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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดตั้งศำลจังหวัดเชียงแสน ในจังหวัดเชียงรำย  เพื่อศึกษำรูปแบบ
ศำลจังหวัดเชียงแสนที่เหมำะสมและทันสมัยและเพื่อจัดท ำร่ำงกฎหมำย
ต้นแบบศำลจังหวัดเชียงแสน  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศำลจังหวัดเชียงแสนพบว่ำ
ประชำชนในจังหวัดเชียงรำยในอ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอ
แม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอดอยหลวง มีจ ำนวนมำก ประกอบกับ
กำรคมนำคมมำศำลจังหวัดเชียงรำยมีระยะทำงห่ำงไกล ปริมำณคดีและ
จ ำนวนประชำกำร เงื่อนเวลำทำงกฎหมำย กำรเข้ำถึงกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรม  ดังนั้นเพื่อให้ประชำชนผู้มีอรรถคดีสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงต้องมีจัดตั้งศำลจังหวัดเชียง
แสน  
 2. รูปแบบศำลจังหวัดเชียงแสนที่เหมำะสมและทันสมัยพบว่ำ
ควรอยู่ในรูปแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์  e-Court แม้ว่ำผู้คนจะรู้สึกว่ำกำรน ำ
ข้อพิพำทขึ้นสู่ศำลมีควำมยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยมำก จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่
เป็นคดีควำม และหำกกรณีใดที่พูดคุยกันได้ก็จะท ำกำรประนีประนอม
กันไป แต่ในปีหนึ่งๆ ก็ยังมีเร่ืองรำวข้อพิพำทหรือคดีควำมฟ้องร้องขึ้นสู่
ศำลยุติธรรมอีกนับล้ำนคดี ซึ่งแต่ละคดีก็จ ำเป็นต้องมีกำรบันทึกเร่ืองรำว
และพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนเอกสำรทั้งจำกผู้ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องร้อง
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เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม ดังนั้นสภำพกำรท ำงำนของศำล
ทั่วไปหรือที่เห็นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ จึงเต็มไปด้วยเอกสำร
จ ำนวนมำก ทั้งที่กองอยู่บนโต๊ะท ำงำน อยู่ในตู้เก็บเอกสำร หรืออยู่ใน
กล่องเก็บเอกสำรที่เก็บไว้ในคลังเอกสำรส่วนกลำง  
 3. ร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำลจังหวัดเชียงแสนพบว่ำ 
 มำตรำ 1  พระรำชบัญญัติน้ีให้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรจัดตั้ง
ศำลจังหวัดเชียงแสน พุทธศักรำช ....” 
 มำตรำ 2  ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
 มำตรำ 3  จะเปิดท ำกำรเป็นศำลจังหวัดเชียงแสนเมื่อใด จะได้มี
พระรำชกฤษฎีกำประกำศอีกชั้นหนึ่ง  
 มำตรำ 4  ให้ศำลจังหวัดเชียงแสนมีเขตตลอดท้องที่อ ำเภอแม่
สำย  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอแม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงรำย 

 มำตรำ 5   ให้ประธำนศำลฎีกำมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 
ค าส าคัญ: ศำลจังหวัดเชียงแสน , รูปแบบศำล , ร่ำงกฎหมำย 
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Abstracts 
The objective of this research was to study the suitability of 

establishing chiangsaen provincal court, the proper and modern 
construction for the court building and to draft the law concerning court 
establishment, the research findings were as followings; 

1. The establishing of provincal court in chiangsaen, maechan, 
maefahluang and doiluang district was suitable to the size of 
population, location, legal cases and the convenience of people access 
ability to justice. Hence, in order to provide accessibility to people in 
chiangrai, the establishment of chiangsaen provincal court is necessary. 

2. The suitable model for chiangsaen court system was 
electronic court (e-court). People avoild filing the lawsuit because of 
the complexity and confusing procedure needed. Even though, there 
were a lot of cases needed prosecution each year and each cases needed 
tremendous amount of paperwork to process. Hence, The court office 
environment in present was overwhelmed with stacks of documents on 
the table, in the cabinet or piled up boxes all over the place.  

3. The drafted provision of chiangsaen provincal court are;   
 Section 1 This Act shall be called the “Act of the 

establishment of Chiangsaen provincal court”. 
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 Section 2 This Act shall come into force on and from the date 
following the date of its publication in the Royal Gazette. 

