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บทคดัย่อ 
 

 กำรวิจยัเร่ืองกำรยกฐำนะศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั  มี
วตัถุประสงค์กำรวิจยัเพื่อศึกษำถึงแนวคิด ทฤษฎี ประวติัควำมเป็นมำท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศำลยติุธรรมในประเทศไทยและศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำจงัหวดั
เชียงรำย เพื่อศึกษำเปรียบเทียบกบักำรยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวง
ตล่ิงชัน ศำลแขวงปทุมวนัข้ึนเป็นศำลจงัหวดั เพื่อศึกษำรูปแบบศำลท่ี
เหมำะสมและทนัสมยั เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปไดข้องกำรยกฐำนะศำล
แขวงเวียงป่ำเป้ำเป็นศำลจังหวดั เพื่อจัดท ำร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำล
จงัหวดัเวียงป่ำเป้ำ โดยใช้วิธีกำรวิจยัแบบเอกสำรและแบบเชิงปริมำณ  
ผลกำรวิจยัพบว่ำมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรยกฐำนะศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ
เป็นศำลจงัหวดั เพื่อใหป้ระชำชนผูมี้อรรถคดีสำมำรถเขำ้ถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  สมควรจดัตั้งศำลจงัหวดัเวียง
ป่ำเป้ำในจงัหวดัเชียงรำยหน่ึงศำล  มีเขตอ ำนำจในเขตอ ำเภอแม่สรวยและ
อ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ    
ค าส าคัญ:  กำรยกฐำนะ , ศำลแขวง , ศำลจงัหวดั  
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Abstract 
 
 The research on the promotion of Wianpapao district court into 
provincial court aims to study concepts, theories and history related to 
Thai courts and Wiangpapao district court. The study was done to 
compare Dusit, Talingchun and Pathumwan district court promotion 
into provincial court with the case of Wiangpapao district court in 
chiang rai. Also, this research objectives including the study of modern 
form of judicial court and the possibility of promoting wiangpapao 
district court to provincal court, The necessity of drafting the 
provisional law for wiangpapao provincial court promotion. This 
research was done using documentary and quantitative research. The 
research found the promotion of the court to be possible in order to give 
concerns citizen access to judicial process faster and more convenience. 
The chiang rai provincial court jurisdiction should cover Mae-souy and 
wiangpapao district. 
Keywords: Promotion into higher court hierarchy, District court, 
Provincal court 
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1. ความส าคญัของปัญหา 
 

 ในแต่ละจงัหวดัจึงมีกำรจดัตั้งศำลจงัหวดัข้ึนอย่ำงน้อย 1 ศำล 
และในบำงจงัหวดัก็มีศำลจงัหวดัตั้งอยูเ่กิน 1 ศำล โดยมีศำลจงัหวดัส่วน
หน่ึงไปตั้งอยูท่ี่อ  ำเภออ่ืนนอกอ ำเภอเมืองของจงัหวดันั้น เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนท่ีอยูใ่นอ ำเภอท่ีห่ำงไกลจำกตวัจงัหวดัมำก เช่น
จงัหวดัเชียงรำยมีศำลจงัหวดั คือศำลจงัหวดัเชียงรำย ศำลจงัหวดัเทิง เป็น
ตน้ นอกจำกศำลจงัหวดัท่ีไม่ได้อยู่ในอ ำเภอเมืองแล้วยงัมีบำงศำลท่ีได้
เปิดศำลสำขำข้ึนในเขตอ ำนำจของศำลนั้นๆดว้ย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กบัประชำชนส ำหรับบำงพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตอ ำนำจศำลและอยูใ่นอ ำเภอ
ท่ีห่ำงไกลจำกศำลจงัหวดัให้ไม่ตอ้งเดินทำงไกลและสำมำรถยื่นค ำฟ้อง
หรือค ำร้องขอตลอดจนด ำเนินกระบวนพิจำรณำและช้ีขำดตดัสินคดีท่ี
ศำลสำขำไดจ้นเสร็จคดี   ดงันั้นกำรเปิดท ำกำรของศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 25583 ท่ีผ่ำนมำจึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกของประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและอ ำเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชียงรำย4เป็นส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลจำกพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ 

                                                           
 
3 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวีดเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 4 
4 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวีดเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 4 
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ปริมำณคดี และระยะทำงและควำมสะดวกทำงกำรเดินทำงมำศำลของ
ประชำชน  ให้ สมดังน โยบ ำยของศ ำลยุ ติ ธรรมในกำรเพิ่ มพู น
ประสิทธิภำพในกำรอ ำนวยควำมยติุธรรมให้แก่ประชำชนและสังคมดว้ย
ควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึง แต่คดีควำมท่ีรับพิจำรณำใน
ศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำนั้นเป็นคดีทั้งคดีแพ่งซ่ึงรำคำทรัพยสิ์นท่ีพิพำทหรือ
จ ำนวนเงินท่ีฟ้องไม่เกิน 300,000 บำท5และคดีอำญำท่ีมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ แต่ทั้งน้ีจะลงโทษ
จ ำคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ ซ่ึงโทษ
จ ำคุกหรือปรับนั้นอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดหรือทั้งสองอย่ำงเกินอตัรำท่ีกล่ำว
แล้วไม่ได้ คดีท่ีนอกเหนือข้ำงต้นต้องเดินทำงมำฟ้องท่ีศำลจังหวดั
เชียงรำยซ่ึงกำรเดินทำงมำยงัศำลจงัหวดัเชียงรำยประชำชนในอ ำเภอเวียง
ป่ำเป้ำและแม่สรวยไม่ไดรั้บควำมสะดวกซ่ึงมีระยะทำงห่ำงไกลและเกิด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง ทั้งศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำมีอ ำนำจจ ำกดัเพรำะเป็น
เพียงศำลแขวง เม่ือได้รับกำรยกฐำนะเป็นศำลจงัหวดัก็ท ำให้สำมำรถ
พิจำรณำคดีแพ่งและคดีอำญำทั้ งปวงได้ ผูว้ิจยัจึงต้องกำรศึกษำควำม
เป็นไปไดข้องกำรยกฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดัและจดัท ำ
ร่ำงกฎหมำยศำลจงัหวดัเวียงป่ำเป้ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพใน

                                                           
 
5 พระธรรมนูญศำลยติุธรรม ม.25 (4) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและ
อ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1.  เพื่อศึกษำถึงแนวคิด ทฤษฎี ประวติัควำมเป็นมำท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ศำลยติุธรรมในประเทศไทยและศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำจงัหวดัเชียงรำย 

2. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบกบักำรยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวง

ตล่ิงชนั ศำลแขวงปทุมวนัข้ึนเป็นศำลจงัหวดั  

3. เพื่อศึกษำรูปแบบศำลท่ีเหมำะสมและทนัสมยั 

4. เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปไดข้องกำรยกฐำนะศำลแขวงเวียงป่ำ

เป้ำเป็นศำลจงัหวดั 

5. เพื่อจดัท ำร่ำงกฎหมำยตน้แบบศำลจงัหวดัเวยีงป่ำเป้ำ  
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3. วธิีด าเนินการวจิัย 
 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
 1.  การวิ จัย เอกสาร(Documentary Research) เป็นกำรวิจัย
ขอ้มูลเอกสำรคือ 
                1).กฎหมำยไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยกฐำนะศำลแขวงเวียงป่ำ
เป้ำเป็นศำลจงัหวดั 
   1. พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงแม่สะเรียง ศำล
แขวงแม่สอด ศำลแขวงตะกัว่ป่ำ และศำลแขวงหลงัสวน เป็นศำลจงัหวดั 
พุทธศกัรำช 2479  
  2. พระรำชบญัญติัยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวงตล่ิง
ชัน ศำลแขวงปทุมวนั และศำลแขวงพระโขนง เป็นศำลจงัหวดั พ.ศ. 
2549       
  3. พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงเบตงเป็นศำล
จงัหวดั พุทธศกัรำช 2483   
  4. พระรำชบญัญติัยกฐำนะศำลแขวงกบินทร์บุรีเป็นศำล
จงัหวดั พุทธศกัรำช 2481  
  5. พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงมีนบุรี เป็นศำล
จงัหวดั พุทธศกัรำช 2480  
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  6. พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงแม่สะเรียง ศำล
แขวงแม่สอด ศำลแขวงตะกัว่ป่ำ และศำลแขวงหลงัสวน เป็นศำลจงัหวดั 
พุทธศกัรำช 2479 
  7. ประกำศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 51 
 2).ข้อมูลท่ีเป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับประวติั แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยกฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั (ดงั
รำยละเอียดปรำกฏในบทท่ี 2 ) ศึกษำขอ้มูลจำกต ำรำเก่ียวกบัเขตอ ำนำจ
ศำล แนวคิดทฤษฎี ศึกษำขอ้มูลจำกงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเขตอ ำนำจ
ศำล นอกจำกน้ี ศึกษำขอ้มูลจำกรำยงำยวนิิจฉยั บทควำม ค ำพิพำกษำศำล
ฎีกำ ค ำวินิจฉยัศำลปกครอง ค ำวินิจฉยัศำลรัฐธรรมนูญ และเอกสำรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเขตอ ำนำจศำลดงักล่ำว 
 2.  การสัมภาษณ์ชิงลกึ (In – depth interview) 
 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นวิธีกำรท่ี Carolyn Boyce6 (2006 p.2-
12) และ มำนพ คณะโต(2550)   กล่ำวว่ำเป็นกำรรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก
โดยกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบไม่
ตำมแบบพิธี 

                                                           
 
6 (2006 p.2-12) และ มำนพ คณะโต(2550)    
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 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกในแบบไม่ตำมแบบพิธีเป็นวิธีท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งเตรียมประเด็นสัมภำษณ์ไวล่้วงหนำ้และผูว้ิจยัน ำประเด็นดงักล่ำวใช้
สัมภำษณ์โดยตรงกบัประชำกรสัมภำษณ์ 
 3.  การสนทนากลุ่ม ( Focus group )  
 กำรสนทนำกลุ่ม ( Focus group) หมำยถึง กำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกกำรสนทนำของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสำมำรถให้ค  ำตอบ
ในประเด็นท่ีตอ้งกำรศึกษำได ้โดยจดัใหมี้กลุ่มสนทนำประมำณ 6-12 คน 
ซ่ึงกลุ่มท่ีจะมีลกัษณะโตต้อบโตแ้ยง้กนัดีท่ีสุดคือ 7-8 คน และจะตอ้งมี
ผูด้  ำเนินกำรสนทนำ (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นในกำรสนทนำ 
เพื่อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนว
ทำงกำรสนทนำอยำ่งกวำ้งขวำงละเอียดลึกซ้ึงท่ี7  

4. การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 กำรวิจยัเชิงปริมำณท่ีใชใ้นกำรศึกษำ8  เป็นกำรรวบรวมขอ้มูล
จำกประชำกรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ใช้เคร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลคือ 
(Questionnaire) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 

                                                           
 
7 https://www.gotoknow.org/posts/276715 
8 Quantitative research form Wikipedia, the free encyclopedia. P1 และ มนสั สุวรรณ, 2554 

https://www.gotoknow.org/posts/276715
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 1. ประชากรตัวอย่าง 
 2. แบบสอบถาม 
 ลกัษณะของแบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
จำกประชำกรกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย ค ำถำมท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป และค ำถำม
แบบปลำยปิดและปลำยเปิดผสมกันซ่ึงเป็นค ำถำมท่ีผูว้ิจ ัยจะก ำหนด
ทิศทำงของค ำตอบไวล่้วงหน้ำ ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกำสให้ประชำชน
ดงักล่ำวมีอิสระท่ีจะตอบควำมคิกเห็นของตนโดยใช้ประสบกำรณ์จำก
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนในเร่ืองสวสัดิกำรและประโยชน์เก้ือกูลและ
ค ำถำมปลำยเปิดอยำ่งเดียวโดยแบบสอบถำมแยกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัประกอบดว้ยเพศ อำย ุอำชีพ ระยะเวลำท่ี
ปฏิบติังำน ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค ำถำมปลำยปิดและปลำยเปิดผสมกนั  
 ส่วนท่ี 3 เป็นค ำถำมปลำยเปิดท่ีเป็นข้อเสนอแนะหรือควำม
คิดเห็นอ่ืนๆ เพื่อกำรยกร่ำงปรับปรุง แกไ้ขกฎหมำย 
  5.  การวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 
 เน่ืองจำกกลุ่มประชำกรท่ีตอบแบบสอบถำมมีจ ำนวนไม่มำก 
และค ำตอบท่ีไดซ่ึ้งมำจำกค ำถำม    ปลำยปิดมีลกัษณะไม่ซบัซอ้น มีควำม
เหมำะสมท่ีจะใชส้ถิติร้อยละเขำ้มำช่วยในกำรค ำนวณค ำตอบเพื่อแสดงวำ่
ประชำกรส่วนใหญ่มีควำมคิดไปในแนวทำงใด ใช้กำรประมวลขอ้มูล
โดยใช้ตำรำงชั้นเดียว (One – dimension table) เป็นตำรำงท่ีแสดงขอ้มูล
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ด้ำนเดียวและตำรำงสองชั้น (Two – dimension table) เป็นตำรำงแสดง
ขอ้มูลสองดำ้น กำรอธิบำยตำรำงจะเป็นลกัษณะแสดงตำรำงแลว้อธิบำย
ผลโดยใชท้ฤษฎีแนวคิดและกฎหมำยประกอบไปพร้อมกนั 
 6. การรวบรวมวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเชิงปริมำณวิเครำะห์โดยใช้ตำรำงชั้นเดียวและตำรำง
สองชั้ นพ ร้อมใช้ส ถิ ติ ร้อยละ ในกำรค ำนวณค ำตอบของผู ้ตอบ
แบบสอบถำม ส ำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพท่ี เป็นข้อมูลเอกสำร กำร
สัมภำษณ์เชิงลึก กำรมีส่วนร่วมออกแบบ – ร่วมออกแบบ ใช้วิเครำะห์
ร่วมกบัขอ้มูลเชิงปริมำณ ผลจำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทั้งหมดน้ีไดน้ ำไปสู่
กำรวิเครำะห์ร่วมกบักำรวิเครำะห์กฎหมำยซ่ึงประเด็นในกำรด ำเนินกำร
ยกร่ำง ปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมบทบญัญติั 
 7. วธีิการจัดท าร่างกฎหมาย (Model law) 

จำกสำระส ำคญัของโครงสร้ำงร่ำงบทบญัญติัเพื่อเป็นตน้แบบ
ของพฒันำพระรำชบญัญติัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ำเอำขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีทบทวน
และวเิครำะห์ รวมทั้งเปรียบเทียบกบักฎหมำยท ำใหส้ำมำรถจดัท ำเป็นร่ำง
บทบญัญติัของกฎหมำย 
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4. ผลการวจิัย 
 

 1.  แนวคิด ทฤษฎี  ประวัติความเป็นมาที่ เกี่ยวข้องกับศาล
ยุติธรรมในประเทศไทยและศาลแขวงเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพบว่า
ระบบศำลของไทยเร่ิมมีมำตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัโดยมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นผูใ้ช้อ  ำนำจตุลำกำรในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีให้แก่ประชำชน 
และ มี วิ ว ัฒ น ำก ำรโดยได้ รับ อิท ธิพ ลแน วควำม คิ ดจำก  “พ ระ
ธรรมศำสตร์”  เร่ือยมำ จน ส้ินสมัยก รุงศ รีอยุธยำ ค ร้ันสมัยก รุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีกำรตั้ งศำลข้ึนประจ ำหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อ
พิจำรณำพิพำกษำคดีต่ำงพระเนตรพระกรรณและน ำเอำกฎหมำยของกรุง
ศรีอยธุยำมำปรับปรุงและบญัญติัข้ึนใหม่ เรียกวำ่ "กฎหมำยตรำสำมดวง" 
     ศำลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่มำกมำยหลำยศำล
กระจำยกนัอยูต่ำมกระทรวงกรมต่ำง ๆ และมีหนำ้ท่ีพิจำรณำพิพำกษำคดี
ต่ำงพระเนตรพระกรรณแทนพระมหำกษตัริย ์ต่อมำเม่ือบำ้นเมืองมีกำร
เปล่ียนแปลงมำกข้ึน มีกำรติดต่อกบัชำวต่ำงชำติลทัธิชำวตะวนัตกไดแ้ผ่
ขยำยเขำ้มำท ำให้ระบบกำรศำลไทยมีกำรเปล่ียนแปลง มิฉะนั้นอำจเป็น
เหตุท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้กบัชำติตะวนัตกได ้จึงมีกำรปฏิรูประบบกำร
ศำลไทยข้ึนใน รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
พระองค์ทรงมีบทบำทในกำรวำงรำกฐำนระบบกำรศำลยุติธรรมโดยได้
รวมศำลท่ีกระจดักระจำยอยู่ตำมกระทรวงกรมต่ำงๆ ให้มำรวมไวใ้นท่ี
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แห่งเดียวกนั เพื่อให้กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีด ำเนินไปดว้ยควำมรวดเร็ว
ถู กต้อ ง เห ม ำะสม ไม่ ท ำให้ ร ำษฎร เดื อด ร้อน และใน โอกำส ท่ี
ก รุงเทพมหำนครมีอำยุครบ  100  ปี  ซ่ึ งตรงกับว ัน ท่ี  21  เมษำยน 
2425 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั เสด็จพระรำชด ำเนินทำง
ขบวนพยุหยำตรำมำวำงศิลำก่อพระฤกษ์อำคำรศำลสถิตยย์ุติธรรม และ
ทรงโปรดฯให้จำรึกพระรำชปรำรภในกำรจัดตั้งศำลยุติธรรมไวใ้นแผ่น
เงิน ซ่ึงเรียกวำ่"หิรัญบตัร" มีควำมกวำ้ง 9.5 ซ.ม. ยำว 37.2 ซ.ม. จ  ำนวน 4 
แผน่ ฝังอยูใ่ตอ้ำคำรศำลสถิตยย์ุติธรรมบนแผน่เงินจำรึกดว้ยอกัษรไทยท่ี
สวยงำม และทรงคุณค่ำมำก แสดงให้เห็นถึงพระบรมรำโชบำยในกำร
ปกครองแผน่ดินวำ่มีพระรำชประสงคใ์ห้ตั้งศำลข้ึนเพื่อท ำหนำ้ท่ีวนิิจฉยัช้ี
ขำดอรรถคดี 
     ทรงเล็งเห็นวำ่บำ้นเมืองจะอยูด่ว้ยควำมสงบสุขร่มเยน็ตอ้งอำศยั
กำรศำลเป็นส ำคญั จึงทรงจดัระบบกฎหมำยและระเบียบทำงกำรศำลข้ึน
ใหม่ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของชำติตะวนัตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชำกร 
และพระเจำ้บรมวงศ์เธอกรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ เป็นก ำลงัส ำคญัใน
กำรแกไ้ขกฎหมำยและปฏิรูประบบกำรศำลยุติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเป็น
ท่ียอมรับของนำนำอำรยประเทศ ศำลจึงเป็นสถำบนัท่ีประสิทธ์ิประสำท
ควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนสืบมำตรำบเท่ำทุกวนัน้ี และในโอกำสท่ี
กรุงเทพมหำนครครบรอบ 220 ปี ซ่ึงตรงกบัศำลยุติธรรมครบรอบ 120 ปี 
ในปี พ.ศ. 2545 ส ำนักงำนศำลยุติธรรมจึงร่วมกันจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ศำล
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ไทยและหอจดหมำยเหตุข้ึนเพื่อเป็นกำรนอ้มร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัวและพระมหำกษตัริยไ์ทย
ทุกพระองคท่ี์มีต่อศำลยุติธรรม จึงถือเอำ วนัท่ี 21 เมษำยนของทุกปีเป็น"
วนัศำลยติุธรรม"  
     ต่อมำเม่ือปี พ.ศ.2478 ได้มีกำรประกำศใช้พระธรรมนูญศำล
ยุติธรรมแบ่งแยกงำนศำลยุติธรรมออกต่ำงหำกจำกกันเป็นสองฝ่ำยคือ
งำนธุรกำรและงำนตุลำกำรโดยให้รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยุติธรรมเป็น
ผูรั้บผิดชอบงำนธุรกำร ส่วนงำนตุลำกำร คือกำรพิจำรณำพิพำกษำ เป็น
อ ำนำจของตุลำกำรโดยเฉพำะนบัแต่ตั้งกระทรวงยุติธรรมท ำหน้ำท่ีดูแล
รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลยุติธรรมมำได้ 100  ปี เศษ จึงได้เกิด
แนวควำมคิดท่ีจะแยกศำลยุติธรรมออกจำกกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้พน้
จำกขอ้ระแวงสงสัยวำ่ศำลยุติธรรมอำจถูกแทรกแซงจำกฝ่ำยบริหำรและ
ไม่มีอิสระในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี 
     จนกระทั่งได้มีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 
แยกศำลยุติธรรมออกจำกกระทรวงยุติธรรม บญัญติัให้ศำลยุติธรรมมี
หน่วยงำนธุรกำรของศำลยุติธรรมท่ีเป็นอิสระ ให้เลขำธิกำรส ำนักงำน
ศำลยุติธรรมเป็นผู ้บังคับบัญชำข้ึนตรงต่อประธำนศำลฎีกำ และ
พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม พ.ศ.2543 มำตรำ 5 
บัญญัติให้มีส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นส่วนรำชกำรท่ีเป็นหน่วยงำน
อิสระ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล เม่ือกฎหมำยดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
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20 สิงหำคม 2543 จึงถือว่ำศำลยุติธรรมแยกออกจำกกระทรวงยุติธรรม
นบัแต่นั้นเป็นตน้มำ 
 ส่วนศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำนั้ นตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ก ำหนด
จ ำนวน  เขตอ ำนำจ  และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวงในจงัหวดัเชียงรำย  
พ.ศ.2558   อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว)พุทธศกัรำช 2557  และมำตรำ 3 วรรค
หน่ึง แห่งพระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำใน
ศำลแขวง พ.ศ. 2499 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ตรำพระรำช
กฤษฎีกำข้ึนไวป้รำกฏในมำตรำ 3 ว่ำในจงัหวดัเชียงรำยให้มีศำลแขวง
หน่ึงศำล  คือ ศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำมีเขตอ ำนำจในอ ำเภอแม่สรวยและ
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและในมำตรำ 4 ให้เปิดท ำกำรศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ
ตั้งแต่วนัท่ี 1  เมษำยน  2558 เป็นตน้ไป 
 2.  เปรียบเทียบกับการยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน 
ศาลแขวงปทุมวนัขึน้เป็นศาลจังหวดัพบว่าเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บั
ประชำชนส ำหรับบำงพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตอ ำนำจศำลและอยู่ในอ ำเภอท่ี
ห่ำงไกลจำกศำลจงัหวดัให้ไม่ตอ้งเดินทำงไกลและสำมำรถยื่นค ำฟ้อง
หรือค ำร้องขอตลอดจนด ำเนินกระบวนพิจำรณำและช้ีขำดตดัสินคดีท่ี
ศำลสำขำไดจ้นเสร็จคดี   ดงันั้นกำรเปิดท ำกำรของศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำ
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เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 25589 ท่ีผ่ำนมำจึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกของประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและอ ำเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชียงรำย10เป็นส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลจำกพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ 
ปริมำณคดี และระยะทำงและควำมสะดวกทำงกำรเดินทำงมำศำลของ
ประชำชน  ให้ สมดังน โยบ ำยของศ ำลยุ ติ ธรรมในกำรเพิ่ มพู น
ประสิทธิภำพในกำรอ ำนวยควำมยติุธรรมให้แก่ประชำชนและสังคมดว้ย
ควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึงซ่ึงมีเหตุและผลเหมือนกบักำร
ยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวงตล่ิงชนั ศำลแขวงปทุมวนัข้ึนเป็นศำล
จงัหวดั 
 3.  รูปแบบศาลที่เหมาะสมและทันสมัยพบว่าควรอยู่ในรูปแบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์  e-Court แม้ว่าผู้คนจะรู้สึกว่าการน าข้อพิพาทขึ้นสู่
ศาลมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมาก จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็นคดีความ
และหำกกรณีใดท่ีพูดคุยกนัไดก้็จะท ำกำรประนีประนอมกนัไป แต่ในปี
หน่ึงๆ ก็ยงัมีเร่ืองรำวขอ้พิพำทหรือคดีควำมฟ้องร้องข้ึนสู่ศำลยติุธรรมอีก
นับล้ำนค ดี  ซ่ึ งแ ต่ละค ดีก็ จ  ำ เป็นต้องมีก ำรบัน ทึก เร่ืองรำวและ
พยำนหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนเอกสำรทั้ งจำกผูฟ้้องร้องและผูถู้กฟ้องร้อง

                                                           
 
9 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวีดเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 4 
10พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวีดเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 3 
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เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม   ดงันั้น สภำพกำรท ำงำนของศำล
ทั่วไปหรือท่ีเห็นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันน้ี จึงเต็มไปด้วยเอกสำร
จ ำนวนมำก ทั้งท่ีกองอยู่บนโต๊ะท ำงำน อยู่ในตูเ้ก็บเอกสำร หรืออยู่ใน
กล่องเก็บเอกสำรท่ีเก็บไวใ้นคลงัเอกสำรส่วนกลำงรูปแบบระบบ e-Court 
ในอนำคตของศำลแมร่ีแลนด ์สหรัฐอเมริกำ 
 ดังนั้ นกำรแก้ปัญหำน้ี สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเทคโนโลยี
ส ำรส น เท ศม ำป ระยุ ก ต์ ใช้  ท่ี เรี ย ก ว่ ำ  Electronic Court ห รือ  e-
Court หรือในบำงประเทศก็เรียกว่ำ High-Tech Court หรือ Technology 
Court ซ่ึงก็คือระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์  
 4.  ความเป็นไปได้ของการยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาล
จังหวัดพบว่าประชำชนในจังหวัด เชียงรำยมีจ ำนวนเพิ่ มมำกข้ึน  
ประกอบกบักำรคมนำคมระหวำ่งอ ำเภอแม่สรวยและอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำมำ
ศำลจงัหวดัเชียงรำยมีระยะทำงห่ำงไกล  ดังนั้น  เพื่อให้ประชำชนผูมี้
อรรถคดีสำมำรถเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรมไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน  สมควรจดัตั้งศำลจงัหวดัเวยีงป่ำเป้ำในจงัหวดัเชียงรำยหน่ึงศำล  มี
เขตอ ำนำจในเขตอ ำเภอแม่สรวยและอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ   
 5.  ร่างกฎหมายต้นแบบศาลจังหวัดเวียงป่าเป้าพบว่า ร่ำง
พระรำชบญัญติัยกฐำนะศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั พุทธศกัรำช 
2560 ประกอบดว้ย 
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 มำตรำ 1  พระรำชบญัญติัน้ีให้เรียกวำ่ “พระรำชบญัญติัยกฐำนะ
ศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั พุทธศกัรำช2560” 
 มำตรำ 2  ให้ใช้พระรำชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
 มำตรำ 3  ใหย้กฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำข้ึนเป็นศำลจงัหวดั  
 มำตรำ 4  ให้ศำลจงัหวดัเวียงป่ำเป้ำมีเขตอ ำนำจในอ ำเภอแม่
สรวยและอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ 
 มำตรำ 5  บรรดำคดีเกินอ ำนำจศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำซ่ึงค้ำง
พิจำรณำในศำลจงัหวดัเชียงรำยในวนัท่ีเปิดท ำกำรเป็นศำลจงัหวดัดัง่ระบุ
ไวใ้นมำตรำ 3 นั้น ใหค้งพิจำรณำพิพำกษำต่อไปในศำลจงัหวดัเชียงรำย  
 มำตรำ 6  ใหป้ระธำนศำลฎีกำรักษำกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี  
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5. สรุป 
   
 ระบบศำลของไทยเร่ิม มีมำตั้ งแ ต่สมัยก รุงสุ โขทัยโดยมี
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นผูใ้ชอ้  ำนำจตุลำกำรในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
ให้แก่ประชำชน และมีวิวฒันำกำรโดยได้รับอิทธิพลแนวควำมคิด
จำก “พระธรรมศำสตร์” เร่ือยมำ จนส้ินสมยักรุงศรีอยุธยำ คร้ันสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีกำรตั้ งศำลข้ึนประจ ำหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อ
พิจำรณำพิพำกษำคดีต่ำงพระเนตรพระกรรณและน ำเอำกฎหมำยของกรุง
ศรีอยธุยำมำปรับปรุงและบญัญติัข้ึนใหม่ เรียกวำ่ "กฎหมำยตรำสำมดวง"  
ส่วนศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำนั้นตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ก ำหนดจ ำนวน  เขต
อ ำนำจ  และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวงในจงัหวดัเชียงรำย  พ.ศ.2558   
อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย (ฉบับชั่วครำว)พุทธศกัรำช 2557  และมำตรำ 3 วรรคหน่ึง แห่ง
พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง 
พ.ศ. 2499 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำข้ึนไว้
ปรำกฏในมำตรำ 3 วำ่ในจงัหวดัเชียงรำยใหมี้ศำลแขวงหน่ึงศำล  คือ ศำล
แขวงเวียงป่ำเป้ำมีเขตอ ำนำจในอ ำเภอแม่สรวยและอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและ
ในมำตรำ 4 ให้เปิดท ำกำรศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำตั้ งแต่วนัท่ี 1  เมษำยน  
2558 เป็นตน้ไป 
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  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนส ำหรับบำงพื้นท่ีท่ีอยู่
ในเขตอ ำนำจศำลและอยู่ในอ ำเภอท่ีห่ำงไกลจำกศำลจงัหวดัให้ไม่ตอ้ง
เดินทำงไกลและสำมำรถยื่นค ำฟ้องหรือค ำร้องขอตลอดจนด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำและช้ีขำดตดัสินคดีท่ีศำลสำขำไดจ้นเสร็จคดี   ดงันั้น
กำรเปิดท ำกำรของศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 255811 ท่ีผำ่น
มำจึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกของประชำชนในพื้นท่ี
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำและอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย12เป็นส ำคญั ไม่ว่ำ
จะเป็นเหตุผลจำกพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ ปริมำณคดี และระยะทำงและควำม
สะดวกทำงกำรเดินทำงมำศำลของประชำชน ให้สมดงันโยบำยของศำล
ยุติธรรมในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่
ประชำชนและสังคมดว้ยควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึงซ่ึงมี
เหตุและผลเหมือนกบักำรยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวงตล่ิงชนั ศำล
แขวงปทุมวนัข้ึนเป็นศำลจงัหวดั 
 รูปแบบศำลท่ีเหมำะสมและทนัสมยัพบวำ่ควรอยูใ่นรูปแบบศำล
อิเล็กทรอนิกส์  e-Court แมว้่ำผูค้นจะรู้สึกวำ่กำรน ำขอ้พิพำทข้ึนสู่ศำลมี
ควำมยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยมำก จึงหลีกเล่ียงท่ีจะไม่เป็นคดีควำม และ

                                                           
 
11 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวีดเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 4 
12 พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดจ ำนวน เขตอ ำนำจ และวนัเปิดท ำกำรของศำลแขวง ในจงัหวดัเชียงรำย 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 3 



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

21 
 
 

หำกกรณีใดท่ีพูดคุยกันได้ก็จะท ำกำรประนีประนอมกันไป แต่ในปี
หน่ึงๆ ก็ยงัมีเร่ืองรำวขอ้พิพำทหรือคดีควำมฟ้องร้องข้ึนสู่ศำลยติุธรรมอีก
นับล้ำนค ดี  ซ่ึ งแ ต่ละค ดีก็ จ  ำ เป็นต้องมีก ำรบัน ทึก เร่ืองรำวและ
พยำนหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนเอกสำรทั้ งจำกผูฟ้้องร้องและผูถู้กฟ้องร้อง
เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม   ดงันั้น สภำพกำรท ำงำนของศำล
ทั่วไปหรือท่ีเห็นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันน้ี จึงเต็มไปด้วยเอกสำร
จ ำนวนมำก ทั้งท่ีกองอยู่บนโต๊ะท ำงำน อยู่ในตูเ้ก็บเอกสำร หรืออยู่ใน
กล่องเก็บเอกสำรท่ีเก็บไวใ้นคลงัเอกสำรส่วนกลำง 
 ประชำชนในจงัหวดัเชียงรำยมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน  ประกอบกบั
กำรคมนำคมระหวำ่งอ ำเภอแม่สรวยและอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำมำศำลจงัหวดั
เชียงรำยมีระยะทำงห่ำงไกล  ดังนั้ น  เพื่อให้ประชำชนผู ้มีอรรถคดี
สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
สมควรจดัตั้งศำลจงัหวดัเวียงป่ำเป้ำในจงัหวดัเชียงรำยหน่ึงศำล  มีเขต
อ ำนำจในเขตอ ำเภอแม่สรวยและอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ   
  ร่ำงพระรำชบญัญติัยกฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั 
พุทธศกัรำช 2560 ประกอบดว้ย 
 มำตรำ 1  พระรำชบญัญติัน้ีให้เรียกวำ่ “พระรำชบญัญติัยกฐำนะ
ศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั พุทธศกัรำช 2560” 
 มำตรำ 2  ให้ใช้พระรำชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 
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 มำตรำ 3  ใหย้กฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำข้ึนเป็นศำลจงัหวดั  
 มำตรำ 4   ให้ศำลจังหวัดเวียงป่ำเป้ำมี เขตอ ำนำจในอ ำเภอ                   
แม่สรวยและอ ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ 
 มำตรำ 5  บรรดำคดีเกินอ ำนำจศำลแขวงเวียงป่ำเป้ำซ่ึงค้ำง
พิจำรณำในศำลจงัหวดัเชียงรำยในวนัท่ีเปิดท ำกำรเป็นศำลจงัหวดัดัง่ระบุ
ไวใ้นมำตรำ 3 นั้น ใหค้งพิจำรณำพิพำกษำต่อไปในศำลจงัหวดัเชียงรำย  
 มำตรำ 6  ใหป้ระธำนศำลฎีกำรักษำกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี  
 

6. อภิปรายผล 
 
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงป่ำ
เป้ำและอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำยเป็นอ ำเภอท่ีห่ำงไกลจำกศำล
จงัหวดัเชียงรำยให้ไม่ตอ้งเดินทำงไกลและสำมำรถยื่นค ำฟ้องหรือค ำร้อง
ขอตลอดจนด ำเนินกระบวนพิจำรณำและช้ีขำดตดัสินคดีท่ีศำลแขวงเวียง
ป่ำเป้ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกของประชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
และอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย พื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ ปริมำณคดี และ
ระยะทำงและควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำศำลของประชำชน เป็นกำร
เพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนและ
สังคมดว้ยควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึงซ่ึงมีควำมเป็นไปได้
ของกำรยกฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั 
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7. ข้อเสนอแนะ 
  
1.  ใหย้กฐำนะศำลแขวงเวยีงป่ำเป้ำเป็นศำลจงัหวดั  
2. ใหใ้ชรู้ปแบบศำลแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์  E-court  

3. ให้น ำร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำลจงัหวดัเวียงป่ำเป้ำเสนอต่อ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 

  กำรวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ท ำกำรศึกษำถึงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนของวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง และ
หลกัเกณฑ์ในกำรท่ีศำลปกครองจะมีค ำสั่งอนุญำตให้มีกำรคุม้ครองจำก
วิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง  เพื่อประโยชน์ในกำร
หำแนวทำงพฒันำระบบวิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง
เพื่อกำรคุม้ครองสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณี โดยกำรวจิยัน้ีเป็นกำรวจิยั
ท ำงด้ ำน เอกส ำร  (Documentary Research)  มี ข อบ เขต เน้ื อห ำ  คื อ 
พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ของตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ตลอดจน
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิกำรชัว่ครำวก่อน
กำรพิพำกษำของศำลปกครอง 
  จำกกำรศึกษำพบว่ำในกำรพิจำรณำคดีปกครองคู่กรณีสำมำรถ
ขอให้ศำลปกครองก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำได้ เพื่อให้
ทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองของฝ่ำยปกครอง และเพื่อ
กำรบรรเทำทุกข์ชัว่ครำวโดยให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำร
คุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวำ่งกำรพิจำรณำหรือเพื่อบงัคบัตำมค ำ
พิพำกษำได ้แต่วิธีกำรชัว่ครำวก่อนพิพำกษำยงัมีขอ้บกพร่องไม่สำมำรถ
คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึง
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จ ำเป็นต้องท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำตำม
พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำดว้ยวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 
 ค าส าคัญ :  ศำลปกครอง,  ตุลำกำรศำลปกครอง,  คดีปกครอง,  คู่กรณี   
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Abstract 
 

  The purpose of this research is to study the rules and procedures 
of the temporary procedures before judicial review in the 
Administrative Court. And the rule that the Administrative Court will 
order the protection of a temporary measure before the judgment in the 
Administrative Court. For the sake of finding a way to develop a 
transitory method before judging in the Administrative Court for the 
protection of the rights and interests of the parties. This research is 
documentary research. The scope of the content is the Act Establishing 
Administrative Courts and Judicial Procedures B.E. 2542. And the rules 
of the meeting of judges of the Supreme Administrative Court. As well 
as the judgment or order of the Administrative Court relating to the 
temporary injunction before the Administrative Court ruling.   
  The study found that in a trial, the parties could ask the court to 
determine a temporary measure before the trial. To remedy the 
enforcement of rules or administrative orders of the governing. For 
temporary relief, the court shall order the measures or means of 
protecting the interests of the applicant during the consideration or 
enforcement of the judgment. However, the temporary trial before the 



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

29 
 
 

judge still has defects, can not protect the rights and interests of the 
parties effectively, so it is necessary to amend the temporary method 
before the judgment. According to the Act on the Establishment of the 
Administrative Courts and the Administrative Court Procedure B.E. 
2 5 4 2  And the Rules of the Judicial Council of the Supreme 
Administrative Court on Administrative Procedure B.E. 2543 
Keyword :  Administrative Court,   Judge of the Administrative Court,  
Ruling,  Parties.  
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1.  บทน า 
 

  1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ศำลปกครองไทยได้แบ่งออกเป็นศำลปกครองสูงสุดและศำล
ปกครองชั้นตน้ โดยเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ.2544 ศำลปกครองสูงสุดและ
ศำลปกครองชั้นตน้ได้เปิดท ำกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีเป็นตน้มำจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคดีตำมพระรำชบญัญัติจดัตั้ งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบกบัระเบียบของ
ท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด  ซ่ึงมีกำรพิจำรณำคดีโดยใช ้
“ระบบไต่สวน” อนัเป็นระบบวิธีพิจำรณำท่ีศำลจะเป็นผูท่ี้มีหน้ำท่ีส ำคญั
ในกำรควบคุมก ำกบักำรด ำเนินคดีเพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริงได้
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้น กำรพิจำรณำคดีปกครองยึดถือหลกัควำมเรียบง่ำย 
สะดวกและประหยดั คู่กรณีอำจด ำเนินกำรไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จ  ำตอ้งมี
ทนำยควำม แบบของค ำฟ้องก็ไม่ไดก้  ำหนดไวเ้คร่งครัดเพียงแต่มีถอ้ยค ำท่ี
สุภำพและมีรำยกำรครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  หำกผูฟ้้องคดีท ำค ำ
ฟ้องมำโดยมีรำยกำรไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อำจเข้ำใจได ้
ส ำนกังำนศำลปกครองมีหนำ้ท่ีให้ค  ำแนะน ำเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขเ้พิ่มเติม
ค ำฟ้องให้ถูกตอ้ง  และผูฟ้้องคดีสำมำรถยื่นฟ้อง ณ ท่ีท ำกำรศำลหรือยื่น
ค ำฟ้องโดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยไม่จ  ำเป็นต้องเสีย
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ค่ำธรรมเนียมศำล ซ่ึงนบัเป็นหลกักำรท่ีสอดคลอ้งกบักำรรับรองสิทธิของ
ประชำชนในกำรเขำ้ถึงกำรอ ำนวยควำมยติุธรรมของศำล 
  นอกจำกน้ีตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ งศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 มำตรำ 66 ได้บัญญัติให้ศำลปกครอง
สำมำรถก ำหนดมำตรกำรหรือวธีิกำรใด ๆ เพื่อบรรเทำทุกขใ์หแ้ก่คู่กรณีท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำคดี ไม่ว่ำจะมีค ำร้องขอจำก
บุคคลดังกล่ำวหรือไม่ ให้ศำลปกครองมีอ ำนำจก ำหนดมำตรกำรหรือ
วธีิกำรชัว่ครำวและออกค ำสั่งไปยงัหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจำ้หน้ำท่ี
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัได้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดโดย
ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดโดยค ำนึงถึง
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐและ
ปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กำรบริหำรงำนของรัฐ  ซ่ึงระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดวำ่ดว้ยวธีิพิจำรณำคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 ขอ้ 69 ถึงขอ้ 77 ไดบ้ญัญติัให้มีวิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำ
แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ (1) กำรทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำง
ปกครอง และ (2) กำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว ซ่ึงแต่ละวิธีกำรมีหลกัเกณฑ์
และวิธีพิจำรณำของศำลในกำรก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนพิพำกษำท่ี
แตกต่ำงกัน  และกำรวิจัย เร่ืองน้ีได้มุ่ งประสงค์ ท่ีท ำกำรศึกษำถึง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำล
ปกครอง และหลกัเกณฑ์ในกำรท่ีศำลปกครองจะมีค ำสั่งอนุญำตให้มีกำร
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คุ ้มครองจำกวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง  เพื่อ
ประโยชน์ในกำรหำแนวทำงพัฒนำระบบวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำร
พิพำกษำในศำลปกครองเพื่อกำรคุม้ครองสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณี 
  1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1) ศึกษำถึงหลักเกณฑ์กำรขอให้ศำลปกครองก ำหนด
วธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ 
  2) ศึกษำถึงขั้นตอนของวธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำใน
ศำลปกครอง 
 3) ศึกษำถึงหลักเกณฑ์ในกำรท่ีศำลปกครองจะมีค ำสั่ง
อนุญำตใหมี้กำรใชว้ธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง 
  4) ศึกษำแนวทำงเพื่อปรับปรุงวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำร
พิพำกษำของศำลปกครอง 
 1.3  ขอบเขตของการวจัิย 
     1)  ขอบเขตด้านเน้ือหา  
   กำรวิจัยในค ร้ัง น้ี  เป็นกำรวิจัยท ำงด้ำน เอกสำร 
(Documentary Research)  มี ข อ บ เข ต เ น้ื อ ห ำ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ   คื อ 
พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542  
และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ของตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ตลอดจน
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิกำรชัว่ครำวก่อน
กำรพิพำกษำของศำลปกครอง 
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 2)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลำด ำเนินกำรวจิยั  คือ เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560  
ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2560 
 1.4  สมมุติฐานของการวจัิย 
 ในกำรพิจำรณำคดีปกครองคู่กรณีสำมำรถขอให้ศำล
ปกครองก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำได้ เพื่อให้ทุเลำกำร
บังคับตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองของฝ่ำยปกครอง และเพื่อกำร
บรรเทำทุกข์ชั่วครำวโดยให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำร
คุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวำ่งกำรพิจำรณำหรือเพื่อบงัคบัตำมค ำ
พิพำกษำได ้แต่วิธีกำรชัว่ครำวก่อนพิพำกษำยงัมีขอ้บกพร่องไม่สำมำรถ
คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึง
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขเพิ่มเติมวิธีกำรชัว่ครำวก่อน
พิพำกษำตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำล
ปกครองสูงสุดวำ่ดว้ยวธีิพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 
 1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
  1)  ไดท้รำบถึงหลกัเกณฑก์ำรขอใหศ้ำลปกครองก ำหนด
วธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ 
  2)  ไดท้รำบถึงขั้นตอนของวิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำร
พิพำกษำในศำลปกครอง 
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 3)  ไดท้รำบถึงหลกัเกณฑ์ในกำรท่ีศำลปกครองจะมีค ำสั่ง
อนุญำตใหมี้กำรใชว้ธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง   
 4)  ไดท้รำบขอ้เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงวิธีกำรชั่วครำว
ก่อนกำรพิพำกษำของศำลปกครอง 
 

2. วธิีการช่ัวคราวก่อนการพพิากษา 
 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำตำมพระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและ
วิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 มำตรำ 66 ประกอบกบัระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดวำ่ดว้ยวธีิพิจำรณำคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 หมวด 5  ขอ้ 69 ถึงขอ้ 77 ไดบ้ญัญติัให้มีวิธีกำรชั่วครำวก่อน
พิพำกษำโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ  
  กรณีท่ี 1.  กำรทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง  ขอ้ 
69 ถึงขอ้ 74  
  กรณีท่ี 2. กำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  ขอ้ 75 ถึงขอ้ 77 
  ซ่ึงแต่ละกรณีมีหลักเกณฑ์และวิธีพิจำรณำของศำลในกำร
ก ำหนดวธีิกำรชัว่ครำวก่อนพิพำกษำดงัน้ี 
 2.1  การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทางปกครอง 
 กำรขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองนั้น
จ ำกัดเฉพำะกำรฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองตำม
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พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
มำตรำ 9 วรรคหน่ึง (1) ท่ีบัญญัติให้ศำลปกครองมีอ ำนำจพิจำรณำ
พิพำกษำหรือมีค ำสั่งในคดีพิพำทเก่ียวกบักำรท่ีหน่วยงำนทำงปกครอง
หรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐกระท ำกำรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยไม่วำ่จะเป็นกำร
ออกกฎ ค ำสั่งหรือกำรกระท ำอ่ืนใดเน่ืองจำกกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือ
นอกเหนืออ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรือโดยไม่ถูกตอ้ง
ตำมรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีกำรอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับ
กำรกระท ำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลกัษณะเป็นกำรเลือกปฏิบติัท่ีไม่
เป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นกำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ  ำเป็นหรือสร้ำง
ภำระให้เกิดกบัประชำชนเกินสมควร หรือเป็นกำรใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ  
ซ่ึงกำรขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองนั้นมีผลเป็นกำร
ชะลอหรือระงับกำรบังคับตำมผลของกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองของ
เจำ้หน้ำท่ีของรัฐไวเ้ป็นกำรชัว่ครำว  ซ่ึงหำกไม่มีกำรชะลอหรือระงบักำร
บงัคบัตำมผลของกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองไวห้ำกผูฟ้้องคดีชนะคดีจะท ำ
ใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรงท่ียำกแก่กำรเยยีวยำแกไ้ขในภำยหลงัได ้

1)  หลักเกณฑ์การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทาง
ปกครอง 
  (1)  ผูข้อตอ้งเป็นผูฟ้้องคดีในคดีนั้น 
 (2)  ผู ้ฟ้ องคดีต้องมีค ำขอต่อศำลก่อนศำลจะมีค ำ
พิพำกษำหรือมีค ำสั่งช้ีขำดคดี   
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 (3)  ผูฟ้้องคดีอำจขอให้ศำลสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎ
หรือค ำสั่งทำงปกครองมำในค ำฟ้องหรือยื่นค ำร้องมำในภำยหลงักำรยื่น
ค ำฟ้องก็ได ้  
 (4)  กำรขอทุ เลำกำรบังคับตำมกฎหรือค ำสั่ งทำง
ปกครอง ไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมศำล 
 (5)  ค  ำขอของผูฟ้้องคดีตอ้งแสดงให้เห็นอยำ่งชดัแจง้ว่ำ
ประสงค์จะขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองใด และกำร
ให้กฎหรือค ำสั่งดงักล่ำวมีผลบงัคบัต่อไปจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยท่ียำก
แก่กำรเยยีวยำแกไ้ขในภำยหลงัอยำ่งไร (ระเบียบฯ ขอ้ 69 วรรคทำ้ย)  
 2)  การไต่สวนค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทาง
ปกครอง 
  เม่ือผูฟ้้องคดีได้มีค  ำขอให้ศำลมีค ำสั่งทุเลำกำรบังคับ
ตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง โดยอำจขอมำในค ำฟ้องหรือไดย้ื่นค ำร้อง
มำในภำยหลงั (ระเบียบฯ ขอ้ 69 วรรคสอง)   

(1)  ให้ศำลพิจำรณำว่ำจะรับค ำขอทุเลำกำรบงัคบัตำม
กฎหรือค ำสั่งทำงปกครองไวพ้ิจำรณำหรือไม่  และหำกเป็นกรณีท่ีศาลส่ัง
ไม่รับค าขอไวพ้ิจำรณำ อนัเน่ืองมำจำกศำลอำจเห็นว่ำค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองยืน่มำโดยไม่มีขอ้อำ้งหรือขอ้เท็จจริง
เพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสำระอนัควรไดรั้บกำรพิจำรณำ หรือเห็นได้
อย่ำงชัดแจ้งว่ำไม่สมควรมีค ำสั่งทุเลำกำรบังคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำง
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ปกครอง หรือเป็นกรณีท่ีศำลจะสั่งไม่รับค ำฟ้องคดีนั้นไวพ้ิจำรณำและจะ
สั่งจ  ำหน่ำยคดีออกจำก สำรบบควำมแลว้ ให้ค  ำสั่งท่ีศำลไม่รับค ำขอไว้
พิจำรณำเป็นท่ีสุด (ระเบียบฯ ขอ้ 70) 

(2)  ในกรณีท่ีศาลส่ังรับค าขอทุเลำกำรบังคบัตำมกฎ
หรือค ำสั่งทำงปกครองไวพ้ิจำรณำ มีขั้นตอนต่อไปดงัน้ี 

(2.1)  ให้ศำลส่งส ำเนำค ำขอให้คู่กรณีท ำค ำช้ีแจง
คดัคำ้นค ำขอและแสดงพยำนหลกัฐำนโดยเร็ว  

(2.2)  ให้ศำลมีค ำสั่งนดัไต่สวนพยำนหลกัฐำนเพื่อ
มีค ำสั่งเก่ียวกบัค ำขอโดยไม่ชกัช้ำ แต่หำกศำลเห็นวำ่มีเหตุอนัสมควรจะ
ไม่มีกำรไต่สวนค ำขอก่อนก็ได ้(ระเบียบฯ ขอ้ 70) 

(2.3) ใหตุ้ลำกำรผูแ้ถลงคดีเสนอค ำแถลงกำรณ์ก่อน
ศำลจะมีค ำสั่งเก่ียวกบัค ำขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง 
เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็นและเป็นกำรด่วนองคค์ณะจะมีค ำสั่งเก่ียวกบัค ำขอโดย
ไม่ต้องมีค ำแถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดีก็ได้ (ระเบียบฯ ข้อ 72 
วรรคแรก)  และค ำแถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดีจะกระท ำดว้ยวำจำก็
ได ้(ระเบียบฯ ขอ้ 72 วรรคสอง) 
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3)  หลกัเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค าส่ังทางปกครอง   
  หลักเกณฑ์ท่ีศำลจะอนุญำตให้ทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎ
หรือค ำสั่ งทำงปกครองต้องมีองค์ประกอบ 3 ประกำรดังต่อไปน้ี       
(ระเบียบฯ ขอ้ 72 วรรคสำม) 

(1)  ศำลเห็นวำ่กฎหรือค ำสั่งทำงปกครองท่ีเป็นเหตุแห่ง
กำรฟ้องคดีนั้นน่ำจะไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

(2)  กำรให้กฎหรือค ำสั่งทำงปกครองดงักล่ำวมีผลใช้
บงัคบัต่อไปจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงท่ียำกแก่กำรเยียวยำ
แกไ้ขในภำยหลงั 

(3)  กำรทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง
นั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่กำรบริหำรงำนของรัฐหรือแก่บริกำรสำธำรณะ  

4)  ผลของค าส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทาง
ปกครอง   

(1)  เม่ือศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้ทุเลำกำรบังคบัตำมกฎ
หรือค ำสั่งทำงปกครอง ให้ศำลแจง้ค ำสั่งใหคู้่กรณีและผูอ้อกกฎหรือค ำสั่ง
ทำงปกครองทรำบโดยพลนั และใหค้  ำสั่งศำลมีผลเม่ือผูอ้อกกฎหรือค ำสั่ง
ไดรั้บแจง้ค ำสั่งนั้นแลว้ (ระเบียบฯ ขอ้ 72 วรรคส่ี) 

 (2)  ในกรณีท่ีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งช้ีขำดคดีของศำล
มิไดก้ล่ำวถึงค ำสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองท่ีศำลได้
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สั่งไวร้ะหวำ่งกำรพิจำรณำ ให้ค  ำสั่งดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวำ่จะ
พน้ระยะเวลำกำรอุทธรณ์ในกรณีท่ีไม่มีกำรอุทธรณ์ หรือจนกว่ำศำลมี
ค ำสั่งถึงท่ีสุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีกำรอุทธรณ์  หำกศำลมีค ำสั่งรับ
อุทธรณ์ ให้ค  ำสั่งดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกวำ่ศำลปกครองสูงสุด
จะมีค ำสั่งเป็นอยำ่งอ่ืน (ระเบียบฯ ขอ้ 74) 

5)  การอุทธรณ์ค าส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทาง
ปกครอง (ระเบียบฯ ขอ้ 73) 

(1)  ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด
ไดภ้ำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นไดรั้บแจง้หรือทรำบค ำสั่งศำล 

(2)  กำรอุทธรณ์ให้กระท ำโดยยื่นค ำร้องอุทธรณ์ค ำสั่ง
ต่อศำลปกครองชั้นตน้ท่ีมีค ำสั่งนั้น และ  

(2.1) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีของศำลรีบส่งค ำร้อง
พร้อมดว้ยค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้ ค ำขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือ
ค ำสั่งทำงปกครอง ส ำนวนกำรไต่สวนค ำขอ ค ำแถลงกำรณ์หรือบนัทึกค ำ
แถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดี  และเอกสำรหรือส ำเนำเอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้ง ไปยงัศำลปกครองสูงสุดโดยพลนั 

(2.2)  ให้ประธำนศำลปกครองสูงสุดส่งค ำร้องให้
องค์คณะในศำลปกครองสูงสุดเพื่อพิจำรณำค ำร้อง   โดยองค์คณะจะไม่
นดัไต่สวนก็ได้ แล้วมีค ำสั่งยืนตำมค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้หรือมี
ค ำสั่งเป็นอยำ่งอ่ืน และส่งใหศ้ำลปกครองชั้นตน้อ่ำน 
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(2.3)  ในกำรอ่ำนค ำสั่งของศำลปกครองสูงสุด ให้
ศำลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทรำบก ำหนดวนัอ่ำนค ำสั่งเป็นกำร
ล่วงหนำ้ตำมสมควร ถำ้ไม่มีคู่กรณีมำศำลในวนันดัอ่ำนค ำสั่งศำล ให้ศำล
งดกำรอ่ำนและบนัทึกไว ้และให้ศำลปกครองชั้นตน้แจง้ค ำสั่งดงักล่ำว
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัคู่กรณีทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีมิ
ไดม้ำศำล 

(3)  ผูอุ้ทธรณ์อำจมีค ำขอให้ศำลปกครองสูงสุดมีค ำสั่ง
ระงบัค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้ท่ีสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่ง
ทำงปกครองไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวก่อนกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ก็ได ้

(4)  หำกศำลปกครองสูงสุดมีค ำสั่งยกค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองของศำลปกครองชั้นตน้ค ำสั่งนั้นให้
เป็นท่ีสุด 

6)  การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าส่ังทางปกครอง
โดยเร่งด่วน (ระเบียบฯ ขอ้ 72/1) 

(1)  ผูข้อตอ้งยืน่ค  ำร้องมำพร้อมกบัค ำขอทุเลำกำรบงัคบั
ตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองเพื่อให้ศำลพิจำรณำค ำขอทุเลำกำรบงัคบั
ตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองโดยเร่งด่วน 

(2) ใหศ้ำลไต่สวนค ำขอเป็นกำรด่วน ถำ้เป็นท่ีพอใจจำก
ค ำขอและพยำนหลกัฐำนประกอบค ำขอ หรือจำกค ำแถลงของผูข้อหรือ
จำกพยำนหลกัฐำนท่ีผูข้อน ำมำสืบหรือท่ีศำลแสวงหำมำเองว่ำค ำขอนั้น



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

41 
 
 

เป็นค ำขอท่ีตอ้งมีค ำสั่งโดยเร่งด่วน และมีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีศำลจะมี
ค ำสั่งเก่ียวกับค ำขอได้แล้ว ให้ศำลมีค ำสั่งทุเลำกำรบังคบัตำมกฎหรือ
ค ำสั่งทำงปกครอง หรือยกค ำขอ ตำมแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งมีค ำ
แถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดีก็ได้ ค ำสั่งศำลท่ียกค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองใหเ้ป็นท่ีสุด 

(3)  กำรขอใหศ้ำลสั่งยกเลิกค ำสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎ
หรือค ำสั่งทำงปกครองโดยเร่งด่วน 

(3.1)  ผูมี้ส่วนได้เสียต้องยื่นค ำร้องให้ศำลยกเลิก
ค ำสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองนั้น 

(3.2) ให้ศำลพิจำรณำค ำขอเป็นกำรด่วน ถ้ำเป็นท่ี
พอใจจำกค ำขอและพยำนหลกัฐำนประกอบค ำขอ หรือจำกค ำแถลงของผู ้
ขอหรือจำกพยำนหลกัฐำนท่ีผูข้อน ำมำสืบหรือท่ีศำลแสวงหำมำเองวำ่ค ำ
ขอนั้นเป็นค ำขอท่ีตอ้งมีค ำสั่งโดยเร่งด่วน และมีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีศำล
จะมีค ำสั่งเก่ียวกบัค ำขอไดแ้ลว้ ให้ศำลมีค ำสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือ
ค ำสั่งทำงปกครอง หรือยกค ำขอ ตำมแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งมีค ำ
แถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดีก็ได้ ค ำสั่งศำลท่ียกค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองใหเ้ป็นท่ีสุด 

(3.3) ถำ้ศำลมีค ำสั่งยกเลิกค ำสั่งทุเลำกำรบงัคบัตำม
กฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง ค ำสั่งเช่นวำ่น้ีใหเ้ป็นท่ีสุด  
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(3.4)  ในกรณีท่ีศำลมีค ำสั่งยกค ำร้อง ให้ผูมี้ส่วนได้
เสียมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดไดภ้ำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บแจง้หรือทรำบค ำสั่งศำล    
 2.2  การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
   กำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำวมีข้ึนเพื่อให้ศำลมีอ ำนำจก ำหนด
วธีิกำรเยียวยำควำมเดือดร้อนให้แก่ผูฟ้้องคดีก่อนศำลพิพำกษำ โดยใชก้บั
กำรฟ้องคดีปกครองทุกประเภทแต่มิใช่กำรขอให้ศำลมีค ำสั่งทุเลำกำร
บังคับตำมกฎหรือค ำสั่ งทำงปกครอง เช่น กำรขอให้ศำลระงับกำร
ก่อสร้ำงสะพำนลอยท่ีบงัหน้ำบำ้นของผูฟ้้องคดี   กำรขอให้ศำลสั่งห้ำม
ผูรั้บอนุญำตก ำจดัขยะมูลฝอยกระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิดกล่ินเหม็นจน
เป็นสำเหตุร ำคำญแก่ผูอ้ยู่อำศยัในบริเวณท้องท่ีนั้น  หรือขอให้ศำลสั่ง
หน่วยงำนทำงปกครองงดกำรหักเงินค่ำปรับจำกเงินค่ำจำ้งท่ีผูรั้บจำ้งจะ
ไดจ้ำกสัญญำจำ้งแต่ละงวด เป็นตน้ และตำมระเบียบของท่ีประชุมใหญ่
ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำดว้ยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 
ขอ้ 77 บญัญติัให้น ำควำมในลกัษณะ 1 ของภำค 4 แห่งประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บงัคบักับหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค ำขอ 
เง่ือนไขในกำรออกค ำสั่งของศำลและผลของค ำสั่งบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว
โดยอนุโลม  
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 1)  หลกัเกณฑ์การย่ืนค าขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
(1)  ผูมี้สิทธิขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว คือ 

(1.1) ผู ้ฟ้ องคดี  ในกรณียื่นค ำขอให้ศำลมีค ำสั่ ง
ก ำหนดมำตรกำรหรือวธีิกำรคุม้ครองอยำ่งใด ๆ เพื่อบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว
ก่อนกำรพิพำกษำ  เช่น  ขอให้ศำลมีค ำสั่งห้ำมชัว่ครำวมิให้ผูถู้กฟ้องคดี
กระท ำซ ้ ำหรือกระท ำต่อไป ซ่ึงกำรละเมิดหรือกำรผิดสัญญำหรือกระท ำท่ี
ถูกฟ้องร้องหรือมีค ำสั่งอ่ืนใดในอนัท่ีจะบรรเทำควำมเดือดร้อนเสียหำยท่ี
ผูฟ้้องคดีอำจไดรั้บต่อไปเน่ืองจำกกำรกระท ำของผูถู้กฟ้องคดีหรือมีค ำสั่ง
ห้ำมชัว่ครำวมิให้ผูถู้กฟ้องคดีโอน ขำย ยกัยำ้ย หรือจ ำหน่ำยซ่ึงทรัพยสิ์น
ท่ีพิพำทหรือทรัพยสิ์นของผูถู้กฟ้องคดี  หรือมีค ำสั่งให้หยุดหรือป้องกนั
กำรเปลืองไปเปล่ำหรือกำรบุบสลำยซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่ำว 

(1.2) คู่กรณี  ในกรณีท่ียื่นค ำขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนด
วิธีกำรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวำ่งกำรพิจำรณำหรือเพื่อ
บงัคบัตำมค ำพิพำกษำ  เช่น  กำรขอให้น ำทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีพิพำทมำ
วำงศำลหรือต่อบุคคลภำยนอก หรือใหต้ั้งผูจ้ดักำรหรือผูรั้กษำทรัพยสิ์นท่ี
พิพำท 

(2)   ตอ้งมีค ำขอให้ศำลสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำวมำในค ำ
ฟ้องหรือยื่นค ำร้องมำในภำยหลังกำรยื่นค ำฟ้องก็ได้ แต่ต้องก่อนศำล
พิพำกษำหรือมีค ำสั่ งช้ีขำดคดี (ระเบียบฯ ข้อ 75) โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมศำล 
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(3)  ค  ำขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวตอ้งแสดงให้ชดัเจนวำ่ผูข้อ
ประสงค์จะขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุ้มครอง
อย่ำงไร หรือขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรเพื่อคุ้มครองประโยชน์
อยำ่งไร ซ่ึงหำกศำลมีค ำสั่งไม่อนุญำตจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยท่ียำกแก่
กำรเยยีวยำแกไ้ขในภำยหลงัอยำ่งไร  

2)  การไต่สวนค าขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
     เม่ือผูข้อบรรเทำทุกข์ชัว่ครำวไดข้อให้ศำลสั่งบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำวในค ำฟ้องหรือยืน่ค  ำร้องมำในภำยหลงักำรยืน่ค  ำฟ้อง 
  (1)  ให้ศำลพิจำรณำวำ่จะรับค ำขอไวพ้ิจำรณำหรือไม่  และ
หำกเป็นกรณีท่ีศำลส่ังไม่รับค าขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำวไวพ้ิจำรณำ  คือ 
ในกรณีท่ีศำลเห็นว่ำค ำขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำวยื่นโดยไม่มีขอ้อำ้งหรือ
ขอ้เท็จจริงเพียงพอ หรือไม่มีเหตุผลหรือสำระอนัควรไดรั้บกำรพิจำรณำ 
หรือเห็นได้อย่ำงชัดแจง้ว่ำไม่สมควรมีค ำสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำว หรือ
เป็นกรณีท่ีศำลจะสั่งไม่รับค ำฟ้องคดีนั้นไวพ้ิจำรณำและจะสั่งจ  ำหน่ำยคดี
ออกจำกสำรบบควำมแลว้ โดยให้ค  ำสั่งท่ีศำลไม่รับค ำขอไวพ้ิจำรณำให้
เป็นท่ีสุด  

(2)  กรณีท่ีศำลส่ังรับค าขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวไวพ้ิจำรณำ  
มีขั้นตอนต่อไปดงัน้ี 
          (2.1)  ให้ศำลส่งส ำเนำค ำขอให้คู่กรณีท ำค ำช้ีแจง
คดัคำ้นค ำขอและแสดงพยำนหลกัฐำนโดยเร็ว 
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  (2.2)  ในกำรไต่สวนให้กระท ำโดยองค์คณะ โดยไม่
ต้องมีค ำแถลงกำรณ์ของตุลำกำรผู ้แถลงคดี   เว ้นแต่องค์คณะจะ
เห็นสมควรให้มีค ำแถลงกำรณ์  โดยค ำแถลงกำรณ์นั้นจะกระท ำดว้ยวำจำ
ก็ได ้(ระเบียบฯ ขอ้ 76 วรรคแรก)  
  (2.3)  ค  ำสั่งของศำลท่ีให้ยกค ำขอของผูฟ้้องคดีหรือ
คู่กรณีใหเ้ป็นท่ีสุด (ระเบียบฯ ขอ้ 76 วรรคสอง) 
  3)  หลกัเกณฑ์ที่ศาลจะอนุญาตให้บรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
         หลักเกณฑ์ ท่ีศำลจะอนุญำตให้บรรเทำทุกข์ชั่วครำวมี
องคป์ระกอบ 3 ประกำรดงัต่อไปน้ี16 
  (1)  ศำลเห็นวำ่ค ำฟ้องของผูฟ้้องคดีมีมูล17  และ 
  (2)  ศำลเห็นว่ำมีเหตุเพียงพอท่ีต้องน ำวิธีกำรบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำวตำมท่ีขอมำใช้18 และ 
  (3) ศำลได้ค  ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนทำง
ปกครองหรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐและปัญหำอุปสรรคท่ีอำจเกิดข้ึนแก่กำร
บริหำรงำนของรัฐ (พรบ.จดัตั้งศำลปกครองฯ มำตรำ 66) 
 

                                                           
 
