวัอกัษรใช้ Cordia New ขนาดตวัอกัษร 15 พอยด์ ยกเว้น    

ช่ือเร่ืองภาษาไทยและภาษาองักฤษ รูปแบบตัวอกัษรท่ีใช้ Cordia New ขนาดตวัอักษร 18 

พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหวักระดาษ เว้นว่างขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ายมือ เว้นว่างขนาด 

2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและสว่นท้ายของกระดาษ เว้นวา่งขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์ค าใน

บทความไมค่วรตดัค 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 คือ  1. (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
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ค าข้ึนตน้อกัษรตวัใหญ่ตามดว้ยอกัษรตวัเล็ก ยกเวน้ค าบพุบท/ค าเชื่อมให้ข้ึนตน้ดว้ยตวัเล็ก เช่น 

Human Rights in Court of Justice 

      2.1.2 ช่ือผู้ เขียนทุกคน (Authors) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ระบุช่ือเต็ม – 

นามสกุลเต็มของผู้ เขียน (โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ

ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให้ ข้ึนต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น 

(Patompong Muangkhaw) 

      2.1.3 ช่ือสงักัดของผู้ 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 
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การสุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย   

(สรุปผลการวิจยั อภิปลายผลและขอ้เสนอแนะ) 

 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 B5 โดยให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 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 – 20 หน้า กรณีท่ีเป็นบทความวิจยั ควรเขียนระหวา่ง 15 - 25 หน้า 

 

 

http://law.crru.ac.th/
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 3.5 การขึน้หน้าใหม่ 

      3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ (โดยเว้นขอบล่างประมาณ   

2 ซม.) และจะต้องขึน้หน้าใหม่ แต่มีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม      

ให้พิมพ์ต่อไปหน้าเดิมจนจบย่อหน้านัน้ แล้วจึงขึน้ย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป โดยย่อเข้ามา

ประมาณ 1 ซม. 

      3.5.2 ถ้าต้องการขึน้ย่อหน้าใหม่ แต่มีเนือ้ท่ีเหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทดัเดียวใน

หน้านัน้ 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 าดับหัวข้อกรณีมีเลขก ากับให้ใช้ระบบตัวเลข โดยใส่มหัพภาคหลัง

ตวัเลข 

      3.9.2 การจดัวางหวัข้อให้เป็นไปตามระดบัความส าคญัของหวัข้อดงันี ้

    (เคร่ืองหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตวัอกัษร) 
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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 

 

4. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิส าหรับบทความ 

 4.1 การอ้างองิ 

 การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งท่ีมาของข้อความในตวัเร่ืองทัง้หมดท่ียกมาโดยตรง หรือ 

ประมวลความคิดมา โดยให้อ้างองิแบบเชงิอรรถเท่าน้ัน 

 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้างอิงท่ีระบุท่ีมาของข้อความในตัวเร่ือง และ

นอกจากนีย้ังใช้เชิงอรรถโยง เป็นการโยงให้ผู้ อ่านได้ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหน้าอื่นของ

บทความ โดยการเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของกระดาษซึ่งต้องการโยงข้อความนัน้ ๆ ซึ่ง

หลกัการเขียนเชิงอรรถมีดงันี ้
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 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. 

 6) การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทตา่ง ๆ และบทวิจารณ์หนงัสือ ให้ดรููปแบบและ

ตวัอย่างดงัตอ่ไปนี ้(เคร่ืองหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตวัอกัษร) 

      6.1) หนังสือ มีรูปแบบดงันี ้

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

(สถานท่ีพิมพ์:ส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์),หน้าท่ีอ้างถงึ. 

 

 

 



118   วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ 
 

      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) 
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    6.9) บทวิจารณ์หนังสือ  มีรูปแบบดงันี ้

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

แตง่หนงัสือท่ีวิจารณ์,เล่มท่ีของวารสาร,ชื่อวารสาร,หน้าแรกของบทวิจารย์,หน้าใน

บทวิจารณ์โดยเฉพาะท่ีต้องการอ้าง(ถ้ามี). 

 

      6.10) สัมภาษณ์  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้ ให้สมัภาษณ์,ต าแหน่ง(ถ้ามี),วนัเดือนปีสถานท่ี. 

 

      6.11) อนิเตอร์เน็ต  มีรูปแบบดงันี ้

ช่ือผู้แตง่,(ปีท่ีพิมพ์) ,ชื่อเร่ือง,สืบค้นเมื่อวนัท่ีเดือนปี,จากแหล่งท่ีอยู่ไฟล์

(URL) 
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 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) 

 

 

 

 
 