 Section 3 The inaugurated date shall be proclaimed by Royal 
Decree on the date of the Chiang saen Povincal Court Establishment. 

 Section 4 A provincal court territorial jurisdiction shall over 
the area of Chaing saen, Mae chan, Mae Fah Luang and doiluang 
district, Chiang rai province. 

 Section 5 Chief justice of the supreme court was in charge of 
the act enforcement. 

Keywords: Chieng saen provincal court, court model, draft law 
 

1. บทน า 
 ในจังหวัดเชียงรำยมีอ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอแม่
จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอดอยหลวง  เป็นกลุ่มอ ำเภอที่อยู่เหนือสุดใน
ประเทศไทยและมีเส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่อระหว่ำงเมืองส ำคัญๆ ใน
กลุ่มประเทศลุ่มน้ ำโขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้วย 5 
ประเทศคือ  จีน เวียดนำม กัมพูชำ ลำว พม่ำ  มีกำรค้ำกำรลงทุน  
อุตสำหกรรม  กำรเกษตร  และบริกำร ก่อเกิดกำรจ้ำงงำน และยกระดับ
กำรครองชีพของประชำชนในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือทำง
เทคโนโลยีและกำรศึกษำระหว่ำงกัน มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่
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ส่งเสริมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
โอกำสทำงเศรษฐกิจ กำรเคลื่อนย้ำยคนหรือแรงงำน ท ำให้เกิดปัญหำทำง
คดีเกี่ยวกับกำรค้ำกำรลงทุน  อุตสำหกรรม  กำรเกษตร  และบริกำร กำร
จ้ำงงำน เทคโนโลยีและกำรศึกษำ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเคลื่อนย้ำยคน
หรือแรงงำนข้ำมชำติ ยำเสพติด สัญชำติ กำรค้ำมนุษย์ เมื่อเกิดอรรถคดี
ขึ้นก็ต้องด ำเนินกำรฟ้องร้องที่ศำลจังหวัดเชียงรำยซึ่ งกำรคมนำคมจำก
อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอ
ดอยหลวง ไปอ ำเภอเมืองเชียงรำยโดยเฉลี่ยแล้วระยะทำง 63 กิโลเมตร 
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรจัดต้ังศำลจังหวัดเชียงแสน 
ในจังหวัดเชียงรำย 
 2. เพื่อศึกษำรูปแบบศำลจังหวัดเชียงแสนที่เหมำะสมและ
ทันสมัย 
 3. เพื่อจัดท ำร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำลจังหวัดเชียงแสน 
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3. วธีิด าเนินงานวจัิย 
กำรวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภำพ ( Qualitative Research ) โดยมี

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1. ท ำกำรศึกษำและค้นคว้ำจำกเอกสำรได้แก่ งำนวิจัย 

ต ำรำ หนังสือ ตลอดจนวิทยำนิพนธ์ ค ำพิพำกษำฎีกำ ควำมเห็นของนัก
กฎหมำย และเอกสำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

ขั้นตอนที่ 2. วิเครำะห์ข้อมูล (content analysis) 
ขั้นตอนที่ 3. สรุปผล  
ขั้นตอนที่ 4. น ำมำบรรยำยในรูปของควำมเรียง(analytical  

description) 
 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ศึกษำส ำหรับกำรวิจัยภำคสนำมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

คือ 
 1. ประชำชนอ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอ

แม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
 2. ต ำรวจอ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอแม่จัน อ ำ เภอแม่

ฟ้ำหลวง อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
 3. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอแม่จัน 

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง อ ำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงรำย 
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 4. พนักงำนอัยกำรจังหวัดเชียงรำย 
 5 .ผู้พิพำกษำศำลจังหวัดเชียงรำย 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีกำรที่ส ำคัญ คือ วิธีกำรวิเครำะห์เอกสำร (Documentary 

Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำก เอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งชั้นต้นและ
ชั้นรอง (primary and secondary sources) ตลอดจนหนังสือ ต ำรำเรียน 
กฎหมำยและวำรสำร วิทยำนิพนธ์ ค ำพิพำกษำฎีกำ ควำมเห็นของนัก
กฎหมำย บทควำมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสำรอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ งำนวิจัยต่ำงๆทำงเว็ปไซต์ เป็นต้น 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ใช้วิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) ในกำรวิเครำะห์และ
ตีควำมและน ำมำบรรยำยในรูปของควำมเรียง(analytical  description) 