16 ค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุดท่ี 307/2546, ค  ำสัง่ศำลปกครองสูงสุดท่ี 433/2547, ค  ำสัง่ศำลปกครอง
สูงสุดท่ี 578/2550  และค ำสัง่ศำลปกครองสูงสุดท่ี 121/2553. 
17 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ 255 วรรคแรก 
18 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ 255 วรรคแรก 
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  4)  ผลของค าส่ังบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
        (1) เม่ือศำลมีค ำสั่งอนุญำตให้บรรเทำทุกข์ชัว่ครำว ให้ศำล
แจ้งค ำสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำวให้คู่กรณีทรำบโดยพลัน และให้ค  ำสั่ง
บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวนั้นบงัคบักบัคู่กรณีไดท้นัทีถึงแมว้ำ่คู่กรณีจะยงัมิได้
รับแจง้ค ำสั่งนั้นก็ตำม  เวน้แต่ศำลจะไดพ้ิเครำะห์พฤติกำรณ์แห่งคดีแลว้
เห็นสมควรใหค้  ำสั่งมีผลบงัคบัเม่ือคู่กรณีไดรั้บแจง้ค ำสั่งนั้นแลว้ 
 (2)  ในกรณีท่ีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งช้ีขำดตัดสินคดีมิได้
กล่ำวถึงวิธีกำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำวท่ีศำลได้สั่ งไว้ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำ  
    (2.1) ถ้ำคดีนั้นศำลปกครองชั้นตน้ตดัสินให้ผูถู้กฟ้อง
คดีเป็นฝ่ำยชนะคดีเต็มตำมข้อหำหรือบำงส่วนค ำสั่งของศำลเก่ียวกับ
วิธีกำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำวในส่วนท่ีผูถู้กฟ้องคดีชนะคดีนั้น ให้ถือว่ำ
เป็นอนัยกเลิกเม่ือพน้ก ำหนดเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีศำลมีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่ง  เวน้แต่ผูฟ้้องคดีจะได้ยื่นค ำขอฝ่ำยเดียวต่อศำลปกครองชั้นต้น
ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว แสดงว่ำตนประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งนั้น และมีเหตุอนัสมควรท่ีศำลจะมีค ำสั่งให้วิธีกำร
บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวเช่นวำ่นั้นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป  ในกรณีเช่นวำ่น้ี
ถำ้ศำลปกครองชั้นตน้มีค ำสั่งให้ยกค ำขอของผูฟ้้องคดีค ำสั่งของศำลให้
เป็นท่ีสุด  ถ้ำศำลปกครองชั้นตน้มีค ำสั่งให้วิธีกำรบรรเทำทุกข์ชัว่ครำว
ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไป ค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้ให้มีผลใช้บงัคบั
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ต่อไปจนกวำ่จะครบก ำหนดยื่นอุทธรณ์หรือศำลปกครองมีค ำสั่งถึงท่ีสุด
ไม่รับอุทธรณ์แลว้แต่กรณี  เม่ือมีกำรอุทธรณ์แลว้ ค ำสั่งของศำลปกครอง
ชั้นตน้ให้มีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่ำศำลปกครองสูงสุดจะมีค ำสั่งเป็น
อยำ่งอ่ืน  
    (2.2) ถำ้คดีนั้นศำลตดัสินให้ผูฟ้้องคดีเป็นฝ่ำยชนะคดี
ค ำสั่งของศำลเก่ียวกบัวิธีกำร บรรเทำทุกข์ชั่วครำวยงัคงมีผลใช้บงัคบั
ต่อไปเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อปฏิบติัตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล  
 5)  การอุทธรณ์ค าส่ังบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
 (1)  ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว
ต่อศำลปกครองสูงสุดภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นไดรั้บแจง้หรือทรำบ
ค ำสั่งศำล (ระเบียบฯ ขอ้ 76 วรรคสำม)  
 (2)  กำรอุทธรณ์ค ำสั่งให้กระท ำโดยยื่นค ำร้องอุทธรณ์ค ำสั่ง
ต่อศำลปกครองชั้นตน้ท่ีมีค ำสั่งนั้น และใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีของศำลรีบ
ส่งค ำร้องพร้อมด้วยค ำสั่งของศำลปกครองชั้นต้น ค ำขอบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำว  ส ำนวนกำรไต่สวนค ำขอ บนัทึกค ำแถลงกำรณ์ของตุลำกำรผู ้
แถลงคดี และเอกสำรหรือส ำเนำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัศำลปกครอง
สูงสุดโดยพลนั (ระเบียบฯ ขอ้ 76 วรรคส่ี)  
 (3)  ให้ประธำนศำลปกครองสูงสุดส่งค ำร้องให้องคค์ณะใน
ศำลปกครองสูงสุดเพื่อพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์ โดยองคค์ณะจะไม่นดัไต่
สวนก็ได ้แล้วมีค ำสั่งยืนตำมค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้หรือมีค ำสั่ง
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เป็นอย่ำงอ่ืน แลว้ส่งให้ศำลปกครองชั้นตน้อ่ำน (ระเบียบฯ ขอ้ 76 วรรค
หำ้)  และในกำรอ่ำนค ำสั่งของศำลปกครองสูงสุด ให้ศำลปกครองชั้นตน้
แจง้ให้คู่กรณีทรำบก ำหนดวนัอ่ำนค ำสั่งเป็นกำรล่วงหน้ำตำมสมควร ถำ้
ไม่มีคู่กรณีมำศำลในวนันดัอ่ำนค ำสั่งศำล ให้ศำลงดกำรอ่ำนและบนัทึก
ไว ้และให้ศำลปกครองชั้นตน้แจง้ค ำสั่งดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับไปยงัคู่กรณีทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีมิไดม้ำศำล (ระเบียบฯ ขอ้ 76 
วรรคหก)   
 6)  การขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วน 
   (1)  ผูข้อบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวตอ้งยืน่ค  ำร้องมำพร้อมกบัค ำขอ
บรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  เพื่อขอให้ศำลพิจำรณำค ำขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว
โดยเร่งด่วน (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 วรรคแรก) 
 (2)  ให้ศำลไต่สวนค ำขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำวเป็นกำรด่วน 
และหำกเป็นท่ีพอใจจำกค ำขอและพยำนหลกัฐำนประกอบค ำขอ  หรือ
จำกค ำแถลงของผูข้อ หรือจำกพยำนหลกัฐำนท่ีผูข้อน ำมำสืบ หรือท่ีศำล
แสวงหำมำเองว่ำค ำขอนั้ นเป็นค ำขอท่ีต้องมีค ำสั่งโดยเร่งด่วน และมี
ขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีศำลจะมีค ำสั่งเก่ียวกบัค ำขอไดแ้ล้ว ให้ศำลมีค ำสั่ง
ก ำหนดมำตรกำรหรือวธีิกำรคุม้ครองอยำ่งใด ๆ เพื่อบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว
ก่อนกำรพิพำกษำ หรือมีค ำสั่งก ำหนดวธีิกำรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู ้
ขอในระหว่ำงพิจำรณำหรือเพื่อบงัคบัตำมค ำพิพำกษำ โดยไม่ตอ้งมีค ำ
แถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดี (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 วรรคแรก) และ
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ค ำสั่งศำลท่ียกค ำขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวให้เป็นท่ีสุด (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 
วรรคแรก) 
 (3)  กำรขอให้ศำลสั่งยกเลิกค ำสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำวโดย
เร่งด่วน 
   (3.1)  ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งยื่นค ำร้องให้ศำลยกเลิกค ำสั่ง
บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวไดโ้ดยพลนั 
  (3.2) ใหศ้ำลไต่สวนค ำร้องเป็นกำรด่วน โดยไม่ตอ้งมีค ำ
แถลงกำรณ์ของตุลำกำรผูแ้ถลงคดีก็ได ้ และหำกเป็นท่ีพอใจจำกค ำร้อง
และพยำนหลกัฐำนประกอบค ำร้อง หรือจำกค ำแถลงของผูร้้อง หรือจำก
พยำนหลักฐำนท่ีผูร้้องน ำมำสืบหรือท่ีศำลแสวงหำมำเองว่ำค ำขอนั้ น
ไม่ใช่ค ำขอท่ีมีเหตุให้ต้องบรรเทำทุกข์ชั่วครำว  ให้ศำลมีค ำสั่งยกเลิก
ค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุม้ครองอย่ำงใด ๆ เพื่อบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ หรือวิธีกำรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อใน
ระหว่ำงพิจำรณำ หรือเพื่อบงัคบัตำมค ำพิพำกษำ  โดยค ำสั่งยกเลิกค ำสั่ง
บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 วรรคสอง)  
  (3.3)  ถำ้ศำลมีค ำสั่งยกเลิกค ำสั่งบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว ค ำสั่ง
เช่นวำ่น้ีใหเ้ป็นท่ีสุด (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 วรรคสอง)  
 (3.4) ในกรณีท่ีศำลมีค ำสั่งยกค ำร้อง ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดไดภ้ำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดรั้บแจง้หรือทรำบค ำสั่งศำล (ระเบียบฯ ขอ้ 76/1 วรรคสอง)  
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3. ปัญหาการด าเนินวธิีการช่ัวคราวก่อนการพพิากษา 
 

  จำกกำรศึกษำพบว่ำมีปัญหำกำรด ำเนินวิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำร
พิพำกษำของศำลปกครองดงัต่อไปน้ี 

 1)  ตำมระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุดวำ่ดว้ยวธีิพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 หมวด 5  ส่วนท่ี 2 วำ่ดว้ย
กำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำว ในข้อ 75 ถึงข้อ 77โดยข้อ 77  บญัญัติให้น ำ
ควำมในลกัษณะ 1 ของภำค 4 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่งมำใช้บงัคบักบัหลกัเกณฑ์กำรขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำวโดยอนุโลม 
ท ำให้ เกิดปัญหำควำมไม่ชัด เจนในหลัก เกณฑ์และขั้ นตอนของ
กระบวนกำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำวในศำลปกครองและท ำให้คู่กรณีเกิด
ควำมไม่สะดวกในกำรทรำบถึงสิทธิและควำมคุ้มครองท่ีจะได้รับจำก
วธีิกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวของศำลปกครองซ่ึงขดักบัหลกัวธีิพิจำรณำคดี
ปกครองท่ีตอ้งเรียบง่ำยและสะดวก  อนัเป็นหลกักำรท่ีสอดคลอ้งกบักำร
รับรองสิทธิของประชำชนในกำรเขำ้ถึงกำรอ ำนวยควำมยติุธรรม    
 2)  วิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ ส่วนท่ี 2 วำ่ดว้ยกำรบรรเทำ
ทุกข์ชัว่ครำวไม่มีกำรบญัญติัถึงหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งแสดงโดยชดัแจง้ในค ำ
ขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำว  เพื่อให้ทรำบว่ำผูข้อประสงค์จะขอให้ศำลมี
ค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุม้ครองอยำ่งไร หรือขอให้ศำลมีค ำสั่ง
ก ำหนดวิธีกำรเพื่อคุม้ครองประโยชน์อยำ่งไร ท ำให้ผูฟ้้องคดีหรือคู่กรณี
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ไม่สำมำรถทรำบถึงหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งแสดงโดยชัดแจง้ในค ำขอบรรเทำ
ทุกขช์ัว่ครำวเพื่อให้ศำลปกครองมีค ำสั่งให้บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวก่อนกำร
พิพำกษำตำมท่ีผูฟ้้องคดีหรือคู่กรณีร้องขอ 
  3)  วิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ ส่วนท่ี 2 วำ่ดว้ยกำรบรรเทำ
ทุกขช์ัว่ครำว ขอ้ 75 บญัญติัวำ่ก่อนศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งช้ีขำดคดี ผู ้
ฟ้องคดีอำจยื่นค ำขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุม้ครอง
อยำ่งใด ๆ เพื่อบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ หรือคู่กรณีอำจยื่น
ค ำขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูข้อใน
ระหวำ่งกำรพิจำรณำหรือเพื่อบงัคบัตำมค ำพิพำกษำได ้ แต่จำกบทบญัญติั
ดงักล่ำวไม่มีกำรบญัญติัถึงตวัอยำ่งของวิธีบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  จึงท ำให้
ผูฟ้้องคดีหรือคู่กรณีไม่สำมำรถทรำบถึงขอบเขตหรือวิธีกำรท่ีสำมำรถ
ขอให้ศำลปกครองมีค ำสั่งให้บรรเทำทุกข์ชัว่ครำวได ้ดงัเช่นท่ีก ำหนดไว้
ในมำตรำ 254 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง หรือเพื่อให้
คู่กรณีทรำบถึงเง่ือนไขกำรขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์ในระหวำ่งกำรพิจำรณำหรือเพื่อบงัคบัตำมค ำพิพำกษำ ดงัเช่น
ท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 264 แห่งประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมแพง่   

 4)  หลักเกณฑ์ ท่ีศำลจะอนุญำตให้บรรเทำทุกข์ชั่วครำวมี
องคป์ระกอบ 3 ประกำรดงัต่อไปน้ี (1)  ศำลเห็นวำ่ค ำฟ้องของผูฟ้้องคดีมี
มูล  ซ่ึงเป็นกำรน ำบทบญัญติัมำตรำ 255 วรรคแรกของประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้โดยอนุโลม  (2)  ศำลเห็นว่ำมีเหตุเพียงพอท่ี
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ต้องน ำวิ ธีกำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำวตำมท่ีขอมำใช้  ซ่ึ งเป็นกำรน ำ
บทบญัญติัมำตรำ 255 วรรคแรกของประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่งมำใช้โดยอนุโลม และ (3) ศำลต้องค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนทำงปกครองหรือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐและปัญหำอุปสรรคท่ีอำจ
เกิดข้ึนแก่กำรบริหำรงำนของรัฐ ซ่ึงเป็นไปตำมบทบญัญติัมำตรำ 66 ของ
พระรำชบญัญติัจดัตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย (ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 121/2553 
และค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 307/2546) แต่ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่
ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำดว้ยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 
หมวด 5 วิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ ส่วนท่ี 2 ว่ำด้วยกำรบรรเทำ
ทุกข์ชั่วครำวไม่มีกำรบญัญติัถึงหลกัเกณฑ์ท่ีศำลปกครองจะอนุญำตให้
บรรเทำทุกข์ชั่วครำวได้ว่ำตอ้งมีองค์ประกอบอย่ำงไร  ท ำให้ผูฟ้้องคดี
และคู่กรณีไม่สำมำรถทรำบถึงหลักเกณฑ์ท่ีศำลจะอนุญำตให้บรรเทำ
ทุกข์ชั่วครำวได้จำกระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครองในส่วนว่ำด้วยกำรบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำวไดโ้ดยตรง  จึงเกิดควำมไม่สะดวกต่อผูฟ้้องคดีและคู่กรณีในกำร
ใช้สิทธิเพื่อกำรบรรเทำทุกข์ชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ  และขดักบัหลกั



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

53 
 
 

วิธีพิจำรณำคดีปกครองท่ีต้องเรียบง่ำยและสะดวกในกำรใช้สิทธิของ
ประชำชนในกำรเขำ้ถึงกำรอ ำนวยควำมยติุธรรม19    
 5)  วิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำ ส่วนท่ี 2 วำ่ดว้ยกำรบรรเทำ
ทุกข์ชั่วครำวไม่มีกำรบัญญัติถึงผลของค ำสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำว ใน
กรณีท่ีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งช้ีขำดตดัสินคดีมิไดก้ล่ำวถึงวิธีกำรบรรเทำ
ทุกข์ชัว่ครำวท่ีศำลปกครองไดส้ั่งไว ้ โดยให้ค  ำสั่งบรรเทำทุกข์ชัว่ครำว
ส้ินสุดลงเม่ือใดอย่ำงไร  ดังนั้ นจึงต้องน ำบทบัญญัติมำตรำ 260 ของ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้กับกำรส้ินผลของค ำสั่ง
บรรเทำทุกข์ชัว่ครำวของศำลปกครองโดยอนุโลม ท ำให้คู่กรณีและผูมี้
ส่วนไดเ้สียไม่สำมำรถทรำบวำ่ผลของค ำสั่งบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวของศำล
ปกครองจะส้ินสุดลงเม่ือใดอยำ่งไรไดจ้ำกระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำ
กำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครองในส่วนว่ำดว้ย
กำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวไดโ้ดยตรง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัวิธีพิจำรณำ
คดีปกครองท่ีตอ้งเรียบง่ำยและสะดวกในกำรใช้สิทธิของประชำชนใน
กำรด ำเนินคดีปกครอง 
 (6)  พบว่ำระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุดว่ำดว้ยวิธีพิจำรณำคดีปกครองในส่วนว่ำดว้ยวิธีกำรชั่วครำวก่อน
กำรพิพำกษำนั้ นไม่มีกำรบัญญัติถึงมำตรกำรประกันควำมเสียหำยท่ี
                                                           
 
19 สุริยำ ปำนแป้น และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์ คู่มือสอบกฎหมายปกครอง (พิมพค์ร้ังท่ี 6). 
กรุงเทพมหำนคร : วิญญูชน, 2557. หนำ้ 219. 
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อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรท่ีศำลปกครองมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรชัว่ครำวก่อน
กำรพิพำกษำ  ทั้ งจำกกรณีกำรขอทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำง
ปกครองและจำกกำรขอบรรเทำทุกข์ชั่วครำว  เพื่อให้ศำลปกครองมี
อ ำนำจก ำหนดให้ผู ้ขอก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำต้อง
วำงเงินต่อศำลหรือหำประกนัมำให้ตำมจ ำนวนและภำยในระยะเวลำท่ี
ศำลปกครองเห็นสมควรหรือจะก ำหนดเง่ือนไขใด ๆ ตำมท่ีศำล
เห็นสมควร เพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรท่ี
ศำลปกครองมีค ำสั่งตำมวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำนั้นไม่ว่ำผูท่ี้
ได้รับควำมเสียหำยจะเป็นคู่กรณีในคดีหรือไม่ก็ตำม ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัวิธีพิจำรณำคดีท่ีค ำนึงถึงกำรคุม้ครองประโยชน์สำธำรณะและสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชนไปพร้อมกนั20   
 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1  บทสรุป 
 ระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดวำ่ดว้ย
วิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 หมวด 5  ไดบ้ญัญติัถึงวิธีกำรชัว่ครำว

                                                           
 
20 ฤทยั  หงส์สิริ.  ศาลปกครองและการด าเนินคดใีนศาลปกครอง (พิมพค์ร้ังท่ี 7).  
กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตสภำ,  2559. หนำ้ 126. 
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ก่อนพิพำกษำ   โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีท่ี  (1)  กำรทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครอง (ขอ้ 69 ถึงขอ้ 74)  และกรณีท่ี  (2)  
กำรบรรเทำทุกข์ชั่วครำว (ข้อ 75 ถึงข้อ 77)  ซ่ึงในกำรพิจำรณำคดี
ปกครองคู่กรณีสำมำรถขอให้ศำลปกครองก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อน
กำรพิพำกษำได ้เพื่อให้ทุเลำกำรบงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองของ
ฝ่ำยปกครอง และเพื่อกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวโดยให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนด
มำตรกำรหรือวิธีกำรคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวำ่งกำรพิจำรณำ
หรือเพื่อบังคับตำมค ำพิพำกษำได้  แต่กำรด ำเนินวิธีกำรชั่วครำวก่อน
พิพำกษำยงัมีขอ้บกพร่องไม่สำมำรถคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของ
คู่กรณีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงจ ำเป็นตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวิธีกำร
ชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำของศำลปกครอง 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 
  จำกกำรศึกษำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ 
รวมทั้งค  ำพิพำกษำและค ำสั่งของศำลปกครองแลว้  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำในศำลปกครอง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ต้องมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 วิธีกำรชั่วครำวก่อนกำร
พิพำกษำของระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดวำ่
ด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2543 ในส่วนท่ี 2 กำรบรรเทำทุกข์
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ชั่วครำว โดยบัญญัติถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกำรบรรเทำทุกข์
ชั่วครำว  หลกัเกณฑ์ท่ีศำลปกครองใช้ดุลพินิจมีค ำสั่งให้มีกำรบรรเทำ
ทุกข์ชัว่ครำว รวมทั้งผลของค ำสั่งบรรเทำทุกข์ชัว่ครำวให้ชดัเจนมำกข้ึน 
โดยไม่ตอ้งมีกำรน ำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ลกัษณะ 1 
ของภำค 4 วำ่ดว้ยวธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำมำใชบ้งัคบั 
 (2)  ตอ้งมีกำรบญัญติัเพิ่มเติมในระเบียบ ฯ ขอ้ 75 ถึงหลกัเกณฑ์
ท่ีตอ้งแสดงโดยชดัแจง้ในค ำขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  เพื่อใหท้รำบถึงวำ่ผู ้
ขอประสงค์จะขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุ้มครอง
อย่ำงไร หรือขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรเพื่อคุ้มครองประโยชน์
อยำ่งไร ซ่ึงหำกศำลมีค ำสั่งไม่อนุญำตจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยท่ียำกแก่
กำรเยยีวยำแกไ้ขในภำยหลงัอยำ่งไร 
  (3)  ต้องมีกำรบญัญัติเพิ่มเติมในระเบียบ ฯ ข้อ 75 ถึงตวัอย่ำง
ของกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  เพื่อให้ผูฟ้้องคดีทรำบถึงเง่ือนไขกำรขอให้
ศำลมีค ำสั่งก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุ้มครองอย่ำงใดๆ  ดังเช่นท่ี
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 254 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
หรือเพื่อให้คู่กรณีทรำบถึงเง่ือนไขกำรขอให้ศำลมีค ำสั่งก ำหนดวิธีกำร
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่ำงกำรพิจำรณำหรือเพื่อบังคับตำมค ำ
พิพำกษำ ดังเช่นท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 264 แห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพง่  
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  (4)  ตอ้งมีกำรบญัญติัเพิ่มเติมในระเบียบ ฯ ขอ้ 76  ถึงหลกัเกณฑ์
ท่ีศำลปกครองจะอนุญำตให้บรรเทำทุกขช์ัว่ครำวได ้ ตอ้งมีองคป์ระกอบ
อย่ำงไร  เพื่อให้คู่กรณีได้ทรำบถึงหลักเกณฑ์ ท่ีศำลปกครองจะใช้
พิจำรณำอนุญำตใหบ้รรเทำทุกขช์ัว่ครำวได ้
 (5)  ต้องมีกำรบัญญัติเพิ่มเติมถึงผลของค ำสั่ งบรรเทำทุกข์
ชั่วครำว ในกรณีท่ีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งช้ีขำดตดัสินคดีมิได้กล่ำวถึง
วธีิกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำวท่ีศำลปกครองไดส้ั่งไว ้ โดยให้ค  ำสั่งบรรเทำ
ทุกขช์ัว่ครำวส้ินสุดลงเม่ือใดอยำ่งไร 
 (6)  ต้องมีกำรบัญญัติเพิ่มเติมถึงกำรให้ศำลก ำหนดให้ผู ้ขอ
ก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ  ทั้ งจำกกรณีกำรขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมกฎหรือค ำสั่งทำงปกครองหรือจำกกำรขอบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว  
วำงเงินต่อศำลหรือหำประกนัมำให้ตำมจ ำนวนและภำยในระยะเวลำท่ี
ศำลเห็นสมควรหรือจะก ำหนดเง่ือนไขใดๆ ตำมท่ีศำลเห็นสมควร เพื่อ
เป็นหลกัประกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรท่ีศำลปกครองมี
ค ำสั่งตำมวธีิกำรชัว่ครำวก่อนกำรพิพำกษำนั้น   
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บทคดัย่อ 
 

 จำกควำมพยำยำมในกำรแก้ไขกฎหมำย พระรำชบัญญัติกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะอ ำนวยให้เกิดควำม
เป็นธรรมข้ึนในระบบเศรษฐกิจ และป้องกนัไม่ให้บริษทัขนำดใหญ่เอำ
เปรียบบริษทัขนำดเล็ก ผูบ้ริโภค และซพัพลำยเออร์ มำกวำ่สิบปีนั้นไดมี้
กำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำวในปี พ.ศ. 256022 นั้นถือเป็นมิติใหม่ของ
ประเทศไทยในกำรพัฒนำกฎหมำยท่ีว่ำด้วยเร่ืองของกำรคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคให้มีโอกำสได้ใช้เสรีภำพในกำรเลือกซ้ือสินค้ำโดยไม่มีกำร 
“ผูกขำด”จำกผูป้ระกอบธุรกิจรำยใดรำยหน่ึง พระรำชบญัญติักำรแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 ไดถู้กแกไ้ข “ปัญหำ”ท่ีเกิดข้ึนกบัพระรำชบญัญติั
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปัญหำกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยท่ีถือไดว้ำ่ “ไม่มีกำรบงัคบัใช”้เน่ืองจำกตลอดระยะเวลำสิบกว่ำ
ปีท่ีมีกฎหมำยฉบบัน้ีกลบัไม่เคยมีผูป้ระกอบธุรกิจรำยใดไดรั้บโทษตำม
กฎหมำยน้ี จนท ำให้เกิดค ำถำมว่ำในประเทศไทยผูป้ระกอบธุรกิจไม่มี
พฤติกรรม “กำรผูกขำด”ทำงกำรค้ำหรือเป็นเพรำะกลไกกำรบงัคบัใช้
กฎหมำย ตลอดจนถึงบทบญัญติัในกฎหมำยท่ีมี “ช่องโหว่”ท่ีท ำให้ไม่

                                                           
 
22 พระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวนัท่ี 7 
กรกฎำคม 2560 
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สำมำรถบงัคบัใช้กฎหมำยได้จริงทำงปฏิบติั บทควำมน้ีตอ้งกำรศึกษำ 
“เหตุ”ท่ีไม่สำมำรถบงัคบัใช้พระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 
2542 ในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลำ 18 ปี และควำมคำดหวงักับ
กฎหมำยท่ีถูกแกไ้ขอยำ่งพระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 
ในกำรส่งเสริมกำรคำ้ท่ีเป็นธรรมในประเทศมำกยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ  พระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
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Abstract 
 

There was an attempt for more than a decade to amend the 
Trade Competition Act B.E. 2542  (1999 ) that had been an important 
mechanism to promote the fairness in the economic system, and to 
preventlarge companies from exploiting small companies; consumers; 
and suppliers in Thailand.Also the legal amendment in 2017 was a new 
dimension for the legal development on the consumer protection; and 
bringing an opportunity as well as liberty of consumers' product buying 
without “Monopoly” from one entrepreneur. In the Trade Competition 
Act B.E. 2560 (2017)23, “Problems” appearing in the Trade Competition 
Act B.E. 2542  (1999) had been solved, especially the problem of law 
enforcement that was considered as, “No Law Enforcement” because no 
business operator had ever been punished according to this Act for the 
past decade. This mentioned issue could bringsome queries in Thailand 
about the “Monopoly” thatthere was no punishment because of the 
entrepreneurs’ behavior or the process of law enforcement; and the 

                                                           
 
23Trade Competition Act B.E. 2560 (2017), published in the Royal Thai Government Gazette on 
July 7, 2017  
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“Loophole” of the legal provisions that the law could not be enforced 
practically. Therefore, this article needed to explore the “Cause”, that 
the Trade Competition Act B.E. 2542  (1999) could not be enforced in 
Thailand during the past 18 years; and the expectation on the amended 
act as the Trade Competition Act B.E. 2560 (2017) for promoting the 
fair tradein the country increasingly. 
Keyword:Trade Competition Act 
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1.  บทน า 
 

 หำกกล่ำวถึงกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หลำยคนอำจไม่
สนใจแต่หำกพิจำรณำส่ิงใกล้ตวัอย่ำงสินค้ำอุปโภค บริโภค หรือกำร
ให้บริกำรต่ำงๆท่ีตอ้งใช้ในชีวิตประจ ำวนัจะสังเกตไดว้่ำในบำงธุรกิจมีผู ้
ประกอบธุรกิจขนำดใหญ่อยู่ไม่ก่ีรำยท ำให้ “ตวัเลือก”ในกำรเลือกซ้ือ
สินคำ้และบริกำรนั้นมีอยำ่งจ ำกดั กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบในภำคธุรกิจ เพื่อใหไ้ม่มีกำรกีดกนัทำงกำรคำ้กบั
ผูป้ระกอบธุรกิจรำยใหม่ ท่ีจะท ำให้ผูบ้ริโภคมีโอกำสเลือกสินค้ำและ
บริกำรท่ีมีคุณภำพท่ีหลำกหลำย และเป็นกฎหมำยท่ีวำงกลไกไม่ให้ผู ้
ประกอบธุรกิจรำยใหญ่เอำเปรียบ กลัน่แกลง้คู่คำ้หรือผูบ้ริโภค อีกทั้งยงั
เป็นกฎหมำยท่ีตรวจสอบกำรผูกขำดว่ำเกิดจำกกำรแพจ้ำกกำรแข่งขนั
ปกติหรือมีกำรกลัน่แกลง้กนั ดงันั้นกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้จึงเป็น
ตวัช่วยในกำรคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคใหมี้สิทธิเลือกสินคำ้และบริกำร
จำกหลำยๆตวัเลือกยิ่งกำรแข่งขนัสูง ผูบ้ริโภคยิ่งไดเ้ปรียบ แต่หำกมีกำร
แข่งขันน้อยมีตัวเลือกน้อยเกิดกำรผูกขำดสินค้ำ ท ำให้ผูบ้ริโภคไม่มี
โอกำสกำรเลือก ถือเป็นกำรจ ำกดัเสรีภำพอยำ่งหน่ึง จึงถือไดว้่ำกฎหมำย
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้มีบทบำททำงเศรษฐกิจท่ีผูบ้ริโภคควรศึกษำ 
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2.  กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย 
 

 กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ในประเทศไทยนั้นถูกพฒันำมำ
จำก พ.ร.บ.ก ำหนดรำคำสินค้ำและป้องกันกำรผูกขำด พ.ศ. 2522 ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนักำรสร้ำงอ ำนำจผูกขำดในตลำดและดูแลให้เกิด
ควำมเป็นธรรมดำ้นรำคำ โดยกฎหมำยดงักล่ำวไดมี้กำรปรับปรุงและแบ่ง
ออกเป็นพ.ร.บ.วำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบริกำร พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. กำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนักำรกระท ำอนั
เป็นกำรผูกขำด ลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งเป็น
ระบบ อนัจะเป็นกำรส่งเสริมให้กำรประกอบธุรกิจเป็นไปอย่ำงเสรีและ
ป้องกนัมิให้เกิดกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมในกำรประกอบธุรกิจ โดย
พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 น ำหลกัสำกล24มำใชใ้น พ.ร.บ.น้ี 
ไดแ้ก่  

                                                           
 
24 หลกัสำกลของกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
(1) หลกักำรห้ำมกำรใชอ้  ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ (Abuses of a dominant power) หำกตลำด
ของประเทศไม่ใหญ่พอท่ีจะให้มีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นตอ้งยอมรับกำรท่ีตลำดสินคำ้
และบริกำรท่ีมีลกัษณะผูค้ำ้นอ้ยรำย (oligopoly) เพื่อให้ผูป้ระกอบกำรไดรั้บประโยชน์จำกกำร
ประหยดัจำกขนำดได ้(economy of scale) และเม่ือเป็นเช่นนั้น จะมีผูป้ระกอบกำรท่ีมีอ ำนำจเหนือ
ตลำด (dominant position) ซ่ึงกำรท่ีผูป้ระกอบกำรมีอ ำนำจเหนือตลำดน้ีจะสำมำรถใชอ้  ำนำจ
ดงักล่ำวในกำรข้ึนรำคำสินคำ้ บทบำทของบทบญัญติัเร่ืองกำรห้ำมกำรใชอ้  ำนำจเหนือตลำดโดยมิ
ชอบ (Abuses of a dominant power) คือ กำรควบคุมกำรใชอ้  ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ เช่น กำร
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 1) หลกักำรห้ำมกำรใช้อ ำนำจเหนือตลำดโดยมิชอบ (Abuses of 
a dominant power) ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ฯ ซ่ึงก ำหนดห้ำมมิให้ผูป้ระกอบกำรซ่ึงมีอ ำนำจตลำด

                                                                                                                           
 

ขำยพว่ง  (tying) หรือ กำรก ำหนดรำคำสินคำ้ให้ต  ่ำกวำ่ทุนเพ่ือก ำจดัคู่แข่งขนั (predatory pricing) 
เป็นตน้ 
(2) หลกัห้ำมกำรตกลงร่วมกนัท่ีท ำลำย ขดัขวำงหรือจ ำกดักำรแข่งขนั 
หลกัห้ำมกำรตกลงร่วมกนัท่ีท ำลำย ขดัขวำงหรือจ ำกดักำรแข่งขนั หมำยถึงกำรท ำควำมตกลง
ร่วมกนัทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัระหวำ่งบริษทั กำรท ำควำมตกลงท่ี
จะจ ำกดักำรแข่งขนัโดยอำจเป็นเร่ืองรำคำ กำรผลิต กำรตลำดและลูกคำ้ ซ่ึงกำรท ำควำมตกลง
ประเภทน้ีมีผลเพ่ิมรำคำสินคำ้ จ  ำกดัผลผลิตและผลท่ีเกิดข้ึนเป็นผลร้ำยต่อเศรษฐกิจ โดยอำจจะ
กระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้
(3) กำรควบคุมพฤติกรรมเก่ียวกบักำรควบรวมกิจกำร (Merger control) 
หมำยถึง กำรท่ีกิจกำรไม่น้อยกวำ่สองแห่งมำรวมกนัหรือควบรวมเป็นกิจกำรเดียวกนั เพ่ือใช้
ทรัพยำกรให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด แมก้ำรควบกิจกำรอำจก่อให้เกิดประสิทธิภำพทำงเศรษฐกิจ 
สำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิต แต่อำจท ำให้กำรแข่งขนัในตลำดลงหรือหำยไปได ้เป็นกำรเปล่ียน
โครงสร้ำงของตลำด เกิดกำรกระจุกตวั เกิดกำรผกูขำดในตลำด หรืออำจเป็นกำรกีดกนัขดัขวำง
กำรเขำ้สู่ตลำดของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรควบคุมจำกหน่วยงำนกำรแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ 
(4) ห้ำมกำรปฏิบติัทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair trade practice) 
กำรปฏิบติัทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมนั้นเป็นบทบญัญติัซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวำ้งมำกและมีวตัถุประสงค์
เพื่อจบักำรกระท ำผิดทุกกรณี (catch-all provision) กำรกระท ำท่ีอำจเป็นกำรปฏิบติัทำงกำรคำ้ท่ีไม่
เป็นธรรม เช่น กำรร่วมกนัปฏิเสธท่ีจะท ำธุรกรรมดว้ย (Concerted refusal to deal) กำรตั้งรำคำท่ี
แตกต่ำงกนั (Discriminatory pricing) เป็นตน้ 
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กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เช่น ก ำหนดหรือรักษำระดบัรำคำซ้ือหรือ
ขำยสินค้ำหรือค่ำบริกำรอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือ ก ำหนดเง่ือนไขใน
ลกัษณะท่ีเป็นกำรบงัคบัโดยทำงตรงหรือทำงออ้มอยำ่งไม่เป็นธรรม หรือ 
ระงบั ลด หรือจ ำกดักำรบริกำร กำรผลิต กำรซ้ือ กำรจ ำหน่ำย กำรส่งมอบ 
กำรน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นตน้ 
 2) หลักห้ำมกำรตกลงร่วมกนัท่ีท ำลำย ขดัขวำงหรือจ ำกดักำร
แข่งขนั ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 27 แห่งพ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ฯ ซ่ึง
ก ำหนด “ห ำมมิให ผู ประกอบธุรกิจใดร วมกบัผู ประกอบ
ธุรกิจอ่ืน กระท ำกำรใดๆ อนัเป นกำรผูกขำด หรือลดกำรแข งขนั 
หรือจ ำกดักำรแข งขนัในตลำดสินค ำใดสินค ำหน่ึง หรือบริกำรใด
บริกำรหน่ึงในลกัษณะอย ำงใดอย ำงหน่ึงดงัต อไปน้ี....” 

กำรควบคุมพฤติกรรมเก่ียวกับกำรควบรวมกิจกำร (Merger 
control) ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 26 แห่งพ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ฯ ซ่ึง
ก ำหนดห ำมมิให ผู ประกอบธุรกิจกระท ำกำรรวมธุรกิจอนัอำจก

อให เกิดกำรผูกขำดหรือควำมไม เป นธรรมในกำรแข งขนั 
ควบคุมนโยบำยกำรบริหำรธุรกิจกำรอ ำนวยกำร หรือกำรจดักำรกำรขอ
อนุญ ำตตำมวรรคห น่ึ งให ผู ป ระกอบ ธุรกิ จยื่นค ำขอต
อคณะกรรมกำรตำมมำตรำ 35 
 3) กำรห้ำมกำรปฏิบัติทำงกำรค้ำท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair trade 
practice) ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 26 แห่งพ.ร.บ.กำรแข่งขันทำงกำรค้ำฯ 
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ก ำหนดห ำมมิให ผู ประกอบธุรกิจกระท ำกำรใดๆอนัมิใช กำร
แข่งขนัโดยเสรีอย ำงเป นธรรมและมีผลเป นกำรท ำลำย ท ำให
เสียหำยขดัขวำง กีดขวำงกีดกนั หรือจ ำกัดกำรประกอบธุรกิจของผู
ประกอบ ธุรกิจอ่ืนหรือเพื่อมิให ผู อ่ืนประกอบธุรกิจ หรือต องล

มเลิกกำรประกอบธุรกิจ 
 ควำมพยำยำมพฒันำกฎหมำยใหเ้ป็นสำกลเฉกเช่นนำนำประเทศ
ของไทยนั้นกลบัไม่รำบร่ืนอยำ่งท่ีควรจะเป็นจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งทบทวนถึง
สำเหตุท่ีท ำใหก้ฎหมำยฉบบัน้ีไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์  
 

3. พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542  
กฎหมายทีไ่ม่เคยถูกใช้(บังคับ) 

 
 หำกนับยอ้นกลบัไปในช่วง 18 ปี25ตั้งแต่พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำง
กำรค้ำ พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับพ.ร.บ. ฉบับน้ีไม่ เคยลงโทษ หรือ
ด ำเนินคดีกบัผูใ้ดทั้งส้ินจึงเป็นค ำถำมวำ่ “เหตุ”ใดท่ีท ำให้กฎหมำยฉบบัน้ี
ไม่สำมำรถใชบ้งัคบัได ้ผูเ้ขียนจึงขอกล่ำวถึง “เหตุ”ท่ีไม่สำมำรถบงัคบัใช ้
พ.ร.บ.ดงักล่ำวได ้ดงัน้ี 

                                                           
 
25 18 ปี นบัจำกมีกำรใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 มีผลใชบ้งัคบั 
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 1) ท่ีมำของคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ  พ.ร.บ. กำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้ ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชยเ์ป็นประธำน
กรรมกำร ปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นรองประธำนกรรมกำร อธิบดี
กรมกำรค้ำภำยในเป็นเลขำนุกำร และมีปลัดกระทรวงกำรคลังและ
ผูท้รงคุณวุฒิอีก 12 คนในต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้ งส้ิน 18 คน โดย
ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 12 คนประกอบด้วย เจำ้หน้ำท่ีจำกกระทรวงกำรคลงั 3 
คน เจำ้หน้ำท่ีจำกกระทรวงพำณิชย ์3 คน และตวัแทนจำกภำคเอกชน 6 
คน  
 ในทำงปฏิบัติมักจะเป็นตัวแทนจำกสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยและสภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย จำกกำรท่ีคณะกรรมกำร
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำประกอบด้วยตวัแทนจำกฝ่ำยกำรเมืองและภำค
ธุรกิจ ท ำให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้มิได้ท ำงำนเป็นอิสระ 
สำมำรถถูกแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของตัวแทนของภำคเอกชน ซ่ึงมักจะเป็น
ตวัแทนจำกธุรกิจขนำดใหญ่ ขดักบัจุดมุ่งหมำยของกฎหมำยฉบบัน้ีท่ีมุ่ง
จะป้องกนัไม่ให้บริษทัขนำดใหญ่เอำเปรียบบริษทัขนำดเล็ก เป็นท่ีน่ำ
สั งเกตว่ำคณะกรรมกำรฯนั้ น ไม่ มีตัวแทนจำกผู ้บ ริโภค  ขณะท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิภำคเอกชนมกัจะมี ควำมสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีถูก
ร้องเรียนจึงท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียน และในกำรประชุม
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หรือกำรท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี เป็นไปได้ยำกเน่ืองจำกคณะกรรมกำรมี
ภำระหนำ้ท่ีอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรฯ 
 2) ควำมเป็นอิสระของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยู่ในควำมดูแล
ของกรมกำรคำ้ภำยใน บุคคลำกรทั้งหมดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้คือบุคคลำกรท่ีมีอยูใ่นกรมกำรคำ้ภำยใน ส่งผลให้
เจำ้หนำ้ท่ีและนกัวิชำกำรประจ ำส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำง
กำรค้ำต้องท ำงำนในส่วนอ่ืนของกรมกำรค้ำภำยในด้วย จึงท ำให้
รับผิดชอบภำระงำนท่ีเพิ่มมำกข้ึนและท ำให้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบไม่เกิด
ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญในคดีกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีมีควำมละเอียดอ่อน 
  3) กำรยกเวน้ไม่บงัคบัใช้กฎหมำยกบัรัฐวิสำหกิจ ตำมมำตรำ 4 
ของ พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ระบุว่ำไม่ให้น ำกฎหมำย
ฉบับน้ีไปบังคบัใช้กับรัฐวิสำหกิจ แต่ในสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงนั้น
รัฐวิส ำห กิจหลำยแห่ งในประเทศไทยประกอบ กิจกำรแข่ งกับ
บริษัทเอกชน ไม่ว่ำจะเป็น กิจกำรประปำ กิจกำรไฟฟ้ำ รวมถึงธุรกิจ
ปิโตรเลียมรำยใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรผูกขำดไม่ลงมำแข่งขนักบับริษทั
น ้ำมนัเอกชนรำยใหม่ ส่งผลใหบ้ริษทัน ้ำมนัเอกชนหลำยรำยตอ้งปิดตวัลง 
 4) พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ไม่สำมำรถบงัคบั
ใช้ได้ทนัที จำกบทบญัญติักฎหมำยฉบบัน้ีไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ทนัที
โดยตวัของกฎหมำยเองแต่ตอ้งข้ึนกบัคณะกรรมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
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เช่น กรณี“ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำด”26ในพ.ร.บ.กำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542  ซ่ึงหมำยถึงผูท่ี้มีส่วนแบ่งตลำดและรำยได้เกิน
เกณฑ์ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ก ำหนด จึงท ำใหต้อ้งรอ
กฎหมำยประกอบท่ีออกโดยคณะกรรมกำรฯถึง 7  ปีกับกำรออก
ขอ้ก ำหนดองค์ประกอบของกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจเหนือตลำดในปี 255027 

                                                           
 
26  มำตรำ 3 “ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำด” หมำยควำมว่ำ ผูป้ระกอบธุรกิจรำยหน่ึงหรือ
หลำยรำยในตลำดสินคำ้ใดสินคำ้หน่ึงหรือบริกำรใดบริกำรหน่ึง ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงิน
ขำยเกินกวำ่ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดดว้ยควำมเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี และประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ ทั้งน้ีโดยให้พิจำรณำสภำพกำรแข่งขนัของตลำดดว้ย 
27 ประกำศคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ เร่ืองหลกัเกณฑผ์ูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือ
ตลำดตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 
มกรำคม 2550  ก ำหนดเป็นเกณฑเ์ดียวในทุกธุรกิจ  โดยมี 2 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
1. ผูป้ระกอบธุรกิจรำยใดรำยหน่ึง  ในตลำดสินคำ้ใดสินคำ้หน่ึงหรือบริกำรใดบริกำรหน่ึงท่ีมีส่วน
แบ่งตลำดในปีท่ีผำ่นมำตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  และมียอดเงินขำยในปีท่ีผำ่นมำตั้งแต่ 1,000 ลำ้น
บำท ข้ึนไป หรือ 
2. ผูป้ระกอบธุรกิจสำมรำยแรก  ในตลำดสินคำ้ใดสินคำ้หน่ึงหรือบริกำรใดบริกำรหน่ึง  ท่ีมีส่วน
แบ่งตลำดในปีท่ีผำ่นมำรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป  และมียอดเงินขำยของรำยใดรำยหน่ึงในปี
ท่ีผำ่นมำตั้งแต่ 1,000 ลำ้นบำทข้ึนไป  ทั้งน้ียกเวน้ผูป้ระกอบธุรกิจรำยท่ีมีส่วนแบ่งตลำดในปีท่ี
ผำ่นมำต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 หรือผูป้ระกอบธุรกิจรำยท่ีมียอดเงินขำยในปีท่ีผำ่นมำต ่ำกว่ำ 1,000 ลำ้น
บำท 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อำจทบทวนหลกัเกณฑผ์ูมี้อ  ำนำจเหนือตลำดเป็นระยะ
ให้เหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจกำรคำ้ 
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เป็นผลท ำให้กฎหมำยในมำตรำ 2528 ท่ี เป็นบทบัญญัติ ท่ีควบคุม
พฤติกรรมของ“ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำด”ไม่สำมำรถ
บงัคบัใช้ได ้จึงถูกตั้งค  ำถำมถึงควำมจริงใจของรัฐท่ีออกกฎหมำยเพรำะ
ประเทศอ่ืนมีจึงตอ้งมีเพื่อให้ดูทนัสมยั หรือขจดักำรผูกขำดสินค้ำและ
บริกำรเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 “กำรรวมธุรกิจ”29 จะตอ้งมีกำรมีกำรขออนุญำตจำกคณะกำรกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้เสียก่อน แต่ไม่มีกำรตรำกฎหมำยลูกบทในรำยละเอียด
และหลกัเกณฑ์ในกำรควบรวมจึงท ำให้กฎหมำยไม่สำมำรถก ำกบัดูแล
เร่ืองน้ีได ้
                                                           
 
28 มำตรำ 25  ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำดกระท ำกำรในลกัษณะอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ก ำหนดหรือรักษำระดบัรำคำซ้ือหรือขำยสินคำ้หรือค่ำบริกำรอยำ่งไม่เป็นธรรม 
(2) ก ำหนดเง่ือนไขในลกัษณะท่ีเป็นกำรบงัคบัโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มอยำ่งไม่เป็นธรรม ให้
ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป็นลูกคำ้ของตนตอ้งจ ำกดักำรบริกำร กำรผลิต กำรซ้ือหรือกำรจ ำหน่ำย
สินคำ้ หรือตอ้งจ ำกดัโอกำสในกำรเลือกซ้ือหรือขำยสินคำ้ กำรไดรั้บหรือให้บริกำร หรือในกำร
จดัหำสินเช่ือจำกผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน 
(3) ระงบั ลด หรือจ ำกดักำรบริกำร กำรผลิต กำรซ้ือ กำรจ ำหน่ำย กำรส่งมอบกำรน ำเขำ้มำใน
รำชอำณำจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยซ่ึงสินคำ้เพ่ือลดปริมำณให้ต  ่ำ
กวำ่ควำมตอ้งกำรของตลำด 
(4) แทรกแซงกำรประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
29 มำตรำ 26 วรรค 1 ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจกระท ำกำรรวมธุรกิจ อนัอำจก่อให้เกิดกำรผกูขำด
หรือควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขนั ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 
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 5) กำรด ำเนินคดีและบทลงโทษ กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยฉบบั
น้ีก ำหนดให้คดีกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ข้ึนสู่ศำล 3 ศำล ไดแ้ก่ ศำลอำญำ 
ศำลแพ่ง ศำลปกครอง ท ำให้ประชำชนผูฟ้้องคดีเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวนมำกในกำรฟ้องร้องคดีท่ีมีข้อเท็จจริงเดียวกัน และกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยน้ีถือเป็นควำมผิดต่อแผ่นดินตอ้งรับโทษทำงอำญำโดยผูก้ระท ำ
ควำมผิดต้องได้รับโทษทั้ งจ  ำคุกหรือปรับ หรือทั้ งจ  ำคุกและปรับ 
ตลอดเวลำท่ีมีกำรใช้บงัคบักฎหมำยน้ียงัไม่เห็นผลในทำงปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมอย่ำงชัดเจนเน่ืองจำกกระบวนกำรเอำผิดทำงอำญำนั้นต้องมี
หลกัฐำนท่ีชัดเจนสำมำรถพิสูจน์ได้จนส้ินควำมสงสัย ซ่ึงไม่เหมำะกบั
ควำมผดิทำงเศรษฐกิจท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรพิสูจน์ควำมผดิ30  
 อีกทั้งใน พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ก ำหนดวำ่ผูท่ี้
กระท ำผิดตำมกฎหมำยฉบบัน้ีจะตอ้ง “ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 6 ลำ้นบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ” ซ่ึงถือเป็นบทก ำหนดโทษท่ี
ตำยตวั และค่อนขำ้งต ่ำเกินไป ท ำให้ผูป้ระกอบธุรกิจรำยใหญ่ไม่เคำรพ
กฎหมำยฉบบัน้ี เน่ืองจำกก ำไรหรือรำยได้ท่ีได้มำจำกกำรผูกขำดหรือ
พฤติกรรมทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ อำจน ำมำซ่ึงก ำไรท่ีมำกกว่ำ
ค่ำปรับซ่ึงก ำหนดไวสู้งสุดเพียง 6 ลำ้นบำท 

                                                           
 
30 กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ สืบคน้จำก http://otcc.dit.go.th/wp-
content/uploads/2017/10/otcc-outlook-sep-2017_Page_2.jpg (5 มีนำคม 2561) 
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 กรณีตัวอย่ำง ท่ี แสดงให้ เห็น ถึงปัญหำของกำรบังคับใช้
พระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542  คือกรณีกำรแกปั้ญหำ
เร่ืองยำ ซ่ึงประชำชนท่ีได้รับผลกระทบเร่ืองยำต้องต่อสู้โดยอำศัย
บทบญัญติัมำตรำ 2531 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีภำคธุรกิจมีอ ำนำจเหนือตลำด และ
มำตรำ 2832 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัต่ำงชำติเข้ำมำมีอ ำนำจเหนือตลำดใน
ประเทศไทย ซ่ึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนคือมีกำรตั้งคณะอนุกรรมกำรข้ึนเพื่อ
พิจำรณำวำ่บริษทัยำต่ำงชำติดงักล่ำวกระท ำควำมผดิเขำ้องคป์ระกอบตำม

                                                           
 
31 มำตรำ 25 ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำดกระท ำกำรในลกัษณะอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
            (1) ก ำหนดหรือรักษำระดบัรำคำซ้ือหรือขำยสินคำ้หรือค่ำบริกำรอยำ่งไม่เป็นธรรม 
            (2) ก ำหนดเง่ือนไขในลกัษณะท่ีเป็นกำรบงัคบัโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มอยำ่งไม่เป็น 
ธรรม ให้ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป็นลูกคำ้ของตนตอ้งจ ำกดักำรบริกำร กำรผลิต กำรซ้ือ หรือกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้หรือตอ้งจ ำกดัโอกำสในกำรเลือกซ้ือหรือขำยสินคำ้ กำรไดรั้บหรือให้บริกำร หรือ
ในกำรจดัหำสินเช่ือจำกผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน 
            (3) ระงบั ลด หรือจ ำกดักำรบริกำร กำรผลิต กำรซ้ือ กำรจ ำหน่ำย กำรส่งมอบ กำรน ำเขำ้มำ
ในรำชอำณำจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยซ่ึงสินคำ้เพ่ือลดปริมำณให้
ต  ่ำกวำ่ควำมตอ้งกำรของตลำด 
           (4) แทรกแซงกำรประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
32 มำตรำ 28 ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงอยูน่อก
รำชอำณำจกัร ไม่วำ่ควำมสมัพนัธ์นั้นจะเป็นโดยทำงสญัญำ นโยบำย ควำมเป็นหุ้นส่วน กำรถือ
หุ้น หรือมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนใดท ำนองเดียวกนั ด ำเนินกำรใดๆเพ่ือให้บุคคลซ่ึงอยูใ่น
รำชอำณำจกัรท่ีประสงคจ์ะซ้ือสินคำ้หรือ บริกำรมำใชเ้อง ตอ้งถูกจ ำกดัโอกำสในกำรเลือกซ้ือ
สินคำ้หรือบริกำรจำกผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงอยูน่อกรำชอำณำจกัรโดยตรง 
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บทบญัญัติมำตรำดงักล่ำวหรือไม่ ซ่ึงผลปรำกฏว่ำคณะอนุกรรมกำรท่ี
พิจำรณำกรณีดังกล่ำวสรุปผลว่ำบริษัทยำต่ำงชำติไม่มีควำมผิดตำม
พระรำชบญัญติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ประชำชนตอ้ง
ต่อสู้ในศำลปกครองต่อไป กรณีดงักล่ำวก็ยงัคงคำ้งอยูใ่นชั้นศำลปกครอง 
กรณีปัญหำของบริษทัยำท่ีเกิดข้ึนคือมีกำรตกลงไม่ใหมี้กำรแข่งขนั ส่งผล
ให้บริษัทยำรำยใหญ่กลำยเป็นเจำ้เหนือตลำด เน่ืองจำกไร้ซ่ึงคู่แข่งใน
ตลำดยำส่งผลให้มีกำรผูกขำดยำ ดงันั้นจึงกล่ำวได้ว่ำหำกมีกำรแข่งขนั
เกิดข้ึนในตลำดยำ จะท ำให้รำคำยำลดลงและส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคซ่ึงคือ
ประชำชน  
 และอีกกรณีท่ีเป็นตวัอยำ่งกำรร้องเรียนท่ี “เกือบ”จะมีกำรบงัคบั
ใชก้ฎหมำย โดยเป็นเร่ืองเดียวท่ีคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำและเสนอเร่ือง
ต่ออยักำร คือกรณีบริษทั เอ.พี.ฮอนดำ้ จ  ำกดั ท่ีเร่ิมในปี 2546 เป็นคดีแรก
หลังจำก พ.ร.บ .แข่งขันทำงกำรค้ำมีผลบังคับใช้โดยมีผู ้จ  ำหน่ำย
รถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ 3 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ  ำกดั, 
บริษทั ไทยยำมำฮำมอเตอร์ จ  ำกดั และบริษทั คำวำซำกิ มอเตอร์ เอน็เตอร์
ไพรส์จ ำกดั เขำ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ในขอ้
กล่ำวหำท่ีวำ่ บริษทั เอ.พี.ฮอนดำ้ จ  ำกดั ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตย์ี่ห้อ
ฮอนดำ้ใชอ้  ำนำจตลำดบงัคบัให้ตวัแทนจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ยี่ห้ออ่ืน
หนัมำจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตย์ี่ห้อฮอนดำ้ของตวัเองเพียงยี่ห้อเดียว เป็น
กำร "จ ำกดั" กำรประกอบธุรกิจ มีผลให้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ยอดขำย
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ของคู่แข่งขันลดลง อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 29 แห่ง พ.ร.บ.กำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้33แต่ก็ยื้อกนัไปมำระหวำ่งหน่วยงำนจนในท่ีสุดปี 2556 
พนักงานอยัการให้ความเห็น “ไม่ฟ้อง”และคดีหมดอำยคุวำมไป 
 จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ท่ีแทจ้ริงในกำร
ป้องกนักำรกระท ำอนัเป็นกำรผูกขำด ลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัในกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ อนัจะเป็นกำรส่งเสริมให้กำรประกอบ
ธุรกิจเป็นไปอยำ่งเสรีและป้องกนัมิให้เกิดกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมใน
กำรประกอบธุรกิจ จึงมีเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมำยฉบบัน้ีเพื่อให้ทนัต่อ
สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน 

 
4. พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560  ความหวงั “ผู้บริโภค” 

 
 หลงัจำกมีกำรผลกัดนัให้แก้ไขกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้
นั้นกำรประกำศใช ้พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 256034ถือเป็นกำร
                                                           
 
33 มำตรำ 29 แห่ง พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีระบุไวว้่ำ"ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ กระท ำ
กำรใด ๆ อนัมิใช่กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และมีผลเป็นกำรท ำลำย ท ำให้เสียหำย 
ขดัขวำง กีดกนั หรือจ ำกัดกำรประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือเพ่ือมิให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจหรือตอ้งลม้เลิกกำรประกอบธุรกิจ" ซ่ึงมีบทลงโทษระบุไวต้ำมมำตรำ 51 "ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ลำ้นบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ และในกรณีท่ีกระท ำผิดซ ้ ำตอ้ง
ระวำงโทษเป็นทวีคูณ" 
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ปฏิรูปกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้คร้ังใหญ่ท่ีมุ่งให้มีกำรใช้บงัคบัได้
จริงโดยในกฎหมำยท่ีแก้ไขใหม่น้ีมีควำมเปล่ียนแปลงค่อนข้ำงมำก 
ผูเ้ขียนจะกล่ำวถึงประเด็นส ำคญัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
 1) ท่ีมำของคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ "คณะกรรมกำร
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้”35 ในกฎหมำยใหม่น้ีประกอบดว้ย ประธำน 1 คน, 
รองประธำน 1 คน, กรรมกำรอ่ืน ๆ อีก 5 คน รวม 7 คน เม่ือไดก้รรมกำร
ครบแลว้จึงเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ วำระด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี 
ต่ออำยุได ้2 วำระ ในกฎหมำยใหม่น้ีจะระบุคุณสมบติัวำ่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ควำมเช่ียวชำญดำ้นน้ีมำนำนกว่ำ 10 ปี และท่ีส ำคญัไดห้้ำมไม่ให้เป็นผู ้
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรธุรกิจ หุ้นส่วนท่ีมีอ ำนำจในกำรจดักำรในห้ำง

                                                                                                                           
 
34 พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี2 กรกฎำคม 
2560 และมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 5 ตุลำคม 2560  
35 มำตรำ 7 พ.ร.บ.กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกว่ำ  
“คณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้”  ประกอบดว้ย  ประธำนกรรมกำร  รองประธำนกรรมกำร
หน่ึงคน  และกรรมกำรอ่ืนอีกห้ำคน  ซ่ึงนำยกรัฐมนตรี แต่งตั้งจำกบุคคลท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกโดย
ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้เลขำธิกำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  
มำตรำ 8 พ.ร.บ.กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560  กรรมกำรต้องเป็นผู ้ท่ีมีผลงำนหรือเคย
ปฏิบติังำนท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรเป็นผูมี้ควำมรู้  และมีควำมเช่ียวชำญหรือมีประสบกำรณ์ไม่น้อย
กว่ำสิบปี  ในสำขำนิติศำสตร์  เศรษฐศำสตร์  กำรเงิน  กำรบญัชี  อุตสำหกรรม  กำรบริหำรธุรกิจ  
กำรคุม้ครองผูบ้ริโภค  หรือในสำขำอ่ืน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกบัดูแล กำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้  ทั้งน้ี  กำรนบัระยะเวลำขำ้งตน้ให้น ำมำรวมกนัได ้
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หุ้นส่วน หรือผูถื้อหุ้นเกินกว่ำ 5% ของทุนทั้งหมดของบริษทั ขำ้รำชกำร
ประจ ำพนกังำนหรือลูกจำ้งของหน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ไม่เป็นกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำของหน่วยงำนของรัฐท่ีด ำเนินธุรกิจ และ
ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในสถำบนัหรือสมำคม ซ่ึงเป็นกำรรวมกลุ่ม
ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคห์รือประโยชน์ร่วมกนัในทำงกำรคำ้ 
จึงท ำให้คณะกรรมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำในกฎหมำยใหม่มีควำมเป็น
อิสระ ไม่ตกอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลทำงกำรเมืองและธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัญหำหลกั
ในกฎหมำยฉบบัเก่ำ และท่ีส ำคญัตำมกฎหมำยใหม่ คณะกรรมกำรจะ
ปฏิบติังำนแบบเต็มเวลำ ต่ำงจำกเดิมท่ีเป็นแบบไม่เต็มเวลำเพรำะแต่งตั้ง
บุคคลท่ีท ำงำนในหน่วยงำนอ่ืนมำเป็นกรรมกำรทั้งหมด ท ำให้ประสบ
ปัญหำกำรนดัประชุมและไม่สำมำรถใหเ้วลำกบักำรท ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 
 2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กำรแยก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้มำเป็นหน่วยงำนอิสระมี
ฐำนะเทียบเท่ำ "กรม” จำกเดิมมีฐำนะเป็น ส ำนกั สังกดักรมกำรคำ้ภำยใน 
กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงควำมเช่ียวชำญของเจ้ำหน้ำท่ี 
เพรำะรับผิดชอบในเน้ืองำนท่ี เก่ียวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
โดยเฉพำะ ไม่ตอ้งรับผิดชอบในงำนส่วนอ่ืนและเจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำน
ท ำงำนเต็มเวลำ เพื่อช่วยป้องกนัปัญหำผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีถือว่ำมี
ส่วนส ำคัญท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำง
กำรคำ้เป็นไปอยำ่งเสรีและเป็นธรรมมำกข้ึน อีกทั้งกฎหมำยใหม่ยงัเพิ่ม



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

79 
 
 

อ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ36 ให้
ต้องจัดท ำฐำนข้อมูลขนำดตลำดสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีแนวโน้มจะ

                                                           
 
36 มำตรำ ๒๙พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560  ให้ส ำนกังำนมีอ ำนำจหน้ำท่ี  ดงัต่อไปน้ี (1) 
รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร (2) ติดตำมพฤติกรรมของผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีอำจก่อให้เกิดกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติน้ีและ รำยงำนต่อคณะกรรมกำร (3) 
ศึกษำ  คน้ควำ้  วิเครำะห์  วิจยัเก่ียวกบัสินคำ้  กำรบริกำร  และพฤติกรรมใน กำรประกอบธุรกิจ  
รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงและให้ควำมเห็นในกำรส่งเสริม  พฒันำ  และก ำกบัดูแล กำรประกอบ
ธุรกิจ (4) จดัท ำฐำนขอ้มูลขนำดตลำดสินคำ้หรือบริกำรท่ีมีแนวโนม้จะก่อให้เกิดกำรผกูขำดตลำด 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด  และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน (5) รับเร่ืองร้องเรียนท่ีบุคคลใดอำ้งวำ่ได้
มีกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญติัน้ี  และด ำเนินกำรแสวงหำ ขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยำนหลกัฐำนใน
เร่ืองท่ีร้องเรียนให้ไดข้อ้เทจ็จริงเพียงพอ  เพ่ือน ำเสนอ คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ทั้งน้ี  ตำมระเบียบ
ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด (6) ถือกรรมสิทธ์ิ  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิใด ๆ (7) ก่อตั้ง
สิทธิหรือท ำนิติกรรมใด  ๆ  เก่ียวกบัทรัพยสิ์น (8) แลกเปล่ียนขอ้มูล  ร่วมด ำเนินกำรในกำรเจรจำ  
ท  ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือ หน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศในกิจกำรท่ี
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน (9) จดัให้มีหรือให้ควำมร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนในกำรศึกษำ
อบรมและพฒันำควำมรู้เก่ียวกบั กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ (10) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบั
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใน กำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมพระรำชบญัญติัน้ี (11) รับ
ค่ำธรรมเนียมตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำย  และค่ำตอบแทน  ค่ำบริกำร  หรือรำยได้จำก กำร
ด ำเนินงำน (12) เผยแพร่ผลค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรต่อสำธำรณชน   (13) จดัท ำรำยงำน
ประจ ำปีแสดงผลงำนและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและ ส ำนกังำนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน (14) ปฏิบัติกำรตำมประกำศ  ระเบียบ  มติของ
คณะกรรมกำร  และปฏิบัติกำรตำมท่ี คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย (15) 
ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของส ำนกังำน 
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ก่อใหเ้กิดกำรผกูขำดและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ซ่ึงฐำนขอ้มูลดงักล่ำวไม่
เคยถูกรวบรวมจึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรวิเครำะห์วำ่ผูใ้ดเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีมีอ ำนำจเหนือตลำดหรือไม่อยำ่งไร  
 3) กำรใช้กฎหมำยกบัรัฐวิสำหกิจ กฎหมำยใหม่แก้ไขปัญหำน้ี
โดยกำรก ำหนดให้ใชก้ฎหมำยแข่งขนัทำงกำรคำ้กบัรัฐวิสำหกิจดว้ย แต่
จะยกเวน้ให้เฉพำะ “กำรประกอบธุรกิจ” ของรัฐวิสำหกิจท่ีจ ำเป็นในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะตำมกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีเท่ำนั้น 
 4) กำรตีควำมกฎหมำยท่ีชดัเจนข้ึน “กำรรวมธุรกิจ”ตำมกฎหมำย
เดิมฉบบัปี 2542 จะตอ้งมีกำรขออนุญำตจำกคณะกรรมกำรกำรแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ก่อน แต่กฎหมำยไม่สำมำรถใช้บงัคบัได้เพรำะไม่มีกำรออก
กฎหมำยลูกมำบังคับใช้ว่ำกรณีใดบ้ำงจะต้องขออนุญำตในกำรรวม
กิจกำรและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร ในเร่ืองน้ีจำกเดิมท่ีต้องขอ
อนุญำต เป็นก ำหนดให้แยกกรณีท่ีจะต้องแจ้ง กับกรณีท่ีจะต้องขอ
อนุญำตออกจำกกนั กล่ำวคือ ถำ้ผลกระทบของกำรรวมธุรกิจเป็นเพียงแค่
กำร “ลดกำรแข่งขันอย่ำงมีนัยส ำคัญ” ก็ให้แจ้งผลกำรรวมธุรกิจต่อ
คณะกรรมกำรภำยใน 7นบัแต่วนัรวมธุรกิจ37 แต่หำกผลกระทบของกำร

                                                           
 
37 มำตรำ 52 วรรค 1 พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560  ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีกระท ำกำรรวม
ธุรกิจอนัอำจก่อให้เกิดกำรลดกำรแข่งขนัอยำ่ง มีนัยส ำคญัในตลำดใดตลำดหน่ึงซ่ึงเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  ตอ้งแจง้ผล กำรรวมธุรกิจต่อคณะกรรมกำรภำยใน
เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรวมธุรกิจ  
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รวมธุรกิจคือ  “อำจก่อให้เกิดกำรผูกขำดหรือกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจเหนือ
ตลำด” กรณีน้ีตอ้งขออนุญำตจำกคณะกรรมกำร38 
 5) กำรก ำหนดเขตอ ำนำจศำล กำรฟ้องคดีอำญำ และคดีฟ้องเรียก
ค่ำเสียหำยตำมกฎหมำย ให้เป็นศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ39 ซ่ึงเป็นศำลท่ีมีควำมทันสมัย มีควำมเช่ียวชำญใน
กฎหมำยเฉพำะทำง อยำ่งเช่นกฎหมำยแข่งขนัทำงกำรคำ้มำกกวำ่ศำลอ่ืน 
 6) กำรเพิ่มโทษทำงอำญำ และโทษทำงปกครอง ในส่วนของ
บทลงโทษทำงอำญำท่ีเด่นชดัมำกก็คือ กำรเพิ่มในส่วนของโทษปรับไม่
เกินร้อยละ 10 ของรำยไดใ้นปีท่ีกระท ำควำมผิด หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ หำก
กระท ำผิดตำมมำตรำ 5040 ผูมี้อ  ำนำจเหนือตลำดท่ีมีพฤติกรรมจ ำกดักำร

                                                           
 
38 มำตรำ 51 วรรค 2 พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะกระท ำกำรรวม
ธุรกิจอนัอำจก่อให้เกิดกำรผกูขำดหรือกำรเป็นผูป้ระกอบ ธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือตลำดตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกคณะกรรมกำร  
39 มำตรำ 26 พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 กำรฟ้องคดีอำญำและกำรฟ้องคดีเรียก
ค่ำเสียหำยตำมพระรำชบญัญติัน้ี  ให้อยู่ ในเขตอ ำนำจของศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศ 
40 มำตรำ 50 พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 ห้ำมมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ ำนำจเหนือ
ตลำดกระท ำกำรในลกัษณะ อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี (1) ก ำหนดหรือรักษำระดบัรำคำซ้ือหรือ
ขำยสินค้ำหรือค่ำบริกำรอย่ำงไม่เป็นธรรม (2) ก ำหนดเง่ือนไขในลักษณะท่ีไม่เป็นธรรมให้ผู ้
ประกอบธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป็นคู่คำ้ของตนตอ้งจ ำกดั กำรบริกำร  กำรผลิต  กำรซ้ือ  หรือกำรจ ำหน่ำย
สินคำ้  หรือตอ้งจ ำกดัโอกำสในกำรเลือกซ้ือหรือขำยสินคำ้  กำรไดรั้บหรือให้บริกำร  หรือในกำร
จดัหำสินเช่ือจำกผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน (3) ระงบั  ลด  หรือจ ำกดักำรบริกำร  กำรผลิต  กำรซ้ือ  กำร
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แข่งขัน ท่ี เส รีห รือเป็นธรรม เช่น  ก ำหนดเง่ือนไขท่ีไม่ เป็นธรรม 
แทรกแซงกำรกระท ำของผูอ่ื้น เป็นตน้ หรือมำตรำ 5441 ผูป้ระกอบกำรท่ี
มีพฤติกรรมกำรผูกขำด เช่น ก ำหนดรำคำ ก ำหนดเง่ือนไข จ ำกดัปริมำณ
สินคำ้ หรือกำรสมรู้กนัระหว่ำงผูป้ระกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีมีพฤติกรรม
ตำมมำตรำ 5542 เช่น ลดคุณภำพสินคำ้หรือบริกำร แต่งตั้งบุคคลในเป็น

                                                                                                                           
 

จ ำหน่ำย  กำรส่งมอบ  กำรน ำเขำ้มำ ในรำชอำณำจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ท  ำลำยหรือท ำให้
เสียหำยซ่ึงสินค้ำ  ทั้ งน้ี  เพ่ือลดปริมำณให้ต  ่ำกว่ำควำมต้องกำรของตลำด   (4) แทรกแซงกำร
ประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
41 มำตรำ 54 พ.ร.บ.กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 ห้ำมมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู ้
ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีแข่งขนัในตลำดเดียวกนั  กระท ำกำรใด ๆ  อนัเป็นกำรผูกขำด  หรือลดกำร
แข่งขนั  หรือจ ำกดักำรแข่งขนัในตลำดนั้นในลกัษณะ อย่ำงหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี (1) ก ำหนด
รำคำซ้ือหรือรำคำขำยหรือเง่ือนไขทำงกำรคำ้ใด  ๆ  ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ท่ีส่งผลต่อรำคำ
สินคำ้หรือบริกำร (2) จ  ำกดัปริมำณของสินคำ้หรือบริกำรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรำยจะผลิต  ซ้ือ  
จ  ำหน่ำย  หรือบริกำรตำมท่ีตกลงกนั (3) ก ำหนดขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขในลกัษณะสมรู้กนั  เพ่ือให้
ฝ่ำยหน่ึงไดรั้บกำรประมูลหรือ ประกวดรำคำสินคำ้หรือบริกำร  หรือเพ่ือมิให้ฝ่ำยหน่ึงเขำ้แข่งขนั
รำคำในกำรประมูลหรือประกวดรำคำสินคำ้ หรือบริกำร (4) ก ำหนดแบ่งทอ้งท่ีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
แต่ละรำยจะจ ำหน่ำย  หรือลดกำรจ ำหน่ำย  หรือซ้ือสินค้ำ หรือบริกำรได้ในท้องท่ีนั้น  หรือ
ก ำหนดผูซ้ื้อหรือผูข้ำยท่ีผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรำยจะจ ำหน่ำยหรือ ซ้ือสินคำ้หรือบริกำรได ้ โดยผู ้
ประกอบธุรกิจอ่ืนจะไม่ซ้ือหรือจ ำหน่ำยหรือซ้ือสินคำ้หรือบริกำรนั้น บทบญัญติัตำมวรรคหน่ึง  มิ
ให้ใช้บงัคบักบักำรกระท ำระหว่ำงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั ทำงนโยบำยหรืออ ำนำจ
สัง่กำรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  
42 มำตรำ 55พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560  ห้ำมมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู ้
ประกอบธุรกิจอ่ืนกระท ำกำรใด ๆ  อนัเป็น กำรผูกขำด  หรือลดกำรแข่งขนั  หรือจ ำกดักำรแข่งขนั
ในตลำดใดตลำดหน่ึงในลกัษณะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ดงัต่อไปน้ี (1) ก ำหนดเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้น
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ผูดู้แลกำรจ ำหน่ำย ก็จะมีโทษทำงปกครองเช่นกนั และโทษทำงปกครอง
รวมถึงกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรควบรวมธุรกิจ เช่น ไม่ปฏิบติัตำมมำตรำ 
51 วรรคหน่ึง กำรไม่แจง้ผลกำรควบรวมธุรกิจภำยใน 7 วนั จะมีโทษทำง
ปกครองสูงสุดถึงปรับไม่เกิน 200,000 บำท และปรับอีกในอตัรำไม่เกิน 
10,000 บำทต่อวนัท่ีฝ่ำฝืน แต่หำกควบรวมโดยไม่ได้รับอนุญำตตำม
มำตรำ 51 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 53 ไม่ปฏิบัติตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน 0.5% ของมูลค่ำธุรกรรมในกำร
รวมธุรกิจ จำกเดิมมีเพียงโทษปรับหรือจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี ทั้งน้ีกำรค ำนวณ
และเปรียบเทียบปรับเป็นเปอร์เซ็นต ์ถือวำ่เป็นไปตำมระบบสำกลท่ีใชใ้น
หลำยประเทศ 
 กำรประกำศใช ้พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 นั้นเป็น
แกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำก “เหตุ”ต่ำงๆท่ีไม่สำมำรถบงัคบัใช้ พ.ร.บ.กำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีมีบทบำทในกำรออกกฎหมำยลูก ประกำศ ขอ้ก ำหนด
                                                                                                                           
 

มำตรำ  54  (1)  (2)  หรือ  (4)  ระหว่ำงผูป้ระกอบธุรกิจท่ี มิใช่คู่แข่งขนัในตลำดเดียวกนั (2) ลด
คุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรให้ต  ่ำลงกว่ำท่ีเคยผลิตจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร (3) แต่งตั้งหรือ
มอบหมำยให้บุคคลใดแต่ผูเ้ดียวเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้หรือให้บริกำรอยำ่งเดียวกนั หรือประเภท
เดียวกนั (4) ก ำหนดเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรซ้ือหรือกำรจ ำหน่ำยสินคำ้หรือกำรบริกำร
เพ่ือให้ปฏิบติั ตำมท่ีตกลงกัน (5) ควำมตกลงร่วมกันในลักษณะอ่ืน  ๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด 
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ท่ีท  ำให้กฎหมำยฉบบัน้ีสำมำรถใชบ้งัคบัไดซ่ึ้งหำกพิจำรณำจำกช่วงเวลำ
ตั้งแต่ พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 5 
ตุลำคม 2560 เม่ือมีกำรจดัตั้ งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำง
กำรค้ำ หลังจำกนั้นจะเข้ำสู่กระบวนกำรคดัเลือก "คณะกรรมกำรกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ” ในเดือนกรกฎำคม 2561 และคัดเลือกเลขำธิกำร
ส ำนักฯภำยในเดือนธันวำคม 256143 ภำยหลังจำกท่ีคณะกรรมกำรกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ีนั้นตอ้งรอวำ่ประกำศขอ้ก ำหนดของคณะ