 
7. ผลการวจัิย 

  1. ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศำลจังหวัดเชียงแสนพบว่ำ
ประชำชนในจังหวัดเชียงรำยในอ ำเภอ   แม่สำย  อ ำเภอเชียงแสน  อ ำเภอ
แม่จัน  อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอดอยหลวง มีจ ำนวนมำก ประกอบกับ
กำรคมนำคมมำศำลจังหวัดเชียงรำยมีระยะทำงห่ำงไกล ปริมำณคดีและ
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จ ำนวนประชำกำร เงื่อนเวลำทำงกฎหมำย กำรเข้ำถึงกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรม  ดังนั้นเพื่อให้ประชำชนผู้มีอรรถคดีสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงต้องมีจัดตั้งศำลจังหวัดเชียง
แสน  
  2. รูปแบบศำลจังหวัดเชียงแสนที่เหมำะสมและทันสมัยพบว่ำ
ควรอยู่ในรูปแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์  e-Court แม้ว่ำผู้คนจะรู้สึกว่ำกำรน ำ
ข้อพิพำทขึ้นสู่ศำลมีควำมยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยมำก จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่
เป็นคดีควำม และหำกกรณีใดที่พูดคุยกันได้ก็จะท ำกำรประนีประนอม
กันไป แต่ในปีหนึ่งๆ ก็ยังมีเร่ืองรำวข้อพิพำทหรือคดีควำมฟ้องร้องขึ้นสู่
ศำลยุติธรรมอีกนับล้ำนคดี ซึ่งแต่ละคดีก็จ ำเป็นต้องมีกำรบันทึกเร่ืองรำว
และพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ผ่ำนเอกสำรทั้งจำกผู้ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องร้อง
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม ดังนั้นสภำพกำรท ำงำนของศำล
ทั่วไปหรือที่เห็นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ จึงเต็มไปด้วยเอกสำร
จ ำนวนมำก ทั้งที่กองอยู่บนโต๊ะท ำงำน อยู่ในตู้เก็บเอกสำร หรืออยู่ใน
กล่องเก็บเอกสำรที่เก็บไว้ในคลังเอกสำรส่วนกลำง  
   3. ร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำลจังหวัดเชียงแสนพบว่ำ 
  มำตรำ 1  พระรำชบัญญัติน้ีให้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรจัดตั้ง
ศำลจังหวัดเชียงแสน พุทธศักรำช ....” 
  มำตรำ 2  ให้ใช้พระรำชบัญญัติน้ีตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
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มำตรำ 3  จะเปิดท ำกำรเป็นศำลจังหวัดเชียงแสนเมื่อใด จะได้มีพระรำช
กฤษฎีกำประกำศอีกชั้นหนึ่ง  
มำตรำ 4  ให้ศำลจังหวัดเชียงแสนมีเขตตลอดท้องที่อ ำเภอแม่สำย  อ ำเภอ
เชียงแสน  อ ำเภอแม่จัน   
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
  มำตรำ 5   ให้ประธำนศำลฎีกำมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
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8. สรุปผลการวจัิย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาลจงัหวัดเชยีงแสนรูปแบบ

ศาลอิเล็กทรอนิกส์  E-Court 

 

ศำลจังหวัดเชียงแสนรูปแบบ                  

ศำลอิเล็กทรอนิกส์  E-Court 

 

1. ระยะทำง 

2. ปริมำณคดีและจ ำนวนประชำกำร 

3. เงื่อนเวลำทำงกฎหมำย  

4. กำรเข้ำถึงกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
 

อ ำเภอแม่จัน 

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 

อ ำเภอแม่สำย 

อ ำเภอเชียงแสน 

อ ำเภอดอยหลวง 
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 จำกผลกำรวิจัย ผู้ศึกษำมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.ให้จัดตั้งศำลจัดหวัดเชียงแสน 
 2.ให้ใช้รูปแบบรูปแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์ E-Court 
 3.ให้น ำร่ำงกฎหมำยต้นแบบศำลจังหวัดเชียงแสนเสนอ

ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

9. ข้อเสนอในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษำในกำรจัดต้ังศำลยำเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย 
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เอกสารอ้างองิ 
พระธรรมนูญศำลยุติธรรม 
 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงดุสิต ศำลแขวงตลิ่งชัน ศำลแขวงปทุม
 วัน และศำลแขวงพระโขนง เป็นศำลจังหวัด พ.ศ. 2549 
พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงแม่สะเรียง ศำลแขวงแม่สอด ศำลแขวง
 ตะกั่วป่ำ และศำลแขวงหลังสวนเป็นศำลจังหวัด พุทธศักรำช 
 2475 
พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงมีนบุรี เป็นศำลจังหวัดพุทธศักรำช 
 2480 
พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงกบินทร์บุรีเป็นศำลจังหวัด พุทธศักรำช 
 2481 
พระรำชบัญญัติยกฐำนะศำลแขวงเบตงเป็นศำลจังหวัด พุทธศักรำช 2483 

ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 51 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัย เร่ือง กำรศึกษำบทบัญญัติมังรำยศำสตร์เพื่อสังเครำะห์

เจตนำรมณ์กฎหมำย ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยคร้ังนี้คือ  เพื่อ
ศึกษำบทบัญญัติในมังรำยศำสตร์ และ เพื่อสรุปสังเครำะห์เจตนำรมณ์
บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์ 
 ขอบเขตกำรศึกษำประกอบด้วย บทบัญญัติที่สะท้อนถึงสภำพ
สังคมและบ้ำนเมืองในสมัยพญำมังรำย กำรถอดบทเรียนจำกกฎหมำย
ล้ำนนำโบรำณท ำให้เรำพบว่ำล้ำนนำคืออำรยธรรมที่สร้ำงตนมำจำกควำม
มีระเบียบ ระเบียบซึ่งน ำพำผู้คนหลำกเชื้อสำย ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตให้
สำมำรถร้อยรวมสมำนกันได้เป็นแผ่นดินเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติต่ำงๆเมื่อ
ได้ศึกษำและสังเครำะห์แล้วสำมำรถแบ่งประเภทของเจตนำรมณ์กำรร่ำง
กฎหมำยได้ดังนี้ 
 1. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสงครำม เพื่อควำมมั่นคงเข้มแข็งของ
อำณำจักร 
 2. กฎหมำยปกครอง และกำรจัดระเบียบสังคม เพื่อควำมสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 3. กฎหมำยเกี่ยวกับครอบครัว และกำรท ำกิน เพื่อควำมสมัคร
สมำนสำมัคคีของครอบครัว และวิถีชุมชน 
  จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิจัยแล้วพบว่ำสำมำรถถอดควำมและ
สังเครำะห์แนวควำมคิดทำงปรัชญำที่ได้ตำมผลกำรวิจัยสำมำรถเป็น
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ต้นแบบในกำรสะท้อนมุมมองของผู้ร่ำงกฎหมำย อีกทั้งครอบคลุมเนื้อหำ
ที่นักศึกษำในรำยวิชำประวัติศำสตร์กฎหมำยไทยและระบบกฎหมำย
หลักควรทรำบ ตลอดจนสำมำรถน ำไปต่อยอดบูรณำกำรในกำรอธิบำย
ควำมในชั้นเรียนได้ 
 

Abstract 
  The study of Mangraithammasat to synthesize the spirit of law 
objective was to study the Mangraithammasat and analyze the spirits 
within the context of the provisions provided. 
 The scope of the study included the provision which reflects 
the social order in the age of King Mangrai. The decoded Lanna law 
shows the orderly base which was the society was built on. The order of 
Lanna culture brought people from different linage, believe and way of 
life to live together in harmony in the same kingdom. The provisions 
could be categorized by the purpose of the legislator as follow; 

1. Law regarding war and forces of the kingdom 
2. Administration law of social order and public order 
3. Family and livelihood of citizen’s law encouraging the unity 

of people 
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The research decoded and analyze the concept and philosophy 
which will further be used as a coverage of the subject matter within 
Historical of law class. Moreover, the information collected for this 
research could be integrated in future class presentation.  