                                                           
 
43 บทสมัภำษณ์ นำงนนัทวลัย ์ศกุนตนำค อธิบดีกรมกำรคำ้ภำยใน จำกบทควำมพ.ร.บ.แข่งขนัทำง
กำรค้ำ ลบภำพ “เสื อกระดำษ ” ปลอดกำรเมืองแทรก , 1กุมภำพันธ์  2561 ,สืบค้นจำก 
https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-27495 (6 มีนำคม 2561) 
กล่ำววำ่ “หลงัจำกกฎหมำยแข่งขนัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัวนัท่ี 5 ตุลำคม น้ีว่ำ กรมกำรคำ้ภำยใน
จะตอ้งยกร่ำงอนุบญัญติัอีก 81 ฉบบั ให้เสร็จส้ินภำยในเดือนสิงหำคมน้ี และจะตั้งคณะกรรมกำร 
(ชุดรักษำกำร) เป็นผูพิ้จำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุบญัญติัก่อนเปิดประชำพิจำรณ์และประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำภำยในเดือนธนัวำคม 2560 
พร้อมกนัน้ี กรมจะตอ้งเตรียมควำมพร้อมในกำรจดัท ำแผนของบประมำณ จดัตั้งส ำนกังำน จดัจำ้ง
บุคลำกร (ตำมไทม์ไลน์ประกอบ) ส ำหรับอตัรำก ำลงั 64 อตัรำ แบ่งเป็น รองเลขำธิกำรส ำนักฯ                 
1 อัตรำ, ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 3 อัตรำ, สำยงำนบริหำรกลำง 15 อัตรำ, สำยงำนวิเครำะห์
โครงสร้ำงธุรกิจและพฒันำระบบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 14 อตัรำ, สำยงำนก ำกบัดูแลพฤติกรรม
ทำงกำรคำ้ 15 อตัรำ และสำยงำนกฎหมำยและคดี 16 อตัรำ (ไม่รวมเลขำธิกำรส ำนักฯ 1 อตัรำ 
และท่ีปรึกษำอีก 3 อตัรำ) หลงัจำกนั้นจะเขำ้สู่กระบวนกำรคดัเลือก "คณะกรรมกำรกำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำ” ในเดือนกรกฎำคม ปี 2561 และคดัเลือกเลขำธิกำรส ำนักฯภำยในเดือนธันวำคม 
2561” 
 

https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-27495%20(
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กรรมกำรฯต่ำงๆจะออกมำเพื่อรองรับกฎหมำยหลกัให้ขบัเคล่ือนไปได้
ในระยะเวลำนำนเท่ำไหร่( จำก พ.ร.บ.กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 
ใชร้ะยะเวลำในกำรรอประกำศคณะกรรมกำรฯถึง 7 ปี) คงตอ้งรอดูต่อไป
วำ่กฎหมำยฉบบัน้ีจะให้ควำมส ำคญักบัใครมำกกวำ่กนัระหวำ่งผูป้ระกอบ
ธุรกิจรำยใหญ่ รำยย่อย ผูบ้ริโภค หรือจะให้ควำมส ำคญักับกำรรักษำ
เสรีภำพทำงเศรษฐกิจของบุคคลทุกกลุ่มอยำ่งเทียมกนัผำ่นกำรรักษำตลำด
ใหมี้กำรแข่งขนั44 
 

5. สรุป 
 

 กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำถือเป็นนโยบำยทำงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นท่ี
ยอม รับกันในก ลุ่มประเทศท่ี เปิด เส รีทำงกำรค้ำ โดยยึดหลักให้
ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเดียวกนัได้ใน
รำคำและคุณภำพท่ีแตกต่ำงกนัตำมกลไกตลำด อนัเป็นวธีิกำรหน่ึงในกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมี

                                                           
 
44 กำรปฏิรูปกฎหมำยแข่งขนัทำงกำรคำ้ : ควำมหวงัใหม่ของสังคมไทย?,กนกนยั ถำวรพำนิช, 5 

เมษำยน 2560,สืบคน้จำก https://www.the101.world/thoughts/on-new-competition-law (6 

มีนำคม 2561) 

 

https://www.the101.world/thoughts/on-new-competition-law
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ประสิทธิภำพ และในขณะเดียวกนัก็เป็นประโยชน์แก่ประชำชนท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคซ่ึงจะสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพและในรำคำท่ีถูก
ลง 
 อย่ำงไรก็ดี แมจ้ะมีแนวคิดในกำรเปิดให้กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้
เป็นไปอยำ่งเสรีก็ตำม แต่ในทำงปฏิบติัก็ยงัพบปัญหำวำ่มีกำรผูกขำดทำง
กำรคำ้โดยกลุ่มผูป้ระกอบกำรบำงกลุ่ม หลำยประเทศท่ีเป็นรัฐทุนนิยมท่ีมี
บทบำทมำกในตลำดกำรค้ำโลกจึงได้มีกำรออกกฎหมำยป้องกันกำร
ผูกขำดทำงกำรค้ำข้ึนมำบังคับใช้ เช่นสหรัฐอเมริกำ และสหรำช
อำณำจกัร หรือแมแ้ต่ในประเทศท่ีไม่ไดมี้บทบำทมำกในตลำดกำรคำ้โลก
ก็ตำม ก็มีกำรบญัญติักฎหมำยในลกัษณะเดียวกนัเพื่อควบคุมกลไกตลำด
ในประเทศใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจโลก 
        ส ำหรับประเทศไทยนั้นนบัแต่มีกำรบงัคบัใชพ้ระรำชบญัญติักำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2542 จนถึงปี 2560 เวลำร่วม 18 ปี แต่ไม่มีกำร
บังคับใช้กฎหมำยกับผูป้ระกอบธุรกิจรำยใดเลยเน่ืองจำกกำรตีควำม
กฎหมำย และผูมี้อ  ำนำจบังคบัใช้อย่ำงคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำง
กำรคำ้ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแวดวงธุรกิจ ท่ีส่วนใหญ่เป็นพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้ซ่ึงหำกจะบงัคบัใช้กฎหมำยกบัพรรคพวกเพื่อนฝูงกนัก็ดูจะ
เป็นกำรหักหำรน ้ ำใจ กำรท่ีผู ้มีอ  ำนำจในกำรบังคับใช้(กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้)อยูใ่นข่ำย “น ้ ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ำ”กบั
ผูถู้กร้องเรียนนั้น กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้จึงไม่ถูกใชบ้งัคบัตลอด
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ระยะเวลำท่ีประกำศใชก้ฎหมำยน้ี บทเรียนท่ีเกิดข้ึนกบัพ.ร.บ.กำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542  นั้ น  ท ำให้หลำยฝ่ำยผลักดันให้ มีกำรแก้ไข
จนกระทัง่เป็นผลในปี 2560 ท่ีเปรียบเสมือนกำรเร่ิมนับหน่ึงกับระบบ
กลไกของกฎหมำยท่ีถูกวำงข้ึนให้แตกต่ำงจำกกฎหมำยเดิมอย่ำงส้ินเชิง
ตั้ งแต่กำรแยกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้เป็น
อิสระหน่วยงำนหน่ึงต่ำงหำกจำกกรมกำรคำ้ภำยใน กระทรวงพำณิชยท่ี์
เคยสังกดัเพื่อให้มีเจำ้หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบส่วนงำนน้ีโดยเฉพำะ และใน
ส่วนของคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีในกฎหมำยใหม่ก ำหนด
คุณสมบัติไวเ้ป็นกลำงว่ำจะต้องไม่เป็นฝ่ำยกำรเมือง  นักธุรกิจ หรือ
ขำ้รำชกำรต่ำงๆประกอบกบัตอ้งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ จำกกำรก ำหนดคุณสมบติัน้ีท ำให้ประชำชนท่ีติดตำมควำม
เคล่ือนไหวของกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้คำดหวงัให้กฎหมำยฉบบั
น้ีขบัเคล่ือนเป็นไปตำมกลไกท่ีบญัญัติไว ้และคงมีโอกำสได้เห็นกำร
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยท่ีลงโทษ 
“ยกัษใ์หญ่”ทำงธุรกิจท่ีเอำเปรียบผูบ้ริโภคมำยำวนำน และหวงัเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำคนไทยจะมีโอกำสได้เลือกสินคำ้หรือบริกำรท่ีเคยผูกขำดมำนำน
โดยเฉพำะสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 
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บทคดัย่อ 
 

ปรัชญำเต๋ำถือว่ำเป็นแนวควำมคิดท่ีมุ่งสอนให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกัน
อยำ่งสงบและสันติภำยใตส้ภำวะธรรมชำติ ซ่ึงถือวำ่เป็นสภำวะท่ีดีท่ีสุดท่ี
จะน ำพำสังคมให้อยู่รอดปลอดภยั ศำสดำ เล่ำจ้ือ(Lao Tzu) ได้บัญญัติ
คมัภีร์เต๋ำเต็กเก็ง (Tao Te Ching) โดยมีสำระระบุโดยสรุปเก่ียวกบัมนุษย ์
กำรปกครอง กฎหมำย สังคม กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติวิธี โดยแนว
ปรัชญำน้ีไดเ้นน้ย  ้ำให้มนุษยอ์อกห่ำงจำกขอ้ยุง่ยำก และกฎเกณฑ์ทั้งปวง 
อำทิกำรปกครอง และกฎหมำย ซ่ึงมนุษยเ์ช่ือวำ่เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหำ
ควำมขดัแยง้ และยงัเช่ือต่อๆกนัมำวำ่จะน ำสันติมำสู่มนุษย ์แต่ในค ำสอน
ของปรัชญำเต๋ำกลบัมองว่ำกฎหมำย หรือระบบกำรปกครองทั้งปวงเป็น
เพียงโลกสมมุติ และจะคอยพนัธนำกำรมนุษยชำติมิให้เขำ้สู่วถีิแห่งควำม
เป็นธรรมชำติ ดงันั้นกำรใช้กฎหมำย และกำรปกครองตำมแนวปรัชญำ
เต๋ำจึงอิงอยู่กบัหลกั “ไม่กระท ำ” ในทุกส่ิง เพื่อให้ทุกส่ิงด ำเนินไปตำม
วิถีทำงแห่งตนเอง ในบทควำมน้ีจึงวิพำกษ์ให้เห็นถึงแนวทำงแห่งควำม
ยุติธรรมอีกเส้นทำงหน่ึงซ่ึงมุ่งเน้นกำรให้คุณค่ำกบัธรรมชำติของมนุษย ์
มำกกว่ำให้ควำมส ำคญักบักฎหมำย กำรปกครอง ซ่ึงเป็นควำมยุติธรรม
แบบปัจเจก หำใช่ควำมยติุธรรมอนัเป็นสำกลจกัรวำลไม่ ในบำงกรณีอำจ
น ำมำปรับใช้กับกระบวนกำรบัญญัติกฎหมำย กำรใช้ และตีควำม
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กฎหมำยซ่ึงผูบ้ญัญติัควรเปิดช่องให้เกิดกำรเจรจำระหวำ่งคู่กรณีในฐำนะ
มนุษย ์มำกกวำ่ใชก้ฎหมำยเขำ้บงัคบับญัชำในทุกรณี  
ค าส าคัญ: กำรใชก้ฎหมำยอยำ่งสันติวธีิ 
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Abstract 
 

“Taoism” was the doctrine which aims at peaceful coexistent 
with nature, which was the best environment to bring harmony to 
society. Lao Tzu, the founder Tao, wrote “Tao Te Ching”. The scripture 
involved human, government, law, society and how to live peacefully 
among others. The doctrine emphasized on “simplicity” and told 
followers to stay away from complicacy of all things such as law and 
government, which human believes to be the dispute meditation tools 
that will bring peace to humanity. But Taoism believes that law and 
government is nothing but make-believes that binds humanity from the 
way of natural harmony. Hence, the government defined by Taoism 
principle was based on “avoidance of action” in every case possible in 
order to let things be naturally. This article criticize the alternative 
approach to justice which gives priority to the value of human nature 
before law and government which was just individually but not 
universally perceived. The principle of Taoism in some cases might be 
beneficial to use in legal interpretation, legislation process or law 
enforcement. The doctrine open the room for the litigants to negotiate 
rather than strictly enforcing law in every cases. 
keywords: Peaceful law enforcement. 
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1.  บทน า 
 

 ลัทธิเต๋ำ คือผลผลิตทำงปัญญำของสังคมจีนเป็นกำรตกผลึก
ควำมคิดเก่ียวกับมนุษย์ สังคม และธรรมชำติ โดยศำสดำเล่ำจ้ือผูใ้ห้
ก ำเนิดคมัภีร์เต๋ำเต็กเก็ง หรือเต๋ำเต๋อจิง (Tao Te Ching) ซ่ึงวรรณกรรม
ดังกล่ำวเป็นเสมือนคลังแห่งภูมิปัญญำของโลกเป็นปรำกฏกำรณ์อัน
ยิ่งใหญ่สะทอ้นถึงวิธีคิดอนัชำญฉลำดท่ีจะมุ่งให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัอย่ำง
สงบ และสันติ ภำยใตมุ้มมองของธรรมชำติ และจกัรวำล อย่ำงไรก็ตำม
แนวควำมคิดแบบเต๋ำมิไดป้ฏิเสธวำ่ควำมขดัแยง้มิไดมี้อยูเ่พียงแต่แนะน ำ
ว่ำเม่ือเกิดควำมขัดแยง้แล้วจะบริหำรควำมขัดแยง้อย่ำงไร โดยส่ิงท่ี
น่ำสนใจท่ีสุดในปรัชญำส ำนกัน้ีกลบัปฏิเสธกำรใชก้ฎหมำยเขำ้มำจดักำร
ปัญหำ แต่เน้นให้งดเว้น ท่ีจะจัดกำรปัญหำซ่ึงในบำงค ำสอนของ
แนวควำมคิดว่ำกำรปล่อยให้กฎเกณฑ์ของจกัรวำลด ำเนินไปตำมแบบ
แผนจึงเป็นส่ิงดีท่ีสุด กฎหมำยของมนุษย์มักน ำพำควำมยุ่งยำกและ
พนัธนำกำรกำรเขำ้สู่วถีิทำงแห่งธรรมชำติท่ีแทจ้ริง 
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2. ก าเนิดปรัชญาเต๋า จักรวาลแห่งความยุติธรรม  
 

เล่ำจ้ือ(Lao Tzu) ศำสดำผูใ้ห้ก ำเนิดวิธีคิดแบบเต๋ำ มีขอ้ถกเถียงกนั
มำกมำยเก่ียวกับประเด็นท่ีท่ำนเป็นผูนิ้พนธ์คัมภีร์เต๋ำเต็กเก็งหรือไม่ 
อยำ่งไรก็ตำมในบนัทึกของสุมำเจ๋ียนซ่ึงเป็นบนัทึกประวติัศำสตร์เล่มแรก
ของจีน (ประมำณ100ปีก่อนคริสตกำล) ไดแ้สดงควำมเห็นไวว้ำ่มีควำม
เป็นไปไดท่ี้เล่ำจ้ือจะเป็นผูป้ระพนัธ์คมัภีร์วิถีทำงแห่งเต๋ำน้ีข้ึนขณะเม่ือ
เล่ำจ้ือมีอำยุได้ประมำณ160-200ปี เล่ำจ้ือได้พบเห็นปัญหำต่ำงๆของ
บำ้นเมืองในยุคแห่งควำมวุน่วำย ทั้งกำรรบพุ่งระหวำ่งแควน้ และปัญหำ
ควำมวุน่วำยสับสนภำยในรำชวงศโ์จว ซ่ึงก่อตวัเป็นภำวะไร้ระเบียบ เม่ือ
เกิดควำมเบ่ือหน่ำยต่อปัญหำดงันั้นท่ำนจึงไดเ้ดินทำงไปทำงตะวนัตกเพื่อ
แสวงหำชีวิตอนัเป็นอมตะ เม่ือเดินทำงถึงด่ำนฮัน่กู่ อนัเป็นทำงผำ่นไปสู่
แดนตะวนัตก นำยด่ำนหยนิซีไดข้อใหท้่ำนเขียนบำงส่ิงไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึก 
ท่ำนจึงไดเ้ขียนหนงัสือบรรุจอกัษรกวำ่5,00ตวัทิ้งไวใ้ห้ ซ่ึงก็คือคมัภีร์เต๋ำ
เตก็เก็ง จำกนั้นท่ำนจึงเดินทำงออกจำกด่ำน และหำยสำบสูงไป46 

 
 

                                                           
 
46 พจนำ จนัทรสนัติ . วถิีแห่งเต๋าหรือคมัภร์ีเต๋าเต็กเกง็ของปราชญ์เหลาจ้ือ . กรุงเทพฯ : 
ส ำนกัพิมพเ์คล็ดไทย, พิมพค์ร้ังท่ี2.2520 หนำ้ 21 – 23 
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ความหมายของเต๋า 
 เต๋ำ (Tao) หมำยถึง หนทำง หรือวิถี เป็นค ำสมมุติข้ึนใช้เรียก
สภำวะหน่ึงซ่ึงไม่สำมำรถอธิบำยด้วยถอ้ยวำจำได ้เน่ืองจำกถอ้ยค ำและ
ภำษำก่อให้เกิดถ้อยค ำและภำษำต่อเน่ืองกนัไป ส่วนเหตุผลก็ก่อก ำเนิด
เหตุผลต่อไปไม่มีส้ินสุด แต่ควำมเป็นเต๋ำนั้นสงบน่ิงสนิทอยูใ่นตวัเองเป็น
สภำวะท่ีทั้งมิไดต้อบรับ หรือปฏิเสธส่ิงใด ดงันั้นจึงเป็นท่ีมำของกำรท่ีไม่
อำจใช้ถอ้ยค ำภำษำหรือเหตุผลมำอธิบำยค ำว่ำ “เต๋ำ” ได ้ดงันั้นเล่ำจ้ือจึง
เป็นแต่เพียงหยิบยืมค ำว่ำเต๋ำเพื่อสมมุติข้ึนบรรยำยควำมในคมัภีร์เต๋ำเต็ก
เก็งเท่ำนั้น47 

“เต๋ำท่ีอธิบำยไดมิ้ใช่เต๋ำอนัอมตะ 
ช่ือท่ีตั้งใหก้นัไดก้็มิใช่ช่ือสูงส่ง 
เต๋ำนั้นมิอำจอธิบำยและมิอำจตั้งช่ือ 
เม่ือไร้ช่ือท ำฉนัใดจกัใหผ้อ่ืูนรู้ 
ขำ้พเจำ้ขอเรียกส่ิงนั้นวำ่ “เต๋ำ” ไปพลำงๆ”48 

 ดงันั้นเต๋ำก็คือสภำวะหน่ึงซ่ึงนกัปรำชญส์มมุติข้ึนเพื่อพยำยำมจะ
อธิบำยค ำสอนของส ำนักตน เพื่อให้ผูศึ้กษำแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำง
โลกธรรมดำของมนุษย ์และโลกแห่งเต๋ำอนัเป็นส่ิงท่ีสูงส่งกวำ่  

                                                           
 
47 พจนำ จนัทรสนัติ ,อำ้งแลว้. หนำ้ 27-29 
48 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 1 “เต๋ำอนัสูงสุด” 



 ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                 School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 

 

98 
 
 

 
การปกครองตามแนวปรัชญาเต๋า 

วิถีทำงแห่งเต๋ำนั้นมุ่งเน้นให้ปกครองเยี่ยงนักปรำชญ์ ซ่ึงในท่ีน้ี
หมำยถึงผู ้ปกครองจะต้องเข้ำใจในตัวผู ้อยู่ใต้ปกครองอย่ำงลึกซ้ึง 
กล่ำวคือในกำรปกครองท่ีดีแนวคิดเต๋ำมองว่ำไม่ควรยกย่องควำมฉลำด 
ไม่ให้คุณค่ำกบัส่ิงของหำยำก และส่งเสริมให้ประชำชนลดควำมอยำก 
เพรำะเหตุทั้งสำมประกำรน้ีเป็นท่ีมำของควำมขดัแยง้ และน ำไปสู่กำร
แกปั้ญหำโดยกฎหมำยและควำมรุนแรงต่ำงๆ ควำมเฉลียวฉลำดน ำมำซ่ึง
กำรแก่งแยง่ชิงดีในหมู่รำษฎร์ กำรให้คุณค่ำในส่ิงของหำยำกน ำมำซ่ึงกำร
ลักขโมยคดโกง ส่วนควำมอยำกถือเป็นมลทินต่อควำมบริสุทธ์ิในใจ
รำษฎร์ 

นอกจำกน้ีผูป้กครองท่ีเป็นปรำชญต์อ้งปกครองโดยเขำ้ไปจดักำร
ยุง่เก่ียวกบัรำษฎร์ให้นอ้ยท่ีสุด คือกำร “ปกครองโดยไม่ปกครอง” เพื่อให้
สังคมด ำเนินไปอย่ำงเป็นระเบียบไม่ถูกแทรกแซงจำกอ ำนำจรัฐมำกเกิน
ควร  

“มิไดย้กยอ่งคนฉลำด 
ประชำรำษฎร์ก็จะไม่แก่งแยง่ชิงดี 
มิไดใ้หคุ้ณค่ำแก่ส่ิงของท่ีหำยำก 
ประชำรำษฎร์ก็จะไม่ลกัขโมย 
ขจดัตวัตนแห่งควำมอยำกดวงใจแห่งประชำรำษฎร์ก็จะบริสุทธ์ิ.. 
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...ปรำชญย์อ่มปกครอง 
โดยกำรไม่ปกครอง 
ดงัน้ีทุกส่ิงทุกอยำ่ง 
ก็จะถูกปกครอง 

และด ำเนินไปอยำ่งมีระเบียบ”49 
แนวควำมคิดน้ีจึงสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเช่ือท่ีวำ่สังคมมีเจตจ ำนง

และพลวตัรของตน พฒันำกำรของสังคม และควำมเป็นไปของรำษฎร์
มิไดพ้ึ่งพำอ ำนำจบริหำรจดักำรโดยรัฐเท่ำนั้น แต่ควรให้สังคมด ำเนินไป
ตำมวถีิทำงอนัเรียบง่ำย และมัน่คงดว้ยตนเอง 

นอกจำกน้ีปรัชญำเต๋ำยงัยืนยนัแนวควำมคิดเร่ืองผูป้กครองควรท ำ
ตวัให้อยู่ใกลชิ้ดกบัรำษฎร์แต่ไม่ควรเขำ้ไปแทรกแซงควำมเป็นอยู่ และ
กำรด ำเนินชีวติตำมปกติ โดยไดแ้บ่งประเภทของผูป้กครองเอำไวด้งัน้ี 

 “ผูป้กครองท่ีดีท่ีสุดนั้น 
 รำษฎร์เพียงแต่รู้วำ่มีเขำอยู ่
 ท่ีดีรองลงมำ 
 รำษฎร์รักและยกยอ่ง 
 ท่ีดีรองลงมำ 
 รำษฎร์กลวัเกรง 

                                                           
 
49 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 3 “กำรปกครองของปรำชญ”์ 
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 รองลงมำเป็นอนัดบัสุดทำ้ย 
 รำษฎร์ชิงชงั”50 
 จำกขอ้ควำมขำ้งตน้จึงมีปัญหำต่อไปวำ่ลกัษณะกำรปกครองตำม

เจตนำรมณ์ของปรัชญำเต่ำควรจะเป็นเช่นไร เม่ือพิจำรณำขอ้ควำมต่อไป
จึงพบว่ำในคมัภีร์เต๋ำเต็กเก็งเปรียบกำรปกครองบ้ำนเมืองคล้ำยกบักำร
ทอดปลำ 

“ปกครองประเทศใหญ่เหมือนทอดปลำตวันอ้ย 
พิถีพิถนัระมดัระวงัแต่ไม่จ  ำเป็นตอ้งนำน 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งนำนปลำก็สุกไดท่ี้ 
ทอดปลำตวันอ้ยจึงเป็นหลกัในกำรปกครองประเทศใหญ่”51 
ดงันั้นกำรปกครองประเทศ ผูใ้ชอ้  ำนำจรัฐตำมแนวทำงปรัชญำเต๋ำ

ควรพิเครำะห์ให้ถว้นถ่ีถึงกำรใช้อ ำนำจเขำ้กำ้วก่ำยควำมเป็นอยูโ่ดยปกติ
สุขของประชำชน กำรน ำนโยบำย หรือกฎหมำยท่ีเขม้งวดกวดขนัเขำ้มำ
บริหำรจัดกำรก็ ดี  กำรเข้ำไปสร้ำงภำระยุ่งยำกให้แก่วิ ถีปกติของ
ประชำรำษฎร์ก็ตำม ลว้นขดัต่อหลกัค ำสอนตำมแนวทำงปรัชญำเต๋ำ ซ่ึง
เช่ือว่ำรำษฎร์ต่ำงมีวิถีทำงของตนและหมู่คณะท่ีจะจดักำรปัญหำและ
ควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยพลงัของชุมชน 

 
                                                           
 
50 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 17 “ผูป้กครองประเทศท่ีดี” 
51 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 60 “ปกครองประเทศ” 
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3. กฎหมายในมุมมองของปรัชญาเต๋า 
 

ในเม่ือแนวทำงแห่งเต๋ำนั้ นมีควำมชัดเจนท่ีจะให้ผู ้ปกครอง
บริหำรกิจกำรบำ้นเมืองโดยงดเวน้กำรเขำ้ไปยุง่กบัประชำชนให้มำกท่ีสุด 
ดังนั้ นกฎหมำยซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือของผู ้ปกครองในกำรปกครอง
บำ้นเมืองจะมีสถำนะอยำ่งไร 

“กฎหมำย” ในมุมมองของปรัชญำเต๋ำนั้ น คือ เคร่ืองกำงกั้ น
ระหว่ำงมนุษยก์บัสภำพดั้งเดิมตำมธรรมชำติ หำกมีกฎหมำยมนุษยก์็จะ
ห่ำงไกลจำกธรรมชำติ และเม่ือกฎหมำยยิง่มีมำกยิ่งทบัถมให้มนุษยจ์มอยู่
กบักำรกระทบกระทัง่ ท ำร้ำย และพิพำกษำผูอ่ื้นแทนกฎอนัยิง่ใหญ่คือกฎ
แห่งธรรมชำติ  

 “ปกครองอำณำจกัรดว้ยธรรม 
 ท ำศึกดว้ยเพทุบำย 
 มีชยัต่อโลกโดยกำรไม่กระท ำ 
 เหตุใดขำ้พเจำ้จึงทรำบดงัน้ี 
 จำกส่ิงเหล่ำน้ีคือ 

ขอ้หำ้มยิง่มำก 
 ประชำรำษฎร์ยิง่ยำกจน 
 อำวธุยิง่แหลมคม 
 ประเทศยิง่วุน่วำยสับสน 
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 วทิยำกำรยิง่มีมำก 
 ส่ิงประดิษฐย์ิง่แปลกประหลำด 
 กฎหมำยยิง่มีมำก 
 โจรผูร้้ำยยิง่ชุกชุม”52 
 ขอ้ห้ำม กฎหมำย และนโยบำยกำรปกครองอนัเขม้งวดของรัฐ

น ำมำซ่ึงควำมยุง่ยำกสับสนแก่รำษฎร์ ซ่ึงแต่เดิมมนุษยมี์ควำมเป็นอยูอ่ยำ่ง
เรียบง่ำยและต่ำงถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน ในสภำพธรรมชำติดังน้ี  หำก
ผูป้กครองพยำยำมสร้ำงกฎเกณฑ์  หรือเข้ำไปจ ำกัดสิทธิเสรีภำพตำม
ธรรมชำติ ยอ่มสร้ำงฝักฝ่ำย สร้ำงควำมขดัแยง้ อำทิ เม่ือออกกฎหมำยหำ้ม
รำษฎร์ในเร่ืองใด ก็จะเกิดโจรผู ้ร้ำยในเร่ืองนั้ น เม่ือมีข้อห้ำม ย่อมมี
ผูก้ระท ำผดิ หำกปรำศจำกขอ้ห้ำมขอ้จ ำกดั มนุษยทุ์กคนยอ่มเท่ำเทียมกนั
ในฐำนะสัตวโ์ลก กำรสร้ำงเง่ือนไขโดยวิถีทำงกำรปกครองก็ดี กำรสร้ำง
กฎหมำยเขำ้ครอบง ำมนุษยก์็ดีล้วนขดัต่อหลกัสันติระหว่ำงมนุษยด์้วย
กนัเอง  

 สมมุติฐำนท่ีวำ่ “ท่ีใดมีสังคม ท่ีนั้นมีกฎหมำย” หำกพิเครำะห์ใน
มุมมองแห่งเต๋ำแล้วก็จะพบว่ำสังคม และกฎหมำยล้วนเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
พยำยำมสร้ำงข้ึน และจ ำกดักำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งกนัตำมธรรมชำติ กำร
ท ำให้ส่ิงท่ีเรียบง่ำยอย่ำงกำรอยู่ร่วมกนักลำยเป็นกฎเกณฑ์อนัซับซ้อน

                                                           
 
52 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 57 “กำรปกครอง” 
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แน่นหนำย่อมส่งผลท ำให้สังคมมนุษย์อยู่ในภำวะกดดัน เม่ือละเลย
กฎเกณฑอ์นัยิ่งใหญ่ท่ีสุดคือธรรมชำติ และน ำกฎหมำยบำ้นเมืองมำบงัคบั
ใชแ้ทน ควำมวุน่วำยยอ่มถือก ำเนิดข้ึนเป็นธรรมดำ 

 “เต๋ำไม่เคยกระท ำ 
 แมก้ระนั้นทุกส่ิงทุกอยำ่งก็ส ำเร็จลุล่วง 
 หำกกษตัริยแ์ละเจำ้นครสำมำรถรักษำเต๋ำไวไ้ด ้
 โลกก็จะเปล่ียนแปลงไปโดยควำมต่อเน่ือง 
 เม่ือโลกเปล่ียนแปลงไปและเกิดกำรกระท ำต่ำงๆข้ึน 
 จงปล่อยใหค้วำมเรียบง่ำยแต่บรรพกำลเป็นผูค้วบคุมกำรกระท ำ 
 ควำมเรียบง่ำยแต่บรรพกำลน้ีไร้ช่ือ 
 มนัช่วยขจดัควำมยำกทั้งปวง 
 เม่ือขจดัควำมยำกได ้
 ควำมสงบยอ่มเกิดข้ึน 
 ดงันั้นโลกยอ่มถึงซ่ึงสันติสุข”53 
 ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นกำรยนืยนัแนวคิดแบบเต๋ำวำ่สันติสุขในมวล

มนุษยเ์กิดข้ึนไดย้อ่มมิใช่มำจำกกำรปกครอง และกฎหมำยอนัเขม้งวด แต่
กลบัเป็น “ควำมเรียบง่ำย” และกำร “ไม่กระท ำ” ซ่ึงเป็นค ำธรรมดำสำมญั
แต่ให้นิยำมท่ีลึกซ้ึงไพศำล ควำมเรียบง่ำยสำมำรถคล่ีคลำยสถำนกำรณ์

                                                           
 
53 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 37 “ปกครองดว้ยควำมเรียบง่ำย” 
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อนัซับซ้อนได้ ในขณะเดียวกนักำรไม่กระท ำในบำงส่ิงก็ใช่วำ่จะไม่เกิด
กำรเคล่ือนไหว แต่เป็นกำรน่ิงเพื่อให้สรรพส่ิงหรือเหตุกำรณ์ผำ่นไปและ
รักษำควำมต่อเน่ืองของธรรมชำติไวโ้ดยไม่เขำ้ไปยุง่เก่ียว 

 

4.  สรุปแนวความคดิพืน้ฐานของปรัชญาเต๋ากบั 
การใช้กฎหมายเพ่ือสันติ 

 
กฎแห่งเต๋ายิง่ใหญ่กว่ามนุษย์ ครอบคลุมเวลาและสถานที ่

ปรัชญำเต๋ำ มีลกัษณะเป็นอภิปรัชญำ(metaphysics) กล่ำวอธิบำย
ถึงโลก และจักรวำลอันเป็นธรรมชำติสำกล สะท้อนถึงมุมท่ีมนุษย์
พยำยำมสร้ำงตวัตนข้ึนเป็นใหญ่เหนือธรรมชำติ ผำ่นทำงระบบกำรเมือง
กำรปกครอง และกฎหมำย  

อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยของมนุษยน์ั้นย่อมมีขีดจ ำกดัดว้ยรัฐชำติ 
เวลำหรือยุคสมยัในกำรบงัคบัใช ้และสถำนท่ี ในกำรคงอยู ่ภำวะดงักล่ำว
แนวควำมคิดแบบเต๋ำจึงมองว่ำกฎเกณฑ์ของมนุษยน์ั้นมีควำมอ่อนดอ้ย
กว่ำกฎแห่งธรรมชำติ และจกัรวำล ซ่ึงเคล่ือนท่ีเสมอมิได้จ  ำกดัแต่เพียง
บงัคบัตวัมนุษยเ์ท่ำนั้น แต่ยงัรวมทั้งส่ิงมีชีวติ และไม่มีชีวติ มิไดข้ึ้นอยูก่บั
เวลำและสถำนท่ี อำทิกฎแห่งกำรถือก ำเนิด งอกงำม และควำมเส่ือมถอย 
เป็นตน้ 
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กฎของมนุษย์เป็นเพยีงส่วนหน่ึงในการบังคับบัญชาผู้คน 
 แนวคิดแห่งเต๋ำพยำยำมอธิบำยว่ำกฎหมำย และกำรลงโทษเป็น
เพียงหนทำงสำยเล็กๆ เปรียบได้กบัแม่น ้ ำแม้จะเป็นแม่น ้ ำท่ีกวำ้งใหญ่
เพียงใด แต่ก็ไม่สำมำรถเทียบได้กับอ ำนำจและควำมยิ่งใหญ่แห่ง
มหำสมุทรได ้กำรลงโทษเป็นเพียงวถีิทำงแกไ้ขปัญหำท่ีปลำยเหตุเท่ำนั้น 
 ในปัจจุบันแนวควำมคิดกำรใช้กฎหมำย โดยเฉพำะกฎหมำย
อำญำเป็นไปด้วยวตัถุประสงค์หลำยประกำร อำทิกำรแก้แคน้ทดแทน
และกำรก ำหนดมำตรแห่งควำมรับผิด กำรลงโทษเพื่อเป็นกำรป้องปรำม 
ตลอดจนเพื่อแกไ้ขผูก้ระท ำผิด ตดัโอกำสหรือจ ำกดัควำมสำมำรถในกำร
กระท ำผิด54 ซ่ึงกำรพยำยำมสร้ำงกฎเกณฑ์เหล่ำน้ีข้ึนมำในแต่ละยุคสมยั
เป็นเพียงควำมพยำยำมของมนุษยผ์ูเ้ปรียบได้ดัง่เม็ดทรำยในจกัรวำลท่ี
พยำยำมเรียนรู้และเขำ้ใจกฎแห่งกำรลงโทษ ซ่ึงส่งผลให้แมจ้ะมีกฎหมำย
อนัเขม้งวด รัดกุมเพียงใด แต่ก็ยงัปรำกฏผูก้ระท ำผดิกฎหมำยอยูเ่สมอ 
 “ประชำรำษฎร์ไม่พร่ันพรึงต่อควำมตำย 
 เหตุใดจึงพยำยำมเอำโทษประหำรไปสยบ 
 และหำกรำษฎร์กลวัควำมตำยจริง 
 เม่ือจบัผูก้ระท ำผดิมำลงโทษโดยกำรประหำร 

                                                           
 
54 อภิรัตน์  เพช็รศิริ . ทฤษฎอีาญา . กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพวิ์ญญูชน, พิมพค์ร้ังท่ี3.2556 หนำ้ 82 – 
96 
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 เหตุใดจึงมีผูก้ระท ำผดิต่อไปอีก 
 มกัจะมีผูด้  ำรงต ำแหน่งตุลำกำร 
 ท ำหนำ้ท่ีตดัสินโทษ 
 อยูเ่หนือควำมเป็นควำมตำยของผูค้น 
 ผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำร 
 เปรียบไดก้บั 
 สำมญัชนผูถื้อขวำนไปตดัตน้ไม ้
 แทนช่ำงไมผู้ย้ิง่ยง 
 ผูท่ี้ถือขวำนแทนช่ำงไม ้
 ยำกนกัท่ีจะหนีพน้ 
 บำดแผลจำกคมขวำน”55  
 ขอ้ควำมท่ียกมำขำ้งตน้ เล่ำจ้ือ (Lao Tzu) ได้พยำยำมอธิบำยว่ำ
โทษ อำจมิใช่ค ำตอบของปัญหำ กำรใช้ควำมรุนแรงเพื่อขจัดปัญหำ
ภำยในรัฐแม้แต่โทษประหำรชีวิตก็ตำมก็ไม่สำมำรถระงบักำรกระท ำ
ควำมผดิของผูค้นได้56 

กำรใช้กฎหมำยก็ดี กำรเป็นนกักฎหมำยก็ดี ลว้นแลว้แต่เป็นกำร
ท ำหน้ำท่ีตดัสินผูอ่ื้นจำกมุมมองของปุถุชน โดยกฎหมำยของปุถุชน ซ่ึง

                                                           
 
55 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 74 “กำรลงโทษ” 
56 จรัญ โฆษณำนนัท ์. นิติปรัชญาแนววพิากษ์ . กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพนิ์ติธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี
2.2555 หนำ้ 328 – 330 
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โดยธรรมชำตินั้นมนุษยใ์ฝ่ดีมีควำมตอ้งกำรชีวิตท่ีดี แมจ้ะดีตำมมำตรฐำน
ของแต่ละคนแตกต่ำงกันออกไปตำมยุคสมัย และสังคมของตนเอง 
(nomos)57 เม่ือมนุษยส์ร้ำงหลกัเกณฑ์ทำงนิติศำสตร์อนัยุ่งยำกซับซ้อน 
และพยำยำมยึดมัน่ว่ำกฎนั้นคือส่ิงท่ีถูกตอ้งสมเหตุผลท่ีจะลงโทษผูอ่ื้น 
เม่ือนั้ นย่อมถือได้ว่ำมนุษย์พยำยำมท ำตนข้ึนเทียบเคียงกับกฎแห่ง
ธรรมชำติอนัยิง่ใหญ่ ซ่ึงมกัจะมีขอ้ผดิพลำดตำมมำเสมอ  
เต๋ามองถึงกฎแห่งจักรวาล 
 ปรัชญำเต๋ำสนบัสนุนกฎเกณฑ์อนัแสนเรียบง่ำยของจกัรวำล ซ่ึง
เคล่ือนท่ี เปล่ียนแปลงอยำ่งไม่หยุดน่ิง ทั้งในมุมมองแห่งเต๋ำ โลกมิไดเ้ป็น
สีขำว หรือด ำล้วน แต่กลมกลืนตำมหลักแห่ง “หยิน” และ “หยำง” 
กล่ำวคือกฎหมำยและกำรปกครองไม่สำมำรถท ำให้ผูค้นกลำยเป็นสีขำว
หรือคนดีไดทุ้กคน ในขณะท่ีแมจ้ะไร้ซ่ึงกฎหมำย และกำรครอบง ำโดย
รัฐ ก็มิไดห้มำยถึงบุคคลในสังคมจะด ำมืด หรือเป็นคนชัว่ร้ำยทุกคน  
 
กฎหมายยิง่มีมากยิง่ท าให้มนุษย์ห่างไกลจากสภาพธรรมชาติ 
 สภำพตำมธรรมชำติของมนุษยใ์นปรัชญำเต๋ำสะทอ้นผำ่นถอ้ยค ำ
ท่ีวำ่  

                                                           
 
57 ไชยนัต ์ไชยพร . นิธ ิเอยีวศรีวงศ์ ใน/กบัวกิฤตการเมืองไทย . กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพค์บไฟ, 
พิมพค์ร้ังท่ี3.2557 หนำ้ 290 – 302 
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“ผูเ้ตม็เป่ียมไปดว้ยคุณควำมดี 
คลำ้ยกบัเด็กทำรก 
แมลงมีพิษไม่ต่อยกดั 
สัตวร้์ำยไม่จู่จบั 
นกร้ำยไม่จิกตี...” 
เป็นกำรมองมนุษยว์่ำธรรมชำตินั้นดีงำมเปรียบได้กบัทำรกอนั

บริสุทธ์ิภำยใตก้ฎอนัยิง่ใหญ่แห่งธรรมชำติ ซ่ึงหำกมนุษยซ่ึ์งถือเป็นทำรก
ไดก้ระท ำผิดพลำดต่อกนั ต่ำงคนก็ต่ำงไดก้ระท ำไปเพรำะเป็นทำรกใน
สำยตำธรรมชำติผูคุ้มกฎอนัยิ่งใหญ่ จึงควรแกไ้ขควำมขดัแยง้ระหวำ่งกนั
ดว้ยสันติวธีิ 

“พยำยำมคน้หำคนชัว่และใหอ้ภยั”58  
ดังนั้ น ก ำรอภัยแม้ มิ ได้ มี บัญ ญั ติ ไ ว้โด ยแจ้งชัด ใน บท

มำตรำกฎหมำยของรัฐชำติ แต่ในวิถีทำงแห่งเต๋ำถือว่ำเป็นกฎสำกลอนั
ยิง่ใหญ่ในกำรน ำพำมนุษยสู่์สันติสุขอนัย ัง่ยนื เต๋ำมิไดป้ฏิเสธวำ่โลกน้ีไม่
มีคนชั่ว แต่กำรจัดกำรกับปัญหำและควำมชั่วร้ำยนั้ นไม่จ  ำต้องอำศัย
วถีิทำงอนัแข็งกร้ำวในกำรแกปั้ญหำ หำกแต่ควรใชส้ันติวิธี ซ่ึงในฐำนะท่ี
มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐก็ควรจะรู้จกั “กำรให้อภยั” หลกักำรน้ีสะทอ้น
ในบทบญัญติักฎหมำยสมยัใหม่อำทิกระบวนกำรยุติธรรมท่ีเน้นกำรมี

                                                           
 
58 คมัภีร์เต๋ำเตก็เก็ง บทท่ี 62 “สมบติัของโลก” 
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ส่วนร่วมของประชำชน ยุติธรรมชุมชน และกระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉนัท ์เป็นตน้59 

แนวควำมคิดข้ำงต้นสอดคล้องกับแนวควำมคิดของ ขงจ้ือ 
นกัปรำชญ์ฝ่ำย “หยู” (จำรีตนิยม) ซ่ึงมองวำ่อุดมคติของสังคม คือกำรไม่
มีคดีควำม และไม่สนับสนุนให้มีกำรฟ้องร้องกัน ซ่ึงแตกต่ำงจำก
วฒันธรรมทำงกฎหมำยของตะวนัตกท่ีเน้นกำรใช้กระบวนกำรทำง
กฎหมำยในกำรพิทกัษสิ์ทธ์ิของบุคคล60 

หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรบญัญติักฎหมำยรัฐจึงควรค ำนึงถึง
วิถีทำงแห่งสันติ และเปิดช่องทำงให้มนุษยไ์ดเ้ขำ้ถึงแก่นแทแ้ห่งกฎกำร
อยู่ร่วมกนัโดยสันติบนพื้นจกัรวำล คือกำรให้อภยัดงัท่ีได้กล่ำวไวแ้ล้ว 
โดยฝ่ำยนิติบัญญัตินั้ นพึงต้องใช้ควำมระมัดระวงั และไตร่ตรองให้ดี
ก่อนท่ีจะบญัญติักฎหมำยออกมำ กำรออกกฎหมำยตอ้งค ำนึงถึงเทศกำล
บ้ำนเมืองท่ี เหมำะสมในเร่ืองท่ีจะบัญญัติ เป็นกฎหมำย หำกขัดกับ

                                                           
 
59 กองงำนคณะกรรมกำรกำรยติุธรรมแห่งชำติ ส ำนกังำนกิจกำรยติุธรรม ,กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาไทย,2552. หนำ้ 125-135 
60 อำร์ม ตั้งนิรันดร . ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบกฎหมายจีน . กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพวิ์ญญูชน, 
พิมพค์ร้ังท่ี1.2557. หนำ้ 27 
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หลกักำรดงักล่ำว กำรบงัคบัใช้กฎหมำยนั้นก็ไม่มีผล ประชำชนย่อมไม่
ยอมรับนบัถือปฏิบติัตำม61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 สรุปรากฐานแห่งปรัชญาเต๋าทีม่ีต่อกฎหมายของมนุษย์62 

                                                           
 
61 สมยศ  เช้ือไทย . นิติปรัชญา(จิตต ิติงศภทัิย์บทบาทของนักกฎหมายกบัเทศกาลบ้านเมือง) . 
กรุงเทพฯ : ส ำนกัพิมพวิ์ญญูชน, พิมพค์ร้ังท่ี19.2558. หนำ้ 231-236 
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6. สรุป 
 

มวลมนุษยผ์ูใ้ฝ่หำและเรียกร้องซ่ึงสันติสุข แต่กลับทบัถมอตัตำ
พอกพูนโดยกำรสร้ำงระบบกำรเมืองกำรปกครอง และกฎหมำยข้ึน
พนัธนำกำรตนเองตลอดหน้ำประวติัศำสตร์ เต๋ำมิไดเ้สนอกฎหมำย หรือ
ระบบกำรปกครองอนัแปลกใหม่ใดแต่กลบัเป็น “ควำมเรียบง่ำย” และ
กำร “ไม่กระท ำ” ซ่ึงเป็นค ำธรรมดำสำมัญแต่ให้นิยำมท่ีลึกซ้ึงไพศำล 
ควำม เรียบ ง่ำยสำมำรถค ล่ีคลำยสถำนกำรณ์ อันซับซ้อนได้  ใน
ขณะเดียวกนักำรไม่กระท ำในบำงส่ิงก็ใช่วำ่จะไม่เกิดกำรเคล่ือนไหว แต่
เป็นกำรน่ิงเพื่อให้สรรพส่ิงหรือเหตุกำรณ์ผำ่นไปและรักษำควำมต่อเน่ือง
ของธรรมชำติไวโ้ดยไม่เขำ้ไปยุง่เก่ียว 

“กำรให้อภยั” คือวิถีทำงแห่งสันติอย่ำงแท้จริงตำมแนวควำมคิด
แบบเต๋ำ จริงอยูว่ำ่กำรให้อภยัยอ่มไม่สำมำรถเยยีวยำทุกส่ิงให้กลบัฟ้ืนคืน
ดีไดแ้ต่กำรใหอ้ภยัสำมำรถท ำใหม้นุษยไ์ดข้ยบัเขำ้ใกลส้ภำพธรรมชำติอนั
แทจ้ริง ยิง่กวำ่ส่ิงจอมปลอมท่ีตนสร้ำงข้ึน อำทิกำรปกครอง และกฎหมำย  

ดังนั้ นกำรยิ่งสร้ำงกฎหมำยข้ึนควบคุมผู ้คน กำรปกครองท่ียิ่ง
เขม้งวด ยอ่มก่อให้เกิดโจรผูร้้ำย หำใช่ขจดัเภทภยัไดห้มดส้ินสมดงัเจตนำ
ของมนุษย์ไม่ อีกทั้ งโลกและจักรวำลก็มิใช่สมบัติของมนุษย์มนุษย์

                                                                                                                           
 
62 ผูเ้ขียน 
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เท่ำนั้ นกำรกล้ำประกำศกฎหมำยและระบบกำรปกครองย่อมแข็งขืน
เจตนำฟ้ำ หรือ “ฝืนวิถีฟ้ำ” วิถีแห่งควำมอ่อนโยนและโหดร้ำยต่อทุก
สรรพส่ิง อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
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บทคดัย่อ 

 

 กำรวิจัยในชั้ น เรียน เร่ือง ควำมตระหนักรู้กฎหมำยของ

นักศึกษำจำกกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำวนั 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงรำย มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันำเน้ือหำวิชำให้

สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและนักศึกษำ และปรับปรุง

แนวทำงและวิธีกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนัให้สอดรับ

กับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและนักศึกษำ โดยท ำกำรศึกษำจำก

นกัศึกษำท่ีลงเรียนวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนัในภำคเรียนท่ี 2 ปี

กำรศึกษำ 2559 โดยศึกษำจำกควำมรับรู้และควำมตระหนกัของนกัศึกษำ

ผำ่นกำรสั่งงำน (assignment) กิจกรรมภำยในรำยวิชำ เพื่อหำแนวทำงใน

กำรปรับปรุงวธีิกำรสอนและเน้ือหำรำยวชิำกฎหมำยในชีวติประจ ำวนั 

 โดยกำรวิจยัพบว่ำ ก่อนเขำ้เรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

รวมถึงควำมตระหนักรู้ทำงกฎหมำยและสิทธิขั้นพื้นฐำนของตน น้อย 

และมีทศันคติท่ีดีต่อกระบวนกำรยุติธรรมท่ีไม่ดีนกั แมจ้ะทรำบถึงสิทธิท่ี

ตนเองมีบ้ำงแต่ไม่รู้ถึงท่ีมำและไม่สำมำรถให้เหตุผลได้ นักศึกษำมอง

กฎหมำยเป็นเร่ืองไกลตวัท่ีตนเองไม่มีส่วนร่วม อยำ่งไรก็ดีเม่ือไดเ้ขำ้เรียน

วิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนัแล้ว นักศึกษำมีควำมตระหนักรู้ท่ี
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เพิ่มข้ึนกว่ำเดิม สำมำรถให้ควำมเห็นในทำงกฎหมำยได้อย่ำงมีเหตุผล 

และปรับใหเ้ขำ้กบัชีวติประจ ำวนัได ้

ค าส าคัญ : กฎหมำยเก่ียวกบัชีวติประจ ำวนั, ควำมตระหนกัรู้กฎหมำย 
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Abstract 
 

 In class research on  Legal Awareness of students in the study 
of Law for daily life subject, Chiang rai Rajabhat University objective 
was to improve the content of law in daily life (GEN1145) subject to be 
conformed with social change and students. Also, find the best 
approach in teaching the subjects. The research was done by observing 
students who applied for the course in the second semester of 2 0 1 6 
academic year on their reception and awareness of law by using 
feedback from assignments and in-class activities. 
 The research found that students awareness prior to the course 
was terrible. Students has no sense of public participation and natural 
rights. Their attitude and understanding on Justice system was bad. Even 
though they know some rights, they did not know its source and were 
unable to give reasons on how it came to be. They saw law as a  
irrelevant and distance matters to their life. However, after completing 
the course, the students awareness was raised in a way that they can 
explain how the law and rights came to be. They were able to give legal 
opinion and apply what they’ve learnt to their daily life. 
Keywords : Law for daily life, Awareness of law 
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1. บทน า 
 

 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
วิชำศึกษำทั่วไปนั้ น มีเป้ำประสงค์เพื่อพัฒนำผูเ้รียนให้มี

ควำมรอบรู้อยำ่งกวำ้งขวำง มีโลกทศัน์ท่ีกวำ้งไกล มีควำมเขำ้ใจธรรมชำติ 
ตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุผลสำมำรถใช้
ภำษำในกำรติดต่อส่ือสำร ควำมหมำยไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่ำ
ของศิลปะและ วฒันธรรมทั้ งของไทยและของประชำคมนำนำชำติ 
สำมำรถน ำควำมรู้ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและด ำรงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่ำงดี สถำบนัอุดมศึกษำอำจจดัวิชำศึกษำทัว่ไปในลกัษณะจ ำแนก
เป็น จ ำแนกเป็นรำยวิชำ ห รือลักษณะบูรณำกำร ณ์ใดๆก็ได้  โดย
ผสมผสำนเน้ือหำวิชำท่ี รำยวิชำ บูรณำกำรณ์ใดๆครอบคลุมสำระของ
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ภำษำ และ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กบั
คณิตศำสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมำะสม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของวิชำ
ศึกษำทัว่ไป 

กำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำทั่วไปยงัมุ่งเน้นให้ได้
บณัฑิตมีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ  อำรมณ์ และจิตวิญญำณ ตอ้ง
สอนแบบบูรณำกำรณ์ในชีวติจริง ซ่ึงตอ้งบูรณำกำรณ์ทั้ง วิชำกำร(ควำมรู้
และทักษะเชำวน์ปัญญำ)วิชำงำน(ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำร
ส่ือสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และทกัษะเชำวปั์ญญำ) วชิำคน 
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(คุณธรรม/จริยธรรม ทักษะ ควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผดิชอบ) กบัชีวติจริง  

ใน ปัจจุบัน  กำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ี ยวกับ
ชีวติประจ ำวนั ซ่ึงเป็นรำยวชิำในควำมรับผดิชอบของคณำจำรยส์ ำนกัวชิำ
นิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ไดถึ้งก ำหนดกำรปรับปรุงเน้ือหำ
รำยวชิำ ให้มีควำมทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสังคมและ
นกัศึกษำ ขำ้พเจำ้ซ่ึงเป็นอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบกำรสอนรำยวิชำ กฎหมำย
เก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั รหัสวิชำ GEN1145 มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย 
จึงไดท้  ำกำรวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน โดยอำศยัผลกำรตระหนกัรู้
กฎหมำยของนักศึกษำ เพื่อค้นหำแนวทำงท่ีปฏิบัติได้จริง ในกำร
แกปั้ญหำควำมไม่รู้กฎหมำยซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหำและควำมไม่เป็น
ธรรม และเพื่อผลิตบณัฑิตมำรับใช้สังคมตำมอตัลกัษณ์และพนัธกิจของ
มหำวทิยำลยัต่อไป  
 ใน ปั จ จุบั น  ก ำร เรี ยน ก ำรส อน วิ ช ำก ฎห ม ำย เก่ี ย วกับ
ชีวติประจ ำวนั ซ่ึงเป็นรำยวชิำในควำมรับผดิชอบของคณำจำรยส์ ำนกัวชิำ
นิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ไดถึ้งก ำหนดกำรปรับปรุงเน้ือหำ
รำยวชิำ ให้มีควำมทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสังคมและ
นกัศึกษำ ขำ้พเจำ้ซ่ึงเป็นอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบกำรสอนรำยวิชำ กฎหมำย
เก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั รหัสวิชำ GEN1145 มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย 
จึงไดท้  ำกำรวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน โดยอำศยัผลกำรตระหนกัรู้
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กฎหมำยของนักศึกษำ เพื่อค้นหำแนวทำงท่ีปฏิบัติได้จริง  ในกำร
แกปั้ญหำควำมไม่รู้กฎหมำยซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหำและควำมไม่เป็น
ธรรม และเพื่อผลิตบณัฑิตมำรับใช้สังคมตำมอตัลกัษณ์และพนัธกิจของ
มหำวทิยำลยัต่อไป  
 1.2   โจทยก์ำรวจิยั 

 มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ในฐำนะสถำบนัท่ีผลิตบณัฑิต

สู่สังคม มีพนัธกิจในกำรพฒันำบณัฑิตให้มีคุณภำพและสอดรับกบัสภำพ

สังคมและกระบวนกำรยุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ จึงตอ้งมีกำร

พฒันำองค์กรในทุกดำ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งในดำ้นกำรเรียนกำรสอน กำร

ก ำหนดหลกัสูตร เพื่อก ำหนดทิศทำงของส ำนกัวิชำในอนำคต ดงันั้นจึงมี

กำรจดัท ำโครงกำรวิจยัเพื่อพฒันำเน้ือหำวิชำข้ึน เพื่อส ำรวจและท ำควำม

เขำ้ใจต่อควำมตอ้งกำรของทั้งบณัฑิต หน่วยงำนของรัฐและเอกชน และ

สังคมในกำรท่ีจะน ำไปพฒันำหลักสูตร เน้ือหำวิชำ และกำรเรียนกำร

สอนให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรเหล่ำนั้น โดยกำรศึกษำกำรเรียนกำร

สอนในรำชวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนัในปัจจุบนัเปรียบเทียบ

กบัเน้ือหำรำยวิชำ หลกัสูตร และกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ รวม

ไปถึงควำมตอ้งกำรในเรียนรู้ของนกัศึกษำ และน ำขอ้มูลท่ีไดด้งักล่ำวมำ



    ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                                         School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 
 

121 
 
 

ประมวลผลเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนและหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั

วตัถุประสงคข์องกำรวจิยัต่อไป 

 1.3  ค ำถำมกำรวจิยั 

 1. เน้ือหำรำยวิชำและวิธีกำรสอนสอดคล้องตำมควำม

ตอ้งกำรของสังคมและกระบวนกำรยติุธรรมในปัจจุบนัหรือไม่ 

 2. อำจำรยผ์ูส้อนจะพฒันำกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกบั

กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและกระบวนกำรยติุธรรมไดอ้ยำ่งไร 

 3. นกัศึกษำมีควำมตระหนกัรู้กฎหมำยจำกกำรเรียนกำรสอน

วชิำกฎหมำยในชีวติประจ ำวนัหรือไม่ 

 1.4  วตัถุประสงค ์

  1. เพื่อพฒันำเน้ือหำวิชำให้สอดรับกบักำรเปล่ียนแปลงทำง

สังคมและนกัศึกษำ 

  2. เพื่อปรับปรุงแนวทำงและวิธีกำรสอนวิชำกฎหมำย

เก่ียวกับชีวิตประจ ำวนัให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและ

นกัศึกษำ 
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1.5  ขอบเขตกำรวจิยั 

 ตัวแปรต้น  เน้ือหำวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำว ัน 

ควำมรู้กฎหมำยของนกัศึกษำท่ีลงเรียนวชิำ 

 ประชำกร นกัศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย  

 กลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำท่ีลงเรียนวิชำกฎหมำยเก่ียวกับ

ชีวติประจ ำวนั มหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ในภำคเรียนท่ี 2/2559 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย และ 

กฎหมำยในปัจจุบนั 

  ตวัแปรตำม ไดแ้ก่  

 1. ควำมสอดรับของเน้ือหำวิชำกับสภำพสังคมและ

กระบวนกำรยติุธรรมในปัจจุบนั 

 2. ควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำในกำรเรียนวิชำกฎหมำย

เก่ียวกบัชีวติประจ ำวนั 

 3 . วิ ธี ก ำ ร ใน ก ำร จัด ก ำร เรี ย น ก ำรส อ น ให้ มี

ประสิทธิภำพในรำยวชิำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวติประจ ำวนั 
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 1.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 

1. วจิยัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษำควำมเขำ้ใจและทศันคติทำงกฎหมำยของนกัศึกษำ

ผำ่นช้ินงำนในรำยวชิำ  

1.7  ระยะเวลำในกำรวจิยั   

 กำรวิจยัน้ีจะเร่ิมด ำเนินกำรในวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2560  

ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 3 เดือน 

1.8  เน้ือหำท่ีใชใ้นกำรวจิยั  

 กำรวิจยัน้ีศึกษำเน้ือหำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ

กฎหมำยในชีวิตประจ ำวนั ขอ้มูลเอกสำรต่ำงๆ และช้ินงำนในชั้นเรียน

ของนกัศึกษำ 

1.9   ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

 1 . ส ำม ำรถพัฒ น ำองค์ ก ร ให้ ส อดคล้ อ งกับ ค ว ำม

เปล่ียนแปลงของสังคม  

 2. สำมำรถผลิตบุคลำกรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของ

หน่วยงำนทำงกระบวนกำรยุติธรรมและสังคม รวมไปถึงควำมตอ้งกำร

ของบณัฑิตในสำขำวชิำชีพ 



 ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
                 School of Law, Chiang Rai Rajabhat University 

 

124 
 
 

 3. สำมำรถปรับปรุงทั้งในดำ้นหลกัสูตรและกำรเรียนกำร

สอนให้สอดคล้องกับบริบททำงสังคม เศรษฐกิจและกระบวนกำร

ยติุธรรมต่อไป 

1.10  หน่วยงำนท่ีน ำงำนวิจยัไปใช้ประโยชน์  มหำวิทยำลยัรำช

ภฎัเชียงรำย 

1.11  กลุ่มเป้ำหมำย นกัศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 

 

2.  แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

 2.1 แนวคิดในกำรเรียนกำรสอนวชิำศึกษำทัว่ไป 

 ประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำของแนวคิดของกำรศึกษำทัว่ไป

นั้นยำวนำน และ มีกำรปรับเปล่ียนเน้ือควำมไปตำมกำรเปล่ียนแปลง

ทำงดำ้นสังคม ประชำกร องค์ ควำมรู้ และดำ้นอ่ืน ๆ แต่ละยุคสมยั โดย

ในท่ีน้ีกำรศึกษำทั่วไป หมำยถึง องค์ ควำมรู้ท่ีเหมำะสมซ่ึงจะทำให้

นกัศึกษำในระดบัอุดมศึกษำสำมำรถเข้ำใจถึงควำม เป็นไปของโลก และ

ส่ิงท่ีพึงประสงค์ในกำรอยู่ร่วมในสังคม ตำมบรรทดัฐำนท่ีถูกตั้งไวใ้น

สังคมนั้น ๆ 
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 กำรศึกษำทัว่ไป ยงัคงมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบเร่ือยมำ ทั้ง

ด้วยกำรได้รับ อิทธิพลจำกมนุษยนิยมหรือควำมคิดหัวก้ำวหน้ำ ซ่ึงส่ิง

ส ำคญัส ำหรับกำรศึกษำทัว่ไป ก็คือ กำรปรับเปล่ียนให้เขำ้กบัลกัษณะของ

สังคมท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ตำมกำลเวลำ และหลังจำกมีกำร

เปล่ียนแปลงหลำกหลำยรูปแบบ จึงทำให้กำรศึกษำ ทัว่ไปในปัจจุบนัมี

ลกัษณะท่ีเรียกวำ่ Hybrids64 

 กำรจดักำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทัว่ไปในระดบัอุดมศึกษำของ

ป ระ เท ศ ไท ย  ไ ด้ เ ร่ิ ม ด ำ เนิ น ก ำรนั บ ตั้ ง แ ต่ ปี  พ .ศ . 2 51 7  โด ย

ทบวงมหำวิทยำลัย ได้มีประกำศเร่ืองเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี พ .ศ. 2517 ก ำหนดให้  หลักสูตรในระดับปริญญำตรีทุก

หลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบของ “วิชำพื้นฐำน ทั่วไป” อย่ำงน้อย 30 

หน่วยกิต แต่จำกกำรดำเนินงำนตำมประกำศดังกล่ำว พบว่ำ ขอบเขต 

จุดมุ่งหมำย และลกัษณะรำยวิชำของกลุ่มวิชำพื้นฐำนทัว่ไปยงัไม่มีควำม 

ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้ น ทบวงมหำวิทยำลัย (องค์กรในขณะนั้น) จึงได้

ปรับปรุงเกณฑ์ มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรีใหม่ และก ำหนดให้
                                                           
 
64 คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรศึกษำทัว่ไปแห่งประเทศไทย, รำยงำนกรอบแนวคิดหมวด
วิชำศึกษำทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งตำมกรอบ มำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
(TQF : HEd), 2552 
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ใช้คำว่ำ “วิชำศึกษำทัว่ไป” แทน “วิชำพื้นฐำนทัว่ไป” (ในปี พ.ศ. 2532, 

2542) จนในท่ีสุด สำนักงำน คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ .) 

กระทรวงศึกษำธิกำร จึงก ำหนดเกณฑ์ มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัปริญญำ

ตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรท่ีใช ้อยู ่ณ ปัจจุบนั  

 2.2  แนวคิดในกำรเรียนกำรสอนวชิำกฎหมำย 

 ในกำรเรียนกำรสอนกฎหมำยนั้น กำรส่งเสริมกำรศึกษำใน

เชิงวิพำกษป์ระกอบกบักำรศึกษำกฎหมำยในแนวทำงหลกั เพื่อให้เกิดขอ้

โตเ้ถียง ซ่ึงขอ้โตแ้ยง้นั้นจะน ำไปสู่กำรหำขอ้สรุปท่ีมีเหตุผลทำงกฎหมำย 

น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและระงบัควำมขดัแยง้ได้อย่ำงแท้จริง 

ร ศ .น พ . น พ นิ ธิ  สุ ริ ย ะ  อ ำ จ ำ ร ย์ อ ำ วุ โ ส  ค ณ ะ นิ ติ ศ ำ ส ต ร์ 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ กล่ำวไวว้ำ่ “กำรให้ควำมรู้ท่ีดีต่อลูกศิษย ์ไม่ใช่

กำรบอกว่ำอะไรผิด อะไรถูก เพรำะคนเรำมีควำมเห็นท่ีแตกต่ำงตำม

หลกักำรของเหตุผลไดเ้สมอยิง่ถำ้เป็นนกักฎหมำยดว้ย แต่น่ำจะเป็นกำรดี

ถำ้ให้เขำได้ฝึกคิด คือ ท ำให้นักศึกษำตั้งขอ้สงสัย เม่ือเขำสงสัยเขำก็จะ

อยำกรู้ จะศึกษำขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมำย และไดค้  ำตอบในส่ิงท่ีเขำอยำกรู้ 

ครูอำจำรยจ์ะเป็นท่ีปรึกษำเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำ และร่วมคิดไปดว้ยกนั”  แต่

กำรศึกษำกฎหมำยตำมปกติเนน้หนกัไปยงัควำมสำมำรถในกำรจดจ ำ เร่ิม

จำกประวติัควำมเป็นมำหรือตวับท  กำรอธิบำยตวับท  แยกองคป์ระกอบ
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หรือสำระส ำคญัเก่ียวกบักฎหมำยแต่ละเร่ืองประกอบค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 

ไม่ว่ำจะเข้ำเรียนยงัสถำบันกำรศึกษำใด  กำรประสบควำมส ำเร็จของ

นักศึกษำจึงข้ึนอยู่กับควำมขยนัเรียน จดจ ำและท ำควำมเข้ำใจในส่ิงท่ี

อำจำรยไ์ดบ้รรยำยเป็นหลกั 

  กำรเรียนกำรสอนกฎหมำยจึงตอ้งปรับให้มีควำมเหมำะสมกบั

สภำพควำมเป็นจริงของกระบวนกำรยุติธรรมอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียน

มีทักษะและควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม และควำมเข้ำใจทั้ ง

กระบวนกำรยุติธรรม เจตนำรมณ์ของกฎหมำย และสภำพสังคม เพรำะ

ธรรมชำติของกฎหมำยนั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัสังคม ในรูปแบบท่ี

กฎหมำยจะมีอยูโ่ดยเก่ียวขอ้งกบับำงส่ิงหรือบำงบุคคลเสมอ และในกำร

ท่ีจะผูกพันตำมกฎหมำย (law abiding) นั้ นจ ำเป็นต้องมีกำรส่ือสำร

พฤติกรรมพื้นฐำนและส่ิงอ่ืนๆ เพื่อเขำ้ใจและปรับใช้มนัดงัเช่นท่ีผูแ้สดง

เจตนำตั้งใจ เพื่อท ำให้แน่ใจวำ่ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนอย่ำงถูกตอ้งตรงกนั โดย

ควำมเขำ้ใจถึงเจตนำรมณ์ผ่ำนทำงรูปแบบกำรแสดงเจตนำ และบริบท

ของผู ้ส่ งสำรน้ี เองคือ “สัญญวิทยำทำงกฎหมำย  (Legal semiotic)” 

นกัศึกษำทุกคนต่ำงตอ้งประสบกบัสัญวิทยำตลอดเวลำ เพียงแต่อำจไม่ได้

คิดถึงมนัเท่ำนั้น 
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3. วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 กำรวจิยัเร่ืองน้ีเป็นกำรเชิงคุณภำพซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีกำรในกำร

ด ำเนินกำรวจิยัดงัน้ี 

 3.1  ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 ขั้ น ต อ น ท่ี  1  ศึ ก ษ ำจ ำก เอ ก ส ำร  ต ำ ร ำ  แ ล ะ ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ  รวบรวม วิเครำะห์ และเรียบเรียงขอ้มูล พื้นฐำน

เก่ียวกับบริบททัว่ไปเก่ียวกับกระบวนกำรยุติธรรมและกำรศึกษำวิชำ

ศึกษำทัว่ไป อำทิเช่น 

 (1) ประวติัควำมเป็นมำของกำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำ

ศึกษำทัว่ไปในประเทศไทย 

 (2) ควำมส ำคญัของทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำ

ทัว่ไปท่ีสอดรับกบัควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำและสังคม 

 (3 ) แบ บ อ ย่ ำ งข อ งก ำรจัด ก ำร เรี ยน ก ำรส อน ท่ี มี

ประสิทธิภำพ เป็นตน้ 

 ขั้ นตอนท่ี  2 ศึกษำกระบวนกำรยุติธรรมและกำรให้

กำรศึกษำกฎหมำยในสำระส ำคญั ตำมทฤษฎีทำงกฎหมำย และแนวทำง

ปฏิบติัของกระบวนกำรยติุธรรมในปัจจุบนั เช่น 
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 (1) สถำบนัและกลไกตำมระบบกฎหมำย 

 (2) หลกักฎหมำยและควำมเปล่ียนแปลง 

 (3) ระบบกำรศึกษำกฎหมำย 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษำจำกผลตอบรับของนักศึกษำผ่ำนงำนและ

กิจกรรมรำยวชิำ เช่น 

 (1) ควำมรู้และทศันคติต่อกระบวนกำรยติุธรรม 

 (2) กฎหมำยท่ีนัก ศึกษำมีควำมสนใจและเก่ียวข้องกับ

ชีวติประจ ำวนัของนกัศึกษำมำก 

 ขั้นตอนท่ี 4 วิเครำะห์ และสรุปประมวลกำรศึกษำ ถึงแนวทำง

กำรให้กำรศึกษำกฎหมำย และเสนอแนะวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรเรียน

กำรสอน 

 

 3.2  ขอ้มูลท่ีใชว้จิยั 

 กำรวิจยัเร่ืองควำมตระหนกัรู้กฎหมำยของนกัศึกษำจำกกำร

เรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั มหำวิทยำลยัรำชภฏั

เชียงรำย ท ำกำรศึกษำโดยศึกษำจำกข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ และจำกกำร

สัมภำษณ์ บุคคลผูป้ฏิบติังำนจริงในกระบวนกำรยุติธรรม แลว้น ำขอ้มูล

ทั้งหมดมำศึกษำอยำ่งเป็นระบบ 
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 3.3  กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหำ 

 วิเครำะห์ขอ้มูลดำ้นกฎหมำยและกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ในวิชำศึกษำทัว่ไป แนวคิด และกำรตีควำมอย่ำงเป็นระบบ โดยอำศยั