 
1.  บทน า 

 กฎหมำยคือเคร่ืองมือที่อ ำนวยควำมยุติธรรมในสังคม กำรใช้

กฎหมำยก็เพื่อสร้ำงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ที่ใดมีสังคมที่

นั้นย่อมมีมนุษย์ และที่แห่งใดมีมนุษย์ที่แห่งนั้นย่อมประกอบไปด้วย

ควำมขัดแย้งอยู่เสมอ เนื่องจำกลักษณะทำงธรรมชำติก ำหนดให้มนุษย์มี

ควำมหลำยทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม ตลอดจนมนุษย์นั้นมีพลวัตร

(Dynamic)กล่ำวคือมีกำรเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเร่ือยไปตำมกระแสแห่ง

กำลเวลำ กฎหมำยจึงเป็นสิ่งส ำคัญนับแต่ยุคบรรพกำลที่เป็นดุจผลผลิต

ทำงสติปัญญำของมนุษย์ในกำรเข้ำมำจัดกำรภำวะเหล่ำนี้ 

 ในประเทศไทยมีพัฒนำกำรทำงกฎหมำยมำอย่ำงช้ำนำน ซึ่งใน

อำรยธรรมที่น่ำสนใจศึกษำให้เข้ำใจถึงเจตนำรมณ์ทำงกฎหมำยได้แก่

กฎหมำยล้ ำนนำโบรำณเพื่ อพัฒนำองค์ ควำม รู้ เกี่ ย วกับ เนื้ อหำ

ประวัติศำสตร์กฎหมำยอันเป็นรำกก ำเนิดควำมเป็นไทย และเป็นกำร

ค้นหำเจตจ ำนงอันแท้จริงซึ่งผู้บัญญัติได้สอดแทรกไว้ กำรค้ นหำ
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เจตนำรมณ์ดังกล่ำวนี้จะเป็นกำรเปิดให้เห็นถึงควำมคิด ควำมเชื่อ วิถีชีวิต

ในทุกมิติของบรรพชน ท ำให้เข้ำใจลึกซึ้งถึงเน้ือหำทำงวิชำกำรมำกยิ่งขึ้น 

 มังรำยศำสตร์ คือกฎหมำยของพญำมังรำยผู้สถำปนำอำณำจักร

ล้ำนนำ ในกำรก่อร่ำงสร้ำงเมืองนั้นมีกำรรวบรวมผู้คนและดินแดนผนวก

รวมเข้ำมำเป็นอันมำก กำรควบคุมดูแลบ้ำนเมืองจึงจ ำเป็นต้องอำศัย

บรรทัดฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในกำรให้รำงวัลหรือลงโทษอย่ำงเด็ดขำด 

รวมทั้งกำรวำงรำกฐำนของระบบสังคม กำรท ำกิน อำชญำกรรม และ

กำรทหำร ซึ่งผู้บัญญัติได้รวบรวมเข้ำไว้อย่ำงเป็นระบบในกฎหมำยมัง

รำยศำสตร์ 

 แม้ว่ำควำมยุติธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย และปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของกระบวนกำรยุติธรรมจะมีควำมแตกต่ำงจำกในคร้ังอดีต

เป็นอันมำก แต่ในเจตนำรมณ์หลักของกฎหมำยก็มีจุดร่วมเดียวกันคือ ท ำ

ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

 กำรสังเครำะห์เพื่อค้นหำแนวควำมคิดรวบยอดอันสูงสุดเป็นสิ่ง

ท้ำทำยส ำหรับงำนวิชำกำรด้ำนนิติศำสตร์เพื่อท ำให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์

ของผู้สร้ำงบทบัญญัติ ว่ำต้องกำรให้บ้ำนเมืองมีทิศทำงและกำรพัฒนำไป

ในแนวใด เนื่องจำกรูปร่ำงลักษณะของบ้ำนเมืองใดบ้ำนเมืองหนึ่งย่อม

สะท้อนออกมำได้จำกระบบกฎหมำยของบ้ำนเมืองนั้นซึ่งแม้จะเป็นเพียง
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ช่องทำงหนึ่งในมุมมองที่ควรค่ำแก่กำรศึกษำ แต่ก็ถือเป็นกำรเร่ิมต้นที่จะ

พยำยำมเข้ำใจวิถีล้ำนนำให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ในงำนวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษำเพื่อค้นหำกรอบวิธีคิด และเจตจ ำนงใน

กำรบัญญัติกฎหมำยล้ำนนำโบรำณ ซึ่งบังคับใช้มำกว่ำ700ปี เพื่อพัฒนำ

องค์ควำมรู้ทั้ งด้ ำนประวัติศำสตร์กฎหมำย และด้ำนนิติป รัชญำ 

โดยเฉพำะในสังคมยุค 4.0 ที่จะต้องมีกำรพัฒนำในทุกมิติ องค์ควำมรู้

ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ และมิติทำงภูมิปัญญำของบรรพชนจะมีส่วน

ส ำคัญในกำรช่วยให้ประชำชนตระหนักถึงกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงกลมเกลียว 

สนับสนุนกำรอยู่อย่ำงพอเพียงและยั่งยืนในวิถีชุมชนไทย อีกทั้งจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำวงกำรวิชำกำรในอนำคต 

 

2. โจทย์การวจัิย 

     เนื้อหำกฎหมำยในมังรำยศำสตร์มีอย่ำงไร และเจตนำรมณ์

เบื้องหลังของบทบัญญัติในมังรำยศำสตร์เป็นเช่นไร 

 

3.  ค าถามการวจัิย 

       ควรตีควำมบทบัญญัติในมังรำยศำสตร์อย่ำงไร และควรจัด

หมวดหมู่ผลลัพธ์ของสิ่งที่ตีควำมได้อย่ำงไร 
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4.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

      4.1 เพื่อศึกษำบทบัญญัติในมังรำยศำสตร์ 

      4.2 เพื่อสรุปสังเครำะห์เจตนำรมณ์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์ 

 

5.  กรอบแนวคิดการวจัิย 

      ศึกษำโดยสังเครำะห์บทบัญญัติมังรำยศำสตร์โดยเน้นกำรตีควำม 

และจัดหมวดหมู่แนวควำมคิดตำมเจตนำรมณ์ของผู้บัญญัติ 

 

6.  ขอบเขตของการวจัิย 

6.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   

ศึกษำเนื้อหำที่ระบุไว้ในมังรำยศำสตร์ โดยเฉพำะ ประเด็น 

กำรเมืองกำรปกครอง(กำรจัดรูปแบบสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำที่ผนวก

รวมกับข้อกฎหมำย) กำรศึกสงครำม กฎหมำยอำญำ (กำรกระท ำผิด และ

กำรลงโทษ) กฎหมำยแพ่ง (ครอบครัว มรดก กำรค้ำขำย กำรละเมิด

ในทำงแพ่ง) 

6.2  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ศึกษำ  

ตลอดปีงบประมำณ 2560  
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7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

     มังรำยศำสตร์ หมำยถึง กฎหมำยล้ำนนำโบรำณซึ่งพญำมังรำย

ปฐมกษัตริย์ได้ทรงบัญญัติขึ้น 

 

8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

      8.1 ได้ทรำบถึงบทบัญญัติในมังรำยศำสตร์ 

      8.2 ได้ทรำบถึงผลกำรสรุปสังเครำะห์เจตนำรมณ์บทบัญญัติ

ในมังรำยศำสตร์ 

 

9.  หน่วยงานที่น าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

        มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ นักวิชำกำร 

และประชำชนผู้สนใจ 

 

10. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในอำณำจักรล้ำนนำเมื่อแรกตั้งนั้นมีควำมพยำยำมจัดระเบียบ

สังคมโดยมีเคร่ืองมือคือกฎหมำย “มังรำยศำสตร์” คือกฎหมำยที่เป็นจุด

ก ำเนิดกำรเข้ำมำรวมกลุ่มกันของผู้คนหลำกกลำย พญำมังรำยผู้สถำปนำ

แว่นแคว้นล้ำนนำเมื่อปี พ.ศ. 1835 ได้ทรงบัญญัติมังรำยศำสตร์ขึ้น เพื่อ
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จัดระเบียบนครล้ำนนำของพระองค์เมื่อ700กว่ำปีมำแล้ว มังรำยศำสตร์ 

หรือ“วินิจฉัยมังรำย” เป็นค ำมำจำกภำษำบำลีแปลว่ำตัดสิน ไตร่ตรอง ใน

ที่นี้ก็คือกำรตัดสินของพระเจ้ำมังรำยโดยกำรน ำกฎในธรรมศำสตร์ หรือ 

“คัมภีร์พระธรรมศำสตร์” ของอินเดียมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพ

ควำมเป็นจริงทำงสังคมและวัฒนธรรมถิ่น 

 แต่เดิมล้ำนนำยังไม่มีกฎหมำยทั่วไปในกำรใช้ปกครองอำณำจักร 

เป็นแต่เพียงใช้กฎของชนเผ่ำแต่ละเผ่ำปกครองกันเอง โดยอิงหลักควำม

เชื่อและพิธีกรรมนับถือผี จนเมื่อพญำมังรำยได้บัญญัติกฎหมำยขึ้นเพื่อ

ควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในล้ำนนำให้อยู่อย่ำงปกติสุข เนื่องจำกกำร