ข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจำกประมวลกฎหมำย ต ำรำ ผลงำน หรือ

รำยงำนกำรวิจยั ตวับทกฎหมำย บทควำม ซ่ึงเคยมีผูศึ้กษำไวแ้ล้วตำม

ประเด็นกำรวจิยั และเรียบเรียงเสนอเป็นรำยงำนวจิยั 

 

4. ผลการศึกษา 

 

 4.1  ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้เอกสำรและกำรเรียนกำร

สอนของมหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย 

 4.1.1  เปรียบเทียบหลกัสูตรมหำวทิยำลยั 
  จำกกำรศึกษำกำรจดักำรศึกษำวิชำศึกษำทัว่ไปของ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ นั้ น แต่ละมหำวิทยำลัยจะมีเป้ำหมำยและกรอบ
เน้ือหำวิชำท่ีคล้ำยคลึงกัน คือ กำรสร้ำงบัณฑิต หรือสร้ำงคนให้เป็น
บัณฑิต ส่วนวิชำเฉพำะวิชำชีพทั้ งหลำยเป็นกำรสร้ำงเคร่ืองมือให้แก่ 
บณัฑิต และบอกวิธีท่ีจะท ำให้ บณัฑิตสำมำรถใชเ้คร่ือง มือได ้แต่จะตอ้ง
น ำไปใช้เพื่อสร้ำงสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม ไม่ได้น ำ
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เคร่ืองมือไปเพียงเพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ด้วยควำมเห็นแก่ตวั 
แลว้ท ำร้ำยเบียดเบียนผูอ่ื้นหรือก่อควำมเสียหำยท ำลำย สังคม ตลอดจน
มนุษยชำติ ซ่ึงเป็นปัญหำส ำคญัในปัจจุบนั 
  ใน ปั จ จุบั น ห ลั ก สู ต รวิ ช ำ ศึ ก ษ ำทั่ ว ไป ข อ ง
สถำบนัอุดมศึกษำต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศจะมีลกัษณะท่ีครอบคลุม 
3 ประเด็นหลกัคือ (1) ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของผูเ้รียนและควำมตอ้งกำร
ของสังคม (2) จะตอ้งสำมำรถช่วยแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ และ (3) ผู ้เรียนจะต้องมีคุณธรรม  มี
ควำมสำมำรถปรับตวัเขำ้กบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ กำรเมือง และ
กำรศึกษำ เพื่อสรรสร้ำงชีวติท่ีดีแก่ตนเอง65  

4.1.2   โครงสร้ำงของหลกัสูตร 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ สถำบันอุดมศึกษำจะมีกำร

ออกแบบหลกัสูตรภำยใตก้รอบแนวคิดและวิสัยทศัน์ของมหำวิทยำลยั 
อย่ำงไรก็ดีกำรจดัโครงสร้ำงดงักล่ำวตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มำตรฐำน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  แต่เน้ือหำของหลกัสูตร และ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งวิชำเลือกต่ำงๆ ส ำนกัวิชำสำมำรถจดั
ให้เหมำะสมกบัเป้ำหมำยและวิสัยทศัน์ของสถำบนัได ้โดยนโยบำยของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
                                                           
 
65 Prof. Deane Neubauer, รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรจดักำรวิชำศึกษำทัว่ไปของมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี, มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี, 2550. 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เชียงรำยระยะ  5  ปี  (พ .ศ . 2560-2564) ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำทกัษะพื้นฐำนส ำหรับกำรพฒันำนกัศึกษำของ
มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำยสู่กำรเป็นบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 โดยหลกัสูตรหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
จะใช้จดักำรเรียนกำรสอนส ำหรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีทุกคนท่ีเขำ้
เรียนในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นตน้ไป โดยโครงสร้ำงหลกัสูตรวิชำศึกษำ
ทัว่ไปของมหำวทิยำลยัรำชภฎัเชียงรำย มีดงัน้ี 

1. รำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป ไม่เป็นรำยวิชำ
พื้นฐำนหรือวิชำบังคับเรียนก่อน (Pre-requisite) ของหมวดวิชำเฉพำะ
ดำ้นของหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง และรำยวิชำเฉพำะดำ้นของหลกัสูตร
ใดหลกัสูตรหน่ึงตอ้งไม่น ำมำเป็นรำยวชิำศึกษำทัว่ไป  

2 . หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 บงัคบัใช้ส ำหรับผูเ้รียนท่ีเขำ้ศึกษำระดบัปริญญำตรี
ของมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นตน้ไป 

3. หน่วยกิตรวมของหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทัว่ไประดบัปริญญำตรีทุกสำขำวิชำให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชำ ไม่น้อย
กวำ่ 30 หน่วยกิต ตำมสัดส่วนดงัน้ี 
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     1) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้
เรียนไม่นอ้ยกวำ่ 6 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชำภำษำและกำรส่ือสำร  ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 
หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ให้เรียนไม่นอ้ย
กวำ่ 6 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชำบูรณำกำรและเสริมสร้ำงทกัษะชีวิต   ให้เรียนไม่
นอ้ยกวำ่ 3 หน่วยกิต 
 4.  คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป เป็นผู ้
จดัแผนกำรเรียนกำรสอนจดัผูส้อน และบริหำรกำรเรียนกำรสอนหมวด
วิชำศึกษำทัว่ไป โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนบรรลุเป้ำหมำยตำมวตัถุประสงค์ท่ี
วำงไว ้
 โดยในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป จะมีอำจำรย์ผูส้อนได้แก่ 
อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงรำย ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมช ำนำญกำร หรือเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรสอน หรือ
บุคคลภำยนอกท่ีมีควำมเช่ียวชำญเป็นท่ีประจกัษใ์นดำ้นนั้น ๆ  
 ซ่ึงวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำวนั อยู่ใน กลุ่มวิชำ
บูรณำกำรและเสริมสร้ำงทกัษะชีวติ มีจ  ำนวนหน่วยกิตทั้งส้ิน 3 หน่วยกิต 

4 .1 .3  วิ ธี ก ำร เรี ยน ก ำรส อน วิ ช ำก ฎห ม ำย เก่ี ยวกับ
ชีวิตประจ ำว ันในปัจจุบัน  อำจำรย์ประจ ำ  ส ำนักวิชำนิ ติศำสตร์ 
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มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรสอนวิชำกฎหมำย
เก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนให้มีควำมครอบคลุมและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร
ของทั้งตวัผูเ้รียนและสังคม ไดพ้ยำยำมปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเรียนกำร
สอนเร่ือยมำ ทั้ งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกร กำรค้นหำอัต
ลกัษณ์ทอ้งถ่ิน กำรสร้ำงจิตส ำนึกใหแ้ก่ผูเ้รียน และกำรปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจริงของสังคม จำกกำรศึกษำ
พบวำ่เทคนิคในกำรในปัจจุบนัท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ กำรสอนแบบบรรยำย 
กำรสอนแบบโสครำติสหรือกำรสอนแบบอุปนัย และวิธีกำรสอนแบบ
ทบทวนและถำม โดยในประเทศไทยมักมีกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี
บรรยำยเป็นส่วนมำก เม่ือพิจำรณำรูป แบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน
ต่ำงประเทศแลว้ พบวำ่ ต่ำงประเทศมีรูปแบบในกำรสอนหลำก หลำยวิธี
ตั้งแต่วิธีกำรถำมตอบแบบโสเตรติสซ่ึงเป็นนักปรัชญำกรีกหรือวิธีกำร
สอนแบบอุปนยั และวธีิกำรสอนแบบทบทวนและถำมซ่ึงเป็นกำรเนน้ให้
นักศึกษำทบทวนกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนและถำมอำจำรยข์้อท่ี
สงสัยในชั้นเรียน ซ่ึงวธีิกำรดงักล่ำวมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่ำงกนัไป 
 จำกกำรศึกษำวิธีกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์ส ำนักวิชำ
นิติศำสตร์ วิธีกำรสอนท่ีดีกวำ่กำรสอนแบบบรรยำย คือ วิธีกำรถำมตอบ
ตำมแบบโสเครติสและวิธีทบทวนและถำม ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้กบักำร
สอนทำงนิติศำสตร์ท่ีผูเ้รียนมีลกัษณะต่ำงกนั วิธีกำรถำมตอบเป็นวิธีกำร
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สอน ท่ีเหมำะสมกบันกัศึกษำไทยท่ีสุด กำรสอนแบบโสครำติสหรือกำร
สอนแบบถำมตอบนั้น เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีโสครำติสนัก
ปรัชญำยุคกรีกใช้และมีกำรน ำวิธีกำรสอนดงักล่ำวมำใชใ้นกำรเรียนกำร
สอนในทวีปยุโรปมำยำวนำน กำรสอนแบบโสครำติสจะเนน้รูปแบบกำร
ถำมตอบในส่วนสำระรำยละเอียดเพื่อน ำมำสู่องคค์วำมรู้ทั้งหมด หรือกำร
สอนแบบอุปนัย โดยวิธีกำรถำมตอบเป็นวิธีกำรสอนท่ี เหมำะสมกับ
นักศึกษำไทยท่ีสุด เน่ืองจำกเป็นกำรสอนท่ีกระตุน้ให้นักศึกษำมีควำม
ต่ืนตวั ตั้งใจฟังและคิดตำมเน้ือหำท่ีผูส้อนบรรยำย มีกำรเขำ้ร่วมในกำร 
อภิปรำย มีกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์เน้ือหำท่ีอภิปรำย จำกนั้นจึงมุ่งเขำ้
สู่ขอ้คน้พบดว้ยตนเองอนัเป็นกำรพฒันำศกัยภำพในกำรเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
อยำ่งไรก็ดี แมว้ำ่วธีิกำรทบทวนและถำมเป็นวธีิกำรสอนท่ีสำมำรถพฒันำ
นกัศึกษำกฎหมำยไดดี้ท่ีสุดมำกกวำ่วธีิแบบโสเครติสและกำรบรรยำย แต่
กำรสอนแบบทบทวนและถำมเป็นวิธีกำรสอนซ่ึงผูเ้รียนจะต้องมีกำร
เตรียมตวัก่อนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมำก เน่ืองจำกตอ้งอ่ำนเอกสำรท่ี
ผูส้อนแนะน ำจนครบ แล้วจึงน ำข้อสงสัยหรือข้อสังเกตไปถำมหรือ
อภิปรำยในชั้นเรียนกับผูส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืน ซ่ึงวิธีกำรสอนแบบ
ทบทวนและถำมนั้น หำกผูเ้รียนมีกำรทบทวน อย่ำงดีแล้วจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยำ่งมำก เพรำะจะเป็นกำรต่อยอดควำมรู้จำกควำมรู้
พื้นฐำนท่ีได้ทบทวนมำส่งผลให้สำมำรถศึกษำเน้ือหำได้อย่ำงลึกซ้ึง
มำกกว่ำกำรสอนแบบบรรยำยท่ีผูส้อนต้องเร่ิมจำกปูพื้นควำมรู้ให้แก่
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นกัเรียน และยงัท ำให้นกัศึกษำท่ีเก่งสำมำรถพฒันำควำมรู้ไดม้ำกข้ึนเม่ือ
เทียบกบักำรสอนแบบอ่ืนเพรำะผูส้อนสำมำรถลงลึกในเน้ือหำได้ทนัที
โดยไม่ต้องปูพื้นฐำนควำมรู้ของนักศึกษำก่อน อย่ำงไรก็ตำมนักศึกษำ
ไทยมักไม่ค่อยขยนัทบทวนเน้ือหำก่อนกำรเรียน จึงท ำให้ผูส้อนต้อง
ทบทวนเน้ือหำก่อนเรียน เพื่อให้นักศึกษำมีพื้นควำมรู้ ท ำให้กำรสอน
แบบทบทวนและถำมจึงไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร  
 4.1.4  กำรใชเ้ทคโนโลยร่ีวมกบักำรเรียนกำรสอน 
  อำจำรย์ผู ้สอนวิชำกฎหมำยในชีวิตประจ ำวนั  ได้ให้
ควำมส ำคญักบัควำมรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยอย่ำงน้อยตอ้งมีควำมรู้
เบ้ืองต้นในด้ำนประวติัควำมเป็นมำและวิวฒันำกำรของคอมพิวเตอร์ 
ควำมเขำ้ใจระบบกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ และกำรกำรใช้ค  ำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมท่ีตอ้งกำร ควำมรู้เก่ียวกบักำรใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ และ
แกปั้ญหำกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ เช่น กำรคน้ควำ้ขอ้มูล กำรจดัท ำส่ือกำร
เรียนกำรสอน และกำรใช้ระบบบริหำรจดักำรข้อมูล รวมไปถึงควำม
ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบนัและ
อนำคตท่ีมีต่อกำรศึกษำและกำรด ำเนินชีวติ 
 ในส่วนของอินเตอร์เน็ต อำจำรยผ์ูส้อนได้น ำมำใช้เป็น
ช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรในกำรเรียนรำยวิชำ ตวัอย่ำงเช่น กำรจดัท ำ
เพจ Facebook เพื่อใชแ้จง้ข่ำวสำร และขอ้มูลกำรเรียนกำรสอนและเป็นท่ี
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ท่ีอำจำรยใ์ช้แสดงเอกสำรประกอบกำรสอนต่ำงๆ เช่น เอกสำร มคอ. 3 
(Course Syllabus) บทควำม เอกสำรอ้ำงอิง ส่ือกำรสอนต่ำงๆ ท ำให้
นกัศึกษำสำมำรถเขำ้ถึงไดต้ลอดเวลำ อีกทั้งทำงส ำนกัวิชำยงัมีเพจในส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุคท่ีท ำกำรรำยงำนข่ำวสำรของส ำนักวิชำและแจง้
ข่ำวต่ำงๆ ใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้รำบอีกดว้ย 

4.2  ข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ผลงำนของนักศึกษำใน
รำยวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั ในเร่ืองทศันคติต่อกระบวนกำร
ยุติธรรม กฎหมำย เน้ือหำวิชำ และกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำย
เก่ียวกบัชีวติประจ ำวนั มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
 ผูว้ิจยัใช้วิธีกำรเรียนรู้ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำผำ่นกำรสั่งงำน (Assignment) และกิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยไม่ใช้แบบสอบถำมและได้ร่วมวงสนทนำแลกเปล่ียน
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น กบันกัศึกษำและคณำจำรยข์องส ำนกัวิชำนิติศำสตร์ 
ซ่ึงบำงท่ำนยงัเป็นศิษยเ์ก่ำของส ำนกัวิชำนิติศำสตร์ โดยงำนและกิจกรรม
นั้นจดัข้ึนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีจะสะทอ้นถึงสภำพขอ้เท็จจริงในเร่ือง
ควำมสอดคล้องของเน้ือหำวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำว ัน 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย และควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำ รวมไปถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในปัจจุบนั โดยสำมำรถสรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้
ดงัน้ี 
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 4.2.1  ทศันคติของบุคคลภำยนอกท่ีมีต่อมหำวิทยำลยัรำช
ภฏัเชียงรำย 
 ในอดีต มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย คือวิทยำลยัครู เป็น
สถำบนัท่ีผลิตผูป้ระกอบวิชำชีพครู ดงันั้นจึงไม่ไดมี้กำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำ แต่ในปัจจุบัน 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำยได้เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิจยั
อ่ืนๆ มำกมำย และเป็นท่ียอมรับของสังคมในกำรผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภำพ
และสู้งำน ไม่เฉพำะบณัฑิตครุศำสตร์เท่ำนั้น ยงัรวมไปถึงบณัฑิตจำก
สำขำวิชำอ่ืนๆ โดยทศันคติของบุคคลภำยนอกมองวำ่ มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเป็นสถำบัน ท่ี เปิดโอกำสให้ บุคคลได้มีโอกำสได้เข้ำศึกษำใน
ระดบัอุดมศึกษำโดยไม่แบ่งยำกดีมีจน และมีควำมเปิดกวำ้งมำกข้ึนใน
ดำ้นกำรศึกษำในสำขำวชิำต่ำงๆ นอกเหนือจำกครุศำสตร์  
 4 .2 .2   ทัศนคติต่อควำมยุ ติธรรมและกฎหมำยของ
นกัศึกษำ 
 จำกงำนหั วข้อ  “ควำมยุ ติ ธรรมในควำม เห็นของ
นักศึกษำ” ซ่ึงผูว้ิจยัได้ให้นักศึกษำเขียนบอกเล่ำเก่ียวกบัควำมเขำ้ใจใน
เร่ืองควำมยติุธรรมและกฎหมำย ในกำรเร่ิมตน้เรียนวชิำกฎหมำยเก่ียวกบั
ชีวิตประจ ำวนัในคำบแรก อยำ่งอิสระ พบวำ่ นกัศึกษำแต่ละคนซ่ึงมำจำก
ต่ำงคณะต่ำงสำขำวิชำ ได้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมยุติธรรมและ
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กฎหมำยไวอ้ย่ำงน่ำสนใจ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มของควำมเห็นและกำร
รับรู้ในดำ้นกฎหมำยของนกัศึกษำออกไดเ้ป็น สองกลุ่ม ไดแ้ก่  
 (1) กลุ่มท่ีมองกฎหมำยเป็นขอ้บงัคบั  
 ควำมเห็นของนักศึกษำในกลุ่มน้ีจะมองกฎหมำยเป็น
ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งปฎิบติัตำมอย่ำงไม่มีขอ้แม ้ซ่ึงหำกไม่ปฎิบติัตำมก็จะถูก
ลงโทษ โดยให้เหตุผลว่ำกฎหมำยเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมำจำกผูมี้อ  ำนำจ โดย
ควำมเห็นของนักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวเป็นไปในแนวทำงของส ำนัก
กฎหมำยบ้ำน เมือง (Legal Positivism) ซ่ึ งเช่ือว่ำกฎหมำยคือค ำสั่ ง
ของรัฐำธิปัตย ์ท่ีมีสภำพบงัคบัเป็นกำรทัว่ไป หำกฝ่ำฝืนจะตอ้งถูกลงโทษ 
 (2)  กลุ่มท่ีมองกฎหมำยเป็นขอ้ตกลง 
 ควำมเห็นของนกัศึกษำในกลุ่มน้ีจะมองกฎหมำยในรูปของ
ขอ้ตกลง ซ่ึงประชำชนไดก้ระท ำร่วมกนั เป็นสิทธิและหน้ำท่ีซ่ึงเกิดข้ึน
โดยกำรร่วมมือของคนในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดควำมมัน่คง ซ่ึงแนวคิด
ดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัหลกักำรของ John locke ในเร่ือง สัญญำประชำคม 
(The Social Contract) โดยนกัศึกษำกลุ่มน้ีให้เหตุผลวำ่ เน่ืองจำกมนุษยมี์
ควำมแตกต่ำงกนัทั้งในทำงกำยภำพและจิตใจ จึงจ ำเป็นตอ้งมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัเพื่อไม่ให้เกิดกำรล่วงล ้ำสิทธิระหวำ่งกนัข้ึน โดยขอ้ตกลงดงักล่ำว
เป็นเหมือนกำรแลกเปล่ียนระหวำ่งเสรีภำพกบัควำมปลอดภยัในชีวิตของ
ตน 
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 จำกควำมเห็นดงักล่ำว จะเห็นไดว้่ำ นกัศึกษำมีควำมเขำ้ใจ
และกำรรับรู้ในเร่ืองกฎหมำยท่ีแตกต่ำงกนั ในกลุ่มท่ีมองกฎหมำยเป็น
ขอ้บงัคบัและค ำสั่ง จะเป็นส่วนใหญ่ของนักศึกษำทั้งหมด มีเพียงส่วน
นอ้ยเท่ำนั้นท่ีมองกฎหมำยเป็นเหมือนขอ้ตกลงร่วมกนั ซ่ึงอำจสะทอ้นถึง
ระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของไทยท่ีมุ่งเนน้กำรสอนให้เช่ือ มำกกวำ่กำร
สอนให้เขำ้ใจ ซ่ึงนกัศึกษำกลุ่มแรกจะไม่สำมำรถให้เหตุผลไดก้บัค ำถำม
ในห้องเรียนท่ีว่ำ เหตุใดจึงตอ้งปฎิบติัตำมค ำสั่งนั้น หำกแต่เป็นส่ิงท่ีได้
เล่ำเรียนมำในอดีต หรือเป็นควำมรู้สึกท่ีมีต่อกฎหมำยซ่ึงตนไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมใดๆ นักศึกษำในกลุ่มน้ีจะมองกฎหมำยในลกัษณะของส่ิงท่ีอยู่ไกล
ตวั และไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเขำจะมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงหรือเปล่ียนแปลง
แกไ้ขใดๆ  
 ในกลุ่มท่ีมองกฎหมำยเป็นขอ้ตกลงระหวำ่งคนในสังคมนั้น มี
จ  ำนวนนอ้ยในหมู่ผูเ้รียนทั้งหมด โดยนกัศึกษำในกลุ่มน้ีมองกฎหมำยเป็น
ส่ิงใกลต้วั และมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรง ดงันั้นจึงมีควำมส ำคญัท่ีตน
จะตอ้งให้ควำมสนใจ และมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำย แก้ไข หรือ
บังคับใช้กฎหมำยต่ำงๆ นักศึกษำในกลุ่มดังกล่ำวจะมีควำมสนใจต่อ
ควำมเปล่ียนแปลงในสังคมและคอยติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรอยูเ่สมอ 
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 อยำ่งไรก็ดีในส่วนของควำมรู้ในเร่ืองเน้ือหำของกฎหมำยต่ำงๆ 
นั้น นกัศึกษำส่วนมำกไม่มีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักระบวนกำรใช้
กฎหมำย และกำรแยกแยะระหว่ำงกฎหมำยแพ่งซ่ึงเป็นเร่ืองทำงเอกชน 
และกฎหมำยอำญำซ่ึงเป็นเร่ืองทำงมหำชนออกจำกกนัได ้เช่น นกัศึกษำ
ไม่ทรำบวำ่โทษ ประหำร จ ำคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพยสิ์น เป็นโทษในทำง
อำญำเท่ำนั้น แต่เขำ้ใจว่ำหำกไม่มีเงินช ำระหน้ีจะตอ้งติดคุก เป็นตน้ อีก
ทั้ ง นักศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจในท่ีมำของ “สิทธิตำมธรรมชำติ” หรือ 
Natural rights อันได้แก่  สิทธิในชีวิต  สิทธิในเสรีภำพ และสิทธิใน
ทรัพยสิ์น ซ่ึงแนวคิดดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ในเร่ืองสิทธิของ
มนุษย ์นกัศึกษำเขำ้ใจแต่เพียงวำ่ สิทธิคือส่ิงท่ีนกัศึกษำสำมำรถกระท ำได้
เพียงเท่ำนั้น หำกแต่ไม่อำจอธิบำยท่ีมำของมนัได ้ 
 ในส่วนของกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจในเร่ืองควำมยุติธรรมนั้น 
นกัศึกษำเกือบทั้งหมดเขำ้ใจควำมยุติธรรมในรูปแบบของควำมเท่ำเทียม
กนั และกำรแกแ้คน้ตอบแทน ตำต่อตำ ฟันต่อฟัน และ ส่วนหน่ึงไม่เช่ือ
ในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำจะสำมำรถน ำควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน
ไดท้ั้งหมด และเช่ือวำ่ หำกมีปัจจยัมำกพอ จะสำมำรถพลิกผิดให้เป็นถูก
ได ้นกัศึกษำไม่มีควำมเขำ้ใจในเร่ืองกระบวนกำรยติุธรรมทั้งทำงแพง่และ
อำญำ ไม่รู้วำ่จะเร่ิมตน้ใชสิ้ทธิของตนในกระบวนกำรยติุธรรมไดอ้ยำ่งไร 
รู้จักเพียงแต่กำรแจ้งควำมและฟ้องคดี โดยไม่สำมำรถแยกแยะกำร
ด ำเนินคดีแพง่และอำญำได ้ 
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 จำกกำรวิเครำะห์ช้ินงำนดังกล่ำวของนักศึกษำ พบว่ำ ควำม
เขำ้ใจในเร่ืองกฎหมำยและควำมยุติธรรมของนกัศึกษำอยูใ่นระดบัท่ีน้อย 
จ ำเป็นต้องมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับพื้นฐำนแนวคิดของสิทธิ ควำม
รับผิดชอบ และหน้ำท่ีต่ำงๆ แก่นักศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจถึงท่ีมำ
ของกฎหมำยและควำมยุติธรรม รวมไปถึงกำรจดัให้มีเน้ือหำเก่ียวกับ
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยอำญำ และกระบวนกำรพิจำรณำคดี
ทั้งแพ่งและอำญำขั้นพื้นฐำนให้กบันักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม และสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อสถำบันควำม
ยติุธรรมแก่นกัศึกษำ 
 4.2.3 ควำมสอดคล้องของกำรเรียนวิชำกฎหมำยเก่ียวกับ
ชีวติประจ ำวนัและกำรใชก้ฎหมำยในชีวติประจ ำวนั 
 ส่ิงท่ีนกัศึกษำวชิำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวติประจ ำวนัไดเ้ล่ำเรียนมำ
ในกำรเรียนกำรสอนของนั้นมีควำมแตกต่ำงจำกกำรปฏิบติังำนจริง โดย
ธรรมดำแล้ว นักศึกษำพัฒนำตัวตนในทำงวิชำชีพและเส้นทำงกำร
ประกอบอำชีพของตนนอกบริบทของกำรเรียนในหอ้งเรียนโดยคณะหรือ
ส ำนกัวิชำมีส่วนร่วมน้อยมำก เวน้แต่วำ่นกัศึกษำผูน้ั้นตั้งใจท่ีจะเดินทำง
สำยวิชำกำรในฐำนะนักวิชำกำร (academic) โดยคณำจำรย์มักไม่ได้
ส่ือสำรให้นักศึกษำเข้ำใจในควำมเช่ือมโยงระหว่ำงงำนวิชำกำรและ
เป้ำหมำยหรือควำมทะเยอทะยำนของผูเ้รียน หรือแมแ้ต่กำรตอบแทนของ
ทำงสถำบันต่อกำรร่วมประสำนเช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ดังกล่ำวด้วย
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ระบบพี่เล้ียงนกัศึกษำ แต่กลบัมอบหมำยภำรกิจดงักล่ำวให้เป็นของฝ่ำย
บริหำร แม้ว่ำบุคลำกำรในภำคส่วนน้ีจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรให้ค  ำปรึกษำแต่มกัจะอยู่ห่ำงจำกควำมเป็นวิชำกำร
และมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้ นในวิถีของกำรศึกษำ ในกำรจดัท ำ
รำยวิชำกฎหมำยในชีวิตประจ ำวนั คณะผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเก่ียวกบักฎหมำย
ท่ีมีควำมจ ำเป็นและส่งผลกระทบต่อชีวิตของนกัศึกษำโดยตรง อยำ่งไรก็
ดีในกำรจดักำรเรียนกำรสอน พบวำ่ ดว้ยจ ำนวนบทท่ีมีมำกถึง 12 บท ท ำ
ให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงล ำบำก และไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
เพิ่มเติม เช่น ทศันศึกษำ หรือกิจกรรมกลุ่มท่ีตอ้งใชเ้วลำเตรียมตวัมำกได ้
คณำจำรย์ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ผูจ้ดัท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและ
เน้ือหำวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนั จึงไดท้  ำกำรเรียบเรียงเน้ือหำ
และจ ำนวนบทข้ึนใหม่ ซ่ึงกำรแก้ไขน้ีได้แบ่งเน้ือหำท่ีท ำกำรเรียนกำร
สอนออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 (1) ส่วนของกฎหมำยส่ี มุมเมืองและพื้ นฐำนควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย ได้แก่ กฎหมำยอำญำ กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งและพำณิชย ์และ กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ โดย
เน้ือหำในกลุ่มน้ี มุ่ งให้นักศึกษำท ำควำมเข้ำใจพื้ นฐำนและระบบ
กระบวนกำรยุติธรรมของกฎหมำย รวมไปถึงท่ีมำของสิทธิ หนำ้ท่ี ต่ำงๆ 
ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง และเจตคติท่ีดีต่อ
กระบวนกำรยติุธรรม 
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 (2) ส่วนของกฎหมำยพิ เศษ  ค ำว่ำ พิ เศษในท่ี น้ีหมำยถึง 
กฎหมำยเฉพำะเร่ือง โดยคณะผูจ้ดัท ำไดค้ดัเอำกฎหมำยท่ีมีควำมทนัสมยั
และเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิตของนกัศึกษำ เพื่อให้นกัศึกษำเกิดควำมเช่ือมโยง
กบัเน้ือหำวชิำท่ีไดเ้รียน ไดแ้ก่ กฎหมำยเก่ียวกบัหอพกั สิทธิของนกัศึกษำ
ในมหำวิทยำลัย กฎหมำยคุ้มครองผูบ้ริโภค กฎหมำยจรำจร กฎหมำย
เก่ียวกบัสวสัดิภำพสัตว ์กฎหมำยอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ กฎหมำย
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เป็นตน้ 
 โดยไดล้ดจ ำนวนบทลง จำก 12 บท เหลือ 8 บท และปรับปรุง
เน้ือหำให้มีควำมกระชับและเหมำะสมกบักำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำ
ทัว่ไป โดยเอ้ือใหมี้เวลำในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 
 4 .2 .4  ควำมตระหนัก รู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ประกอบอำชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำย 
 จำกกิจกรรมกลุ่มหัวข้อ “คุณธรรมในอำชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎหมำย”  ท่ีจดัข้ึนโดยแบ่งนักศึกษำเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงน ำเสนอใน
เร่ือง “คุณธรรม” และอีกกลุ่มน ำเสนอเร่ือง “จริยธรรม”  โดยมุ่งให้
นักศึกษำเกิดควำมตระหนักและเข้ำใจควำมแตกต่ำงและจุดร่วมของ
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงหลังจำกกำรน ำเสนอให้ทั้ งห้องสรุปว่ำ 
คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่ำงกันอย่ำงไรในกำรประกอบอำชีพท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้งกบักฎหมำย ในกิจกรรมน้ี ผูเ้ขำ้ร่วมต่ำงเห็นวำ่ กำรปลูกฝัง
จริยธรรมนั้น สมควรให้มีกำรสอดแทรกไวใ้นทุกวิชำท่ีมีกำรเรียนกำร
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สอน ไม่เฉพำะแต่เพียงวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำวนัเท่ำนั้ น 
เน่ืองจำกในปัจจุบนั ปัญหำคุณธรรมและจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชำชีพ
กลำยเป็นประเด็นส ำคัญในสังคม เพรำะกำรสร้ำงพลเมืองท่ีดีได้นั้ น 
จ ำเป็นต้องท ำให้นักศึกษำมีควำมเข้ำอกเข้ำใจ (Sympathy) ผูอ่ื้น มีกำร
มองบริบทแวดลอ้มก่อนกำรอำ้งกฎหมำย 
 4.2.5 ควำมตระหนกัรู้กฎหมำยของนกัศึกษำ 
 หลังจำกกำรเรียนกำรสอนทุกบทเสร็จส้ิน จะมีแบบทดสอบ
หลงัเรียนให้นกัศึกษำไดท้  ำเป็นขอ้สอบอตันยั โดยแต่ละค ำถำมจะน ำมำ
จำกเน้ือหำของแต่ละบทท่ีนกัศึกษำไดเ้รียนมำ และเป็นค ำถำมปลำยท่ีมุ่ง
วดัควำมตระหนักรู้ของนักศึกษำ เช่น นักศึกษำจะป้องกนัตวัจำกสัตวท่ี์
เขำ้มำท ำร้ำยไดห้รือไม่ อยำ่งไร หรือ นกัศึกษำจะปฏิบติัตนอยำ่งไรเม่ืออยู่
ในสังคมออนไลน์ เป็นตน้ พบวำ่ นกัศึกษำสำมำรถตอบค ำถำมส่วนใหญ่
ได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะกำรให้เหตุผลในเร่ืองควำมเหมำะสม และ
ขอบเขตของสิทธิของตน เช่น หำกนักศึกษำปลูกตน้ไมใ้นบำ้นแต่ก่ิงล ้ ำ
เขำ้ไปในบำ้นของเพื่อนบำ้น นกัศึกษำเห็นวำ่อยำ่งไร นกัศึกษำส่วนใหญ่
ตอบว่ำ แมว้่ำตน้ไม่อยูใ่นพื้นท่ีบำ้นซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตน แต่หำกก่ิง
เลยไปยงับ้ำนเพื่อนบ้ำน ท ำให้เพื่อนบ้ำนเดือดร้อน ก็เป็นส่ิงไม่ควร
กระท ำ เช่นเดียวกบักำรกระท ำท่ีแมจ้ะเป็นกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย แต่
หำกก้ำวล่วงขอบเขตสิทธิของผู ้อ่ืน ก็ เป็นส่ิงไม่ควรกระท ำ เพื่อให้
สำมำรถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ย่ำงสงบสุขปรำศจำกควำมขดัแยง้ รวม
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ไปถึงกำรถำมค ำถำมซ่ึงไดใ้ห้นกัศึกษำไดท้  ำไปเม่ือเร่ิมตน้เรียน ในเร่ือง
ของ ทัศนคติต่อควำมยุติธรรมและกฎหมำยของนักศึกษำ นักศึกษำก็
สำมำรถให้เหตุผลในเร่ืองดงักล่ำวไดดี้ข้ึน มีควำมเขำ้ใจในสิทธิของตน 
และมองกฎหมำยในรูปแบบท่ีตนเองมีส่วนร่วม และเป็นส่ิงใกลต้วัมำก
ข้ึน 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ไดพ้ฒันำกำรเรียนกำรสอนและ
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมเปล่ียนแปลง และ
ควำมต้องกำรของสังคม จำกกำรวิจยัสำมำรถสรุปแนวทำงเพื่อตอบ
ค ำถำมกำรวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 5.1  บทสรุป  
  5.1.1  เน้ือหำรำยวิชำและวิธีกำรสอนสอดคลอ้งตำมควำม
ตอ้งกำรของสังคมและกระบวนกำรยติุธรรมในปัจจุบนัหรือไม่ 
 ใน ปั จ จุบัน  เน้ื อห ำรำยวิช ำกฎหมำย เก่ี ยวกับ
ชีวิตประจ ำวนั มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงรำย ไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑ์ของ 
สกอ. ซ่ึงนบัวำ่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำทัว่ไป แต่กำร
จะบรรลุเป้ำหมำยซ่ึงควำมเป็นเลิศในทำงวิชำกำรและสำมำรถผลิต
บณัฑิตท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของสังคม รวมไปถึงกำรสร้ำงอตั
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ลกัษณ์ใหต้นเองไดน้ั้น จ  ำเป็นตอ้งมีกำรปรับปรุงเน้ือหำและกำรเรียนกำร
สอนโดยค ำนึงถึงสภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบนั โดยกำรจดักำรเรียนกำร
สอนท่ีสำมำรถเช่ือมโยงบทเรียนและกำรด ำเนินชีวิตให้นกัศึกษำได้ อีก
ทั้งยงัตอ้งเสริมในเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัท่ีมำและพื้นฐำนของสิทธิและหน้ำท่ี
ตำมกฎหมำย และมีกำรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกำรเรียน
กำรสอนทุกบท ทั้งน้ีเพื่อสร้ำงอตัลกัษณ์ควำมเป็นนกัศึกษำมหำวิทยำลยั
รำชภฏัเชียงรำย และผลิตบณัฑิต ท่ีมีควำมเขำ้ใจสังคม และด ำเนินชีวิต
อยำ่งมีคุณธรรม และจริยธรรม  
 5.1.2 อำจำรยผ์ูส้อนจะพฒันำกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับ
กบักำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมและกระบวนกำรยติุธรรมไดอ้ยำ่งไร 
 จำกกำรวิจยัสรุปได้ว่ำ ควำมรู้พื้นฐำนในเร่ืองสิทธิ
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย รวมถึงทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อกระบวนกำรยุติธรรมนั้น
มีควำมจ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอนเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกนกัศึกษำส่วน
ใหญ่มีควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนและทศันคติท่ีไม่ดีนักต่อกระบวนกำร
ยติุธรรม อีกทั้งยงัมีควำมรู้นอ้ยในเร่ืองของสิทธิขั้นพื้นฐำนของตน ดงันั้น 
ตอ้งมีกำรสอนท่ีเน้ือหำกฎหมำยขั้นพื้นฐำนเช่นกฎหมำยส่ีมุมเมือง โดย
เสริมกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของนกัศึกษำ อีกทั้งวิธีกำรสอนท่ี
ตอ้งไม่มุ่งเน้นไปท่ีกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว จะตอ้งมีกำรจดักิจกรรม 
แบ่งกลุ่ม หรือกำรถำมตอบท่ีกระตุน้ให้นกัศึกษำเกิดควำมสนใจในกำร
เรียนดว้ย 
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 5 .1 .3  นักศึกษำมีควำมตระหนัก รู้กฎหมำยของ
นักศึกษำจำกกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ียวกับชีวิตประจ ำวนั 
หรือไม่ 
 แมเ้ร่ิมตน้เรียน นกัศึกษำจะมีควำมตระหนกัรู้
ในเร่ืองของกฎหมำยในชีวิตประจ ำวนัน้อย และมีทศันคติท่ีไม่ดีนักต่อ
กระบวนกำรยุติธรรมแต่หลงัจำกได้เรียนแล้ว นักศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ รวมถึงควำมตระหนักถึงสิทธิต่ำงๆ ทำงกฎหมำยในฐำนะ
ประชำชนเพิ่มมำกข้ึน 
 
 5.2  อภิปรายผล 
 กำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในวิชำกฎหมำยเก่ียวกับ
ชีวิตประจ ำวนันั้นเป็นควำมคิดริเร่ิมในกำรพยำยำมแผ่ขยำยควำมเขำ้ใจ
ของนกัศึกษำในส่ิงท่ีกฎหมำยเป็น (What law is) เพื่อกำ้วน ำกำรพิจำรณำ
ในศำล เพื่อแทรกเสริมรูปแบบขององคค์วำมรู้ท่ีกวำ้งข้ึน และเพื่อพฒันำ
ทักษะควำมสำมำรถในวงกวำ้งมำกกว่ำเดิม หลำยแนวคิดริเร่ิมได้ใช้
วิธีกำรเพิ่มเน้ือหำวิชำท่ีมุ่งเน้นไปยงักฎหมำยมหำชน งำนธุรกรรม 
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ วิชำท่ีเก่ียวกับกำรเรียนรู้กฎหมำยแบบสห
วิชำชีพและปัญหำกฎหมำย (Interdisciplinary understanding of law and 
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legal problem)66 โดยบำงสถำบนัทดลองใชว้ิธีกำรดงักล่ำวในปีกำรศึกษำ
แรกของนักศึกษำ ยกตวัอย่ำงเช่น มหำวิทยำลยัฮำวำร์ด และ โคลมัเบีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ฮำวำร์ด จัดให้มีเซกชั่นทดลองในปีแรกของ
กำรศึกษำ ส่วนโคลมัเบีย จะจดัให้มีสองรำยวิชำในภำคเรียนท่ีสอง โดย
คอร์สเหล่ำน้ีถูกออกแบบให้ขยำยควำมเข้ำใจของนักศึกษำเก่ียวกับ
ควำมหมำยและกระบวนวิธีของกฎหมำย ภำวะควบคุมบงัคบัและหลำก
ทศันคติในทำงกฎหมำย บำงมหำวิทยำลยัเช่น จอร์จทำวน์ ก ำหนดให้มี
วิชำเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรู้กฎหมำยแบบสหวิชำชีพให้กบันักศึกษำ 
โดยกำรวิจยัต่ำงประเทศพบว่ำ ปีแรกของกำรศึกษำในโรงเรียนกฎหมำย
นั้นมีควำมส ำคญัมำกต่อกำรปลูกฝังควำมผูกพนัของนกัศึกษำในกำรเรียน
กฎหมำย โดยกำรวิจยัช้ีให้เห็นวำ่ ในปีแรกนั้น จ  ำเป็นตอ้งระบุช้ีชดัให้ได้
ถึงปัจจยัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อควำมสนใจเรียนของนกัศึกษำ67 อยำ่งไรก็ดี 
ในวิชำศึกษำทัว่ไป ท่ีนกัศึกษำมีควำมแตกต่ำงกนัทั้งจำกสำขำวิชำท่ีเรียน 
และจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำเปรียบกบัวิชำกฎหมำยโดยตรง ผูส้อนจึง
พยำยำมค้นหำวิธีกำรท่ีจะปรับให้กำรศึกษำกฎหมำยเป็นไปในทำง

                                                           
 
66 Carrie Menkel-Meadow, Taking Law and  Really Seriously: Before, During and After “The 
Law”, 60VAND. L. REV. 
67 London, Geraldine Downey & Vanessa Anderson, Daily Life During the Transition to Law 
School: Utilizing Social Psychology Research Methodologies to Study Law Student 
Engagement, 30 HARV. J.L. & GENDER  
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เดียวกบักำรด ำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยพยำยำมท่ีจะให้นกัศึกษำได้
ออกไปสัมผสัองคค์วำมรู้ เคร่ืองมือ วิธีกำร ท่ีกวำ้งกวำ่เดิมในกำรด ำเนิน
ชีวิตภำยใตก้ฎหมำย ตลอดจนกำรคน้หำพื้นท่ีส ำหรับพฒันำกำรเรียนกำร
สอนเพื่ อสร้ำงจินตนภำพทำงกฎหมำย  (Legal Imagination) ซ่ึ งเป็น
รูปแบบของ “กำรคิดอยำ่งนกักฎหมำย” ซ่ึงท ำให้ผูเ้รียนสำมำรถให้นิยำม
ของปัญหำตรงหน้ำไดห้นกัแน่นมำกข้ึน จินตนภำพในทำงกฎหมำยนั้น
ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรส ร้ำงแนวทำงต่ำงๆ  ได้อย่ำง
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น วิธีกำรไปให้ถึงจุดหมำย (approach) หรือ กำร
แก้ปัญหำ (solution) ซ่ึ งนักศึกษำสำมำรถปรับใช้ทักษะในกำรคิด
วเิครำะห์ท่ีไดฝึ้กฝนมำในกำรเรียนกฎหมำยนัน่เอง68 
 ดงันั้น กำรจดักำรเรียนกำรสอนรูปแบบท่ีกล่ำวมำจึงมีอิทธิพล
อยำ่งยิ่งในกำรท่ีจะปลูกฝังใหน้กัศึกษำเป็นบณัฑิตท่ีดี ท ำใหน้กัศึกษำมอง
ออกไปนอกกรอบของกำรเรียนแบบดั้ งเดิม โดยหลักกำรสอนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำใดๆ คือกำรสอนแบบ
ทบทวนและถำม ซ่ึงเป็นกำรสอนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีกำรเตรียมตวัก่อน กำร
เรียนกำรสอนโดยอ่ำนหนงัสือ ต ำรำ ก่อนกำร เรียนกำรสอนจนครบ แลว้
จึงน ำขอ้สงสัยหรือขอ้สังเกตไปถำมหรืออภิปรำยในชั้นเรียนกบัผูส้อน
และผูเ้รียนคนอ่ืน กำรสอนวิธีนั้นจะสำมำรถพฒันำควำมรู้ท่ีผูเ้รียนเขำ้ใจ

                                                           
 
68 Todd Rakoff & Martha Minow, A Case for Another Case Method, 60 VAND. L. REV 
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ให้เกิดควำมลึกซ้ึงมำกข้ึน กำรทบทวนและถำมท ำให้นักศึกษำท่ี เก่ง
สำมำรถพฒันำควำมรู้ไดม้ำกข้ึน เม่ือเทียบกบักำรสอนแบบอ่ืน อยำ่งไรก็
ดี เน่ืองจำกสภำพของกำรเรียนกำรสอนท่ีจ ำเป็นต้องสอนนักศึกษำ
จ ำนวนมำกพร้อมกนั คณำจำรยจึ์งมกัเลือกใช้วธีิกำรบรรยำย ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
ใช้กนัมำกท่ีสุดในกำรเรียนกำรสอนกฎหมำย รวมไปถึงกำรแทรกเสริม
จริยธรรม คุณธรรม เข้ำไปในทุกกำรเรียนกำรสอนเพื่อปลูกฝังให้
นกัศึกษำเป็นนักนิติศำสตร์ท่ีดี ตรงตำมคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีสังคม
ตอ้งกำร 
 นอกเหนือจำกกำรปลูกฝังแนวคิดในกำรเป็นนกันิติศำสตร์แก่
ผู ้เรียนแล้ว กำรสร้ำงควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรด ำเนินชีวิตและ
เน้ือหำวิชำเป็นส่ิงส ำคญัเช่นกนั เน่ืองจำกกำรศึกษำในห้องเรียนนั้นเป็น
กำรเรียนรู้เน้ือหำ ต่ำงจำกกำรด ำเนินชีวิตซ่ึงจ ำเป็นตอ้งอำศยัทกัษะ ควำม
เขำ้ใจ และกำรแกปั้ญหำเฉพำะหน้ำ ไม่เฉพำะตวัควำมรู้เท่ำนั้น แต่ตอ้ง
ทรำบว่ำ สังคมนั้นด ำเนินไปอย่ำงไร แม้แต่ธรรมเนียมปฏิบติัซ่ึงไม่ได้
ระบุไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมซ่ึง
ตอ้งกำรควำมเขำ้ใจของประชำชนต่อทั้งกฎหมำยและบริบทของสังคม
และพื้นท่ีนั้น 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรวิจยัเร่ือง ควำมตระหนักรู้กฎหมำยของนักศึกษำ
จำกกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยเก่ียวกบัชีวิตประจ ำวนัมหำวิทยำลยั
รำชภฏัเชียงรำย ไดมี้ขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงและพฒันำเน้ือหำและ
กำรเรียนกำรสอน ดงัน้ี 

5.3.1 ดำ้นกำรพฒันำผูส้อน โดยกำรสนบัสนุนกำรพฒันำ
ควำมเช่ียวชำญใหแ้ก่ อำจำรยผ์ูส้อน   

5.3.2 ดำ้นกำรพฒันำนกัศึกษำ โดยปลูกฝัง “กำรคิดแบบ
นกักฎหมำย” ใหแ้ก่นกัศึกษำ ใหน้กัศึกษำมี “จินตนภำพทำงกฎหมำย” 
และสำมำรถ คิด วเิครำะห์ แยกแยะ และสำมำรถคิดไดม้ำกกวำ่กฎหมำยท่ี
อยูต่รงหนำ้ (Think beyond the law)  
   5.3.3 ดำ้นกำรพฒันำเน้ือหำรำยวชิำ ท ำไดโ้ดยกำร
ปรับปรุงหลกัสูตรอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใหมี้ควำมทนัสมยัและตอบรับกบั
ควำมตอ้งกำรของสังคม โดยต่อยอดจำกแผนกำรเดิมท่ีวำงไวอ้ยูแ่ลว้ใน
ปัจจุบนัอยำ่งต่อเน่ือง 
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รูปแบบการตีพมิพ์วารสารนิติ รัฐกจิและสังคมศาสตร์  

ส านักวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

 

1. รูปแบบการเขียนบทความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 บทความทางวชิาการ ควรมีควำมยำวระหวำ่ง 10 – 20 หนำ้ 

 1.2 บทความวจัิย   ควรมีควำมยำวระหวำ่ง 15 – 25 หนำ้ 

 กระดำษท่ีใช้พิมพ์ให้ใช้กระดำษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80               

แกรม ขนำด A5 โดยให้พิมพเ์พียงหนำ้เดียว ใชต้วัอกัษรสีด ำ ตวัอกัษรใช ้

Angsana New ขนำดตวัอกัษร 16 พอยด์ ยกเว้น ช่ือเร่ืองภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรท่ีใช้ Angsana New ขนำดตัวอักษร 16 

พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เวน้ว่ำงขนำด 0.5 น้ิว  ระยะขอบ

ซำ้ยมือ เวน้วำ่งขนำด 0.8 น้ิว ระยะขอบขวำมือและส่วนทำ้ยของกระดำษ 

เวน้วำ่งขนำด 0.5 น้ิว  และกำรพิมพค์  ำในบทควำมไม่ควรตดัค ำ 
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ประกอบด้วยการเรียงหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1: รายละเอยีดเบื้องต้นของบทความ ประกอบด้วย 

 1. ช่ือเร่ืองภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

 2. ช่ือผูแ้ต่งภำษำไทยและภำษำองักฤษ กรณีมีผูแ้ต่งหลำยคน ช่ือ

ผู ้แต่งคนแรกจะถือเป็นช่ือหลัก และเป็นช่ือส ำหรับติดต่อกับกอง

บรรณำธิกำร 

 3. ช่ือสังกดัภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

 4. บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำไทย (สรุปเฉพำะใจควำมส ำคัญ

เท่ำนั้น) 

 5. ค ำส ำคญั (Keywords) ภำษำไทย 

 6. บทคดัยอ่ (Abstract) ภำษำองักฤษ (สรุปเฉพำะใจควำมส ำคญั

เท่ำนั้น) 

 7. ค ำส ำคญั (Keywords) ภำษำองักฤษ 

 

ส่วนที ่2: ส่วนเน้ือหา 

 บทความวชิาการ :  ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 1. บทน ำ 2. เน้ือหำ 3. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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 บทความวจัิย:  ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 1. บทน ำ  ประกอบดว้ย ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

วตัถุประสงค์ ทฤษฎี และสมมติฐำนกำรวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตกำรวิจัย 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

 2. ผลกำรวิจัย (ส่วนเน้ือหำงำนวิจัย) เป็นกำรน ำเสนอส่วน

กำรศึกษำวิเครำะห์งำนวิจยั รวมทั้งส่วนของกำรทบทวนวรรณกรรม(ถ้า

ม)ี 

 3. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 การก าหนดหัวข้อการเขียนบทความวิชาการ /วิจัย ให้ก ำหนด

หัวขอ้ใหญ่เป็นล ำดบัไป คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหัวขอ้ย่อยให้เรียง

หวัขอ้ยอ่ยไดอี้กเพียง 2 ระดบั คือ1. (หวัขอ้ใหญ่)  1.1 (หวัขอ้ยอ่ยระดบัท่ี 

1)  1.1.1 (หวัขอ้ยอ่ยระดบัท่ี 2) 

 

ส่วนที ่3: ส่วนอ้างองิ 

 ก ำรอ้ ำ ง อิ ง ให้ ใช้ เชิ งอ ร รถ แท รก ใน เน้ื อห ำ  แ ล ะ ให้ มี

เอกสำรอ้ำงอิงซ่ึงน ำมำจำกเชิงอรรถในตอนท้ำยของบทควำม (เลือก

เฉพาะรายการท่ีอ้างอิงส าคัญเท่านั้น ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ) โดย
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รูปแบบกำรอำ้งอิงให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรตีพิมพว์ำรสำรนิติ รัฐกิจและ

สังคมศำสตร์ ส ำนกัวชิำนิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 

 

2. รายละเอยีดส่วนประกอบของบทความทางวชิาการ/วจัิย 

 2.1 รายละเอยีดเบื้องต้น 

 2 .1 .1  ช่ือเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (Title) ควร

กะทดัรัด ไม่ยำวเกินไป ตน้ฉบบัภำษำไทยให้พิมพช่ื์อเร่ืองภำษำไทยก่อน

แลว้ตำมดว้ยภำษำองักฤษ (ภาษาอังกฤษให้ใช้ค าขึน้ต้นอักษรตัวใหญ่ตาม

ด้วยอักษรตัวเล็ก ยกเว้นค าบุพบท/ค าเช่ือมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น 

Human Rights in Court of Justice 

2 .1 .2  ช่ื อผู ้ เขี ยน ทุ กคน  (Authors) ทั้ งภ ำษ ำไท ยและ

ภำษำองักฤษให้ระบุช่ือเต็ม – นำมสกุลเต็มของผูเ้ขียน (โดยไม่ต้องมีค า

น าหน้าช่ือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต าแหน่งทางวิชาการ กรณี

ช่ือท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้ขึน้ต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น (Patompong 

Muangkhaw) 

2.1.3 ช่ือสังกัดของผูเ้ขียน ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

ประกอบดว้ย สถำนท่ีท ำงำนและท่ีอยู่ของสถำนท่ีท ำงำน หรือท่ีอยู่ตำม

ระเบียน (กรณีไม่ไดท้  ำงำน), ช่ือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.1.4 บทคดัย่อ (Abstract) ทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

ควำมยำวไม่ควรเกินอยำ่งละ 10 บรรทดั หรือไม่เกิน 350 ค ำ (บทคัดย่อท่ี

เขียนควรเป็นแบบ Indicative Abstract คือ ส้ันและตรงประเด็น และให้

สาระส าคัญเท่านั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบท่ี

เขยีนในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

2.1.5 ค ำส ำคญั (Keywords) ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

ก ำหนดค ำส ำคัญท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้ท ำค ำค้นในระบบ

ฐำนขอ้มูล ซ่ึงเป็นค ำท่ีคิดวำ่ผูท่ี้สืบคน้จะใชใ้นกำรคน้หำ โดยให้ระบุทั้ง

ค  ำภำษำไทยและภำษำองักฤษ อยำ่งละไม่เกิน 5 ค ำ 

 2.2 ส่วนเน้ือหา 

2.2.1 บทควำมทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย บทน ำ เน้ือหำ ซ่ึง

แบ่ ง เป็นประเด็นหลัก  ประ เด็นรอง ประ เด็นย่อย  บทส รุปและ

ขอ้เสนอแนะ 

2.2.2 บทควำมวจิยั ประกอบดว้ย  

   ส่วนน ำ ได้แก่ ช่ือเร่ืองงำนวิจัย ช่ือผู ้วิจ ัยและคณะ

ตลอดจนรำยละเอียดของผู ้วิจ ัย  และบทคัดย่อทั้ งภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษ 
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   ส่วนเน้ือหำ ได้แก่ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของ

ปัญหำ วตัถุประสงค์ สมมติฐำนของงำนวิจยั(ถ้ามี) ขอบเขตท่ีครอบคลุม

ในกำรวิจยั ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ เอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั(ประกอบด้วยข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล) 

ผลกำรวจิยั(สรุปผลการวิจัย อภิปลายผลและข้อเสนอแนะ) 

 2.3 ส่วนอ้างองิ 

 ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ท้ ำ ย เร่ื อ งห รื อ ส่ ว น อ้ ำ ง อิ ง  ไ ด้ แ ก่ 

เอกสำรอำ้งอิง/เอกสำรอำ้งอิง และภำคผนวก ตอ้งมีกำรอำ้งอิงในเน้ือหำ 

และมีเอกสำรอำ้งอิงท้ำยเร่ือง ขอ้ควำมท่ีน ำมำอำ้งอิงอำจเป็นกำรเขียน

หรือคดัขอ้ควำมท่ีอำ้งอิง หรือกำรเขียนโดยเรียบเรียง หรือประมวลใหม่ 

รำยกำรอำ้งอิงในเน้ือหำทุกรำยกำรตอ้งอยูใ่นเอกสำรอำ้งอิงทำ้ยเร่ืองดว้ย 

 

รูปแบบการเขียนบทความวชิาการ/วจัิย 

สำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำก http://law.crru.ac.th หวัขอ้วำรสำร 

 

 

 

http://law.crru.ac.th/
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3. หลกัเกณฑ์การพมิพ์ส่วนประกอบของบทความ 

 3.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์  กระดำษท่ีใช้พิมพใ์ห้ใช้กระดำษปอนด์

ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนำด B5โดยให้พิมพ์เพียงหน้ำเดียว ใช้

ตวัอกัษรสีด ำ 

 3.2 รูปแบบและขนาดตัวอักษร  ตัวอักษรใช้ Angsana New 

ขนำดตัวอักษร 16 พอยด์ ยกเว้น ช่ือเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้Angsana New ขนำดตวัอกัษร 16  พอยด ์

 3.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เวน้

ว่ำง ช่ือเร่ืองภำษำไทยและภำษำองักฤษ รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ Angsana 

New ขนำดตวัอกัษร 16 พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เวน้ว่ำง

ขนำด 0.5 น้ิว  ระยะขอบซ้ำยมือ เวน้ว่ำงขนำด 0.8 น้ิว ระยะขอบขวำมือ

และส่วนท้ำยของกระดำษ เวน้ว่ำงขนำด 0.5 น้ิว  และกำรพิมพ์ค  ำใน

บทควำมไม่ควรตดัค ำ 

 3.4 จ านวนหน้าของการเขียนบทความ  หำกเป็นบทควำมทำง

วิชำกำร ควรเขียน ระหว่ำง 10 – 20หน้ำ กรณีท่ีเป็นบทควำมวิจยั ควร

เขียนระหวำ่ง 15 - 25 หนำ้ 
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 3.5 การขึน้หน้าใหม่ 

 3.5.1 ถ้ำพิมพ์มำถึงบรรทดัสุดทำ้ยของหน้ำกระดำษ (โดย

เว้นขอบล่างประมาณ 2 ซม.) และจะตอ้งข้ึนหนำ้ใหม่ แต่มีขอ้ควำมเหลือ

อีกเพียงบรรทดัเดียวก็จะจบย่อหน้ำเดิมให้พิมพ์ต่อไปหน้ำเดิมจนจบย่อ

หน้ำนั้น แล้วจึงข้ึนย่อหน้ำใหม่ในหน้ำถดัไป โดยย่อเข้ำมำประมำณ 1 

ซม. 

 3.5.2 ถำ้ตอ้งกำรข้ึนยอ่หนำ้ใหม่ แต่มีเน้ือท่ีเหลือให้พิมพไ์ด้

อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้ำนั้ น ให้ยกย่อหน้ำนั้ นไปตั้ งพิมพ์ในหน้ำ

ถดัไป 

 3.6 ตัวเลข  ใหใ้ชต้วัเลขอำรบิคอยำ่งเดียวโดยตลอด 

 3.7 ล าดับหน้า  ให้พิมพต์วัเลขโดยใส่เลขหน้ำก ำกบัทุกหน้ำ ตรงขอบ

ล่างตรงกลาง และห่างจากขอบขวา 2 ซม. 

 3.8 ตาราง และภาพ  ตำรำงทุกตำรำงตอ้งมีเลขก ำกบัเพื่อให้กำร

อำ้งถึงไดง่้ำย โดยล ำดบัเลขตำรำงต่อกนัไป เช่น ตำรำง 1 ตำรำง 2 ตำรำง 

3 เรียงกนัไป จดัพิมพ์ตรงกลำงห่ำงจำกขอบซ้ำยและขอบขวำกระดำษ

เท่ำกนั ในบรรทดัต่อมำให้พิมพช่ื์อตำรำง หำกมีกำรอำ้งอิงตำรำงใด ก็ให้

อำ้งถึงเลขก ำกับตำรำงนั้นด้วยทุกคร้ัง ส่วนภำพประกอบต่ำง ๆ ให้ใช้
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แนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัเร่ืองตำรำงท่ีกล่ำวมำแลว้ เช่น ภำพ 1 ภำพ 3 โดย

ถำ้เป็นภำพถ่ำยควรใชภ้ำพขำวด ำ 

 3.9 การล าดับหัวข้อให้ท าดังนี้ 

 3.9.1 กำรล ำดับหัวข้อกรณีมีเลขก ำกับให้ใช้ระบบตวัเลข 

โดยใส่มหพัภำคหลงัตวัเลข 

 3.9.2 กำรจดัวำงหวัขอ้ให้เป็นไปตำมระดบัควำมส ำคญัของ

หวัขอ้ดงัน้ี 

    (เคร่ืองหมำย  แทนกำรเวน้ 1 ช่วงตวัอกัษร) 

1. หัวข้อใหญ่ 

 1.1 หวัขอ้รอง................................................................... 

 1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย......................................................... 

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

 2) ........................................................................................ 
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ตัวอย่างเช่น 

1. วธีิด าเนินการวจัิย 

 1.1  รูปแบบกำรท ำวจิยั 

        1.1.1  วจิยัเอกสำร มีดงัน้ี 

 1)  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

 2)  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

4. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิส าหรับบทความ 

 4.1 การอ้างองิ 

 กำรอำ้งอิง คือ กำรระบุแหล่งท่ีมำของขอ้ควำมในตวัเร่ืองทั้งหมด

ท่ียกมำโดยตรง หรือ ประมวลควำมคิดมำ โดยให้อ้างอิงแบบเชิงอรรถ

เท่าน้ัน 

 กำรอำ้งอิงแบบเชิงอรรถ คือ กำรอำ้งอิงท่ีระบุท่ีมำของขอ้ควำม

ในตวัเร่ือง และนอกจำกน้ียงัใช้เชิงอรรถโยง เป็นกำรโยงให้ผูอ่้ำนได้ดู

รำยละเอียดเพิ่มเติมในหน้ำอ่ืนของบทควำม โดยกำรเขียนหรือพิมพ์ไว้

ส่วนล่ำงของกระดำษซ่ึงต้องกำรโยงข้อควำมนั้น ๆ ซ่ึงหลักกำรเขียน

เชิงอรรถมีดงัน้ี 
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 1) รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้ Angsana New  ขนำด 12 พอยด ์

 2) กำรพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพเ์ชิงอรรถไวส่้วนของแต่ละหน้ำท่ี

อำ้งอิงถึง  และให้แยกจำกเน้ือเร่ืองโดยขีดเส้นคัน่ขวำงจำกขอบซ้ำยของ

กระดำษยำวประมำณ 20 ตวัพิมพ ์โดยให้บรรทดัสุดทำ้ยของขอ้ควำมใน

เชิงอรรถอยูห่่ำงจำกขอบกระดำษดำ้นล่ำง 2 ซม. 

 3) กำรพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ชิดขอบซ้ำย รำยกำรใดยำวเกิน 1 

บรรทดั บรรทดัต่อมำให้พิมพข์อบชิดแนวดำ้นซ้ำยมือทุกบรรทดัจนจบ

รำยกำรนั้น 

 4) กำรเรียงล ำดับเลขของเชิงอรรถ ให้เร่ิมเชิงอรรถแรกของ

บทควำมดว้ยเลข 1 ต่อเน่ืองกนัไป โดยให้ยกระดบัสูงเหนือตวัอกัษรตวั

แรกของขอ้ควำมในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้ำนั้น ๆ มีเชิงอรรถขยำย

ควำม หรือเชิงอรรถโยงมำกกว่ำ 1 รำยกำร(แต่ต้องไม่เกิน 5 รำยกำร) 

เชิงอรรถในหนำ้ใด ตอ้งจบในหนำ้นั้น ไม่ใหพ้ิมพใ์นหนำ้ถดัไป 

 5) กำรเขียนเชิงอรรถ เม่ืออำ้งถึงเอกสำรซ ้ ำ หากไม่มีเอกสารอ่ืน

มาคั่น  ให้ใช้ค  ำว่ำ เร่ืองเดียวกัน ส ำหรับภำษำองักฤษใช้ค  ำว่ำ lbid ถ้ำ

อำ้งอิงเอกสำรเร่ืองเดียวกนั แต่ต่ำงหนำ้กนั ให้ลงเลขหนำ้ก ำกบัดว้ย เช่น 

เร่ืองเดียวกนั, 13. หรือ lbid, 13. 
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 กำรอำ้งถึงเอกสำรเดียวกนัซ ้ ำอีก ถำ้อำ้งถึงเอกสำรเดียวกนัซ ้ ำกนั

อีกโดย มีเอกสารอ่ืนมาคั่น ให้ลงรำยกำรอย่ำงย่อ คือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 

และเลขหน้า ส่วนรำยกำรท่ีเก่ียวกบัสถำนท่ีพิมพ ์ส ำนกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์ให้

ตดัออก เช่น ทศพร มูลรัตน์. กฎหมำยมหำชน, 19. 

 6) กำรเขียนเชิงอรรถ, บทควำมประเภทต่ำง ๆ และบทวิจำรณ์

หนังสือ ให้ดูรูปแบบและตวัอย่ำงดงัต่อไปน้ี(เคร่ืองหมำย  แทนกำร

เวน้ 1 ช่วงตวัอกัษร) 

 6.1) หนงัสือมีรูปแบบดงัน้ี 

ผูแ้ต่ง,(ปีท่ีพิมพ์),ช่ือเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ำมี),คร้ังท่ีพิมพ์(ถ้ำพิมพ์

ม ำก ก ว่ ำห น่ึ งค ร้ั ง ) ,(ส ถ ำน ท่ี พิ ม พ์ :ส ำนั ก พิ ม พ์ ห รือ โร ง

พิมพ)์,หนำ้ท่ีอำ้งถึง. 

  

 6.2) บทควำมจำกวำรสำรและหนงัสือพิมพ ์ มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผู ้เขียนช่ือสกุลผู ้เขียน ,(เดือน ปี),”ช่ือบทควำม ,”ช่ือ

วารสาร,ปีท่ี(ฉบบัท่ี),หนำ้. 

 บทควำมจำกหนงัสือพิมพก์็ลงรำยกำรคลำ้ยกนั เพียงแต่ไม่ลงเล่ม

ท่ีหรือปีท่ี และเพิ่มวนัท่ีในส่วนท่ีเป็นเดือนปี 
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6.3) วทิยำนิพนธ์  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผู ้เขี ยนช่ื อสกุลผู ้เขียน ,(ปีพิ มพ์ ) ,”ช่ือวิทยำนิพนธ์ ,” 

(ระดบัของวทิยำนิพนธ์ คณะ มหำวทิยำลยั),หนำ้. 

 

6.4) กฎหมำย  มีรูปแบบดงัน้ี 

“ช่ือกฎหมำย,”(ปี,วนั,เดือน),รำชกิจจำนุเบกษำ,เล่มตอน

ท่ี,หนำ้. 

กรณทีีม่ีการย่อตัวบทกฎหมายให้ใช้ 

 เค ร่ืองหมำยค ำพูด เปิด -ปิด ในบทบัญญัติ และถ้ำไม่ได้เอำ

ขอ้ควำมมำทั้งหมดใหใ้ช ้“..” 

 6.5) เอกสำรท่ีไม่ไดตี้พิมพ ์ มีรูปแบบดงัน้ี 

ลงรำยกำรเหมือน หนังสือ  และระบุลกัษณะของเอกสำรนั้น 

ๆ เช่น อดัส ำเนำ หรือ Mimeographed ส ำหรับเอกสำรภำษำองักฤษไวใ้น

วงเล็บสุดทำ้ยของรำยกำร 

ผูแ้ต่ง,(ปีท่ีพิมพ์),ช่ือเร่ือง,ช่ือชุด(ถ้ำมี),คร้ังท่ีพิมพ์(ถ้ำพิมพ์

ม ำก ก ว่ ำห น่ึ งค ร้ั ง ) ,(ส ถ ำน ท่ี พิ ม พ์ :ส ำนั ก พิ ม พ์ ห รื อ โร ง

พิมพ)์,หนำ้ท่ีอำ้งถึง.(อดัส ำเนำ) 
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6.6) กำรอำ้งค ำพิพำกษำฎีกำ  มีรูปแบบดงัน้ี 

ให้ใส่ เลขท่ี  พ ร้อมทั้ งยกตัวย่อของผู ้ท่ีจ ัดท ำ เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำ 

5616/2539 (เนติ.), 1296 ค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 4323/2538 (ส่งเสริม.), 12. 

  

6.7) บทควำมจำกหนงัสือรวบรวมบทควำม  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูเ้ขียนช่ือสกุลของผูเ้ขียน,(ปีท่ีพิมพ)์,”ช่ือบทควำม,”ในช่ือ

เร่ือง,รวบรวมโดย,ช่ือชุด,(ถ้ำมี)คร้ังท่ีพิมพ์,(กรณีท่ีพิมพ์

มำกกว่ำ 1 คร้ัง/จ ำนวนเล่ม (กรณีมีหลำยเล่มจบ) (สถำนท่ีพิมพ์),เล่ม

ท่ี:กรณีมีหลำยเล่มจบ),หนำ้หรือจ ำนวนหนำ้ท่ีอำ้งถึง. 

 

 6.8) บทควำมในสำรำนุกรม  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผู ้เขียนช่ือสกุลผู ้เขียน ,(ปีพิมพ์),”ช่ือบทควำม ,”ช่ือ

สารานุกรมหน้ำแรกของบทควำม,เล่มท่ีของสำรำนุกรม,หน้ำใน

บทควำมหนำ้ท่ีตอ้งกำรอำ้งอิง(ถำ้มี) 
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6.9) บทวจิำรณ์หนงัสือ  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผู ้เขียนช่ือสกุลผู ้เขียน ,(เดือน ปีพิมพ์),วิจำรย์เร่ือง ช่ือ

หนังสือที่วิจารณ์ ,โดยผูแ้ต่งหนังสือท่ีวิจำรณ์,เล่มท่ีของวำรสำร

,ช่ือวารสาร ,หน้ำแรกของบทวิจำรย์,หน้ำในบทวิจำรณ์โดย

เฉพำะท่ีตอ้งกำรอำ้ง(ถำ้มี). 

 

 6.10) สัมภำษณ์  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูใ้หส้ัมภำษณ์,ต ำแหน่ง(ถำ้มี),วนัเดือนปีสถำนท่ี. 

 

 6.11) อินเตอร์เน็ต  มีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือผูแ้ต่ง,(ปีท่ีพิมพ์) ,ช่ือเร่ือง,สืบค้นเม่ือวนัท่ีเดือนปี

,จำกแหล่งท่ีอยูไ่ฟล(์URL) 
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 4.2 เอกสารอ้างองิ 

 เอกสำรอำ้งอิง หมำยถึง รำยกำรทรัพยำกรสำรนิเทศทั้งหมดท่ี

ผูเ้ขียนไดใ้ชป้ระกอบในกำรเรียบเรียง เอกสำรอำ้งอิงจะปรำกฏอยูท่ำ้ยสุด

ของบทควำม โดยน ำมำจัดเรียงตำมล ำดับอักษร และสระ โดยให้

เรียงล ำดับภำษำไทยก่อนภำษำอังกฤษ เม่ือข้ึนบรรทัดใหม่ให้วรรค 

จ ำนวน 8 วรรค หรือ 1.5 ซม. และเขียนอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์

 

5. การเรียงล าดับเอกสารอ้างองิ 

ในกำรพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิง แยกเป็นภำษำไทย ภำษำองักฤษ เรียง

ตำมล ำดบัอกัษรผูแ้ต่ง 

กรณีท่ีไม่มีช่ือผูแ้ต่งใหเ้รียงตำมอกัษรช่ือเร่ือง โดยเรียงปนกนัทั้ง

ช่ือผูแ้ต่งและช่ือเร่ือง  

ถำ้ช่ือหนงัสือ, บทควำมเป็นหนงัสือบทควำมภำษำไทยใหว้งเล็บ 

(In Thai) 

 