รวบรวมผู้คน และดินแดนมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยจนจ ำเป็นจะต้องจัด

ระเบียบทำงสังคมคร้ังยิ่งใหญ่ ดังนั้นมังรำยศำสตร์จึงต้องเป็นกฎหมำยที่

กล่ำวถึงวิถีชีวิตประจ ำวันของผู้คนอย่ำงละเอียด  

เนื่องจำกกำรเข้ำผนวกชนเผ่ำต่ำงๆ เข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

กำรปกครองคนกลุ่มใหญ่ที่มีควำมแตกต่ำงกันมำกอำทิ วิถีชีวิต กำรนับ

ถือศำสนำ โดยเฉพำะควำมเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองภูตผีซึ่งเป็นรำกฐำนควำมเชื่อ

ในล้ำนนำ 3เป็นต้น จะต้องมีควำมเด็ดขำด เข้มงวด จึงต้องมีระบบ

กฎหมำยที่ชัดเจนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรปกครอง 
                                                           
3 เวยีงเจียงฮาย255เฉลมิฉลอง 750ปีเมืองเชียงรายและ39ปี มรช .มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ,
2554หน้ำ.8-9 
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ในกำรศึกษำบทกฎหมำยกฎหมำยที่เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตชำว

ล้ำนนำในมังรำยศำสตร์มีเป็นจ ำนวนมำก แต่สำมำรถแบ่งเป็นประเภท

ใหญ่ๆได้หลำยประเภทและยกตัวอย่ำงกฎหมำยบำงข้อดังนี้  

 1. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสงครำม 

 2. กฎหมำยปกครอง และกำรจัดระเบียบสังคม 

 3. กฎหมำยเกี่ยวกับครอบครัว และกำรท ำกิน 

 

1. กฎหมายเกีย่วกบัการสงคราม 

กำรสงครำมเป็นกิจกรรมหลักเพื่อขยำยพระรำชอ ำนำจของ

กษัตริย์ในสมัยโบรำณ กำรสร้ำงควำมมั่นคงและมั่งคั่งของแผ่นดิน

จ ำเป็นต้องพึ่งพำปัจจัยหลำยประกำร กำรท ำศึกสงครำมก็เป็นปัจจัยที่

ส ำคัญในกำรส่งเสริมให้กำรแผ่ขยำยพระรำชอ ำนำจเป็นไปด้วยควำม

รวดเร็ว นอกจำกนี้กำรศึกสงครำมยังเป็นหลักประกันควำมเป็นปึกแผ่น

ของบ้ำนเมืองได้ เนื่องจำกแม้ว่ำอำณำจักรใดมิได้เข้ำรุกรำมท ำสงครำม

กับบ้ำนเมืองอื่น แต่ในบำงโอกำสก็อำจตกอยู่ในภำวะเป็นผู้ถูกรุกรำนได้ 

กฎหมำยก ำหนดบรรดำศักดิ์ของทหำร 

ในมังรำยศำสตร์ตอนต้นอ้ำงว่ำ เพื่อให้ท้ำวพญำทั้ งหลำย

ผู้ปกครองเมืองสืบไป รู้จักผิดชอบ พญำมังรำยจึงบัญญัติมังรำยศำสตร์ไว้ 

ให้ไพร่(บุคคลทั่วไป)สิบคนมีนำยสิบผู้หนึ่ง ข่มกว้ำนผู้หนึ่ง ท ำหน้ำที่
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เป็นผู้ติดต่อ (ล่ำม) ป่ำวประกำศเร่ืองงำนกำรประจ ำนำยสิบทุกคน นำย

สิบห้ำคน ให้มีนำยห้ำสิบผู้หนึ่ง มีปำกขวำและปำกซ้ำยเป็นผู้ช่วยรวม

สองคน นำยห้ำสิบสองคน ให้มีนำยร้อยผู้หนึ่ง นำยร้อยสิบคนให้มีเจ้ำพัน

ผู้หนึ่ง เจ้ำพันสิบคน ให้มีเจ้ำหมื่นสิบคน ให้มีเจ้ำแสนผู้หนึ่ง ปกครอง

เมืองเพื่อมิให้ขัดเคืองใจพระเจ้ำแผ่นดิน 

เป็นกำรจัดล ำดับกำรปกครองจำกยศเล็กไปถึงใหญ่ เป็นกำร

กระจำยอ ำนำจกำรปกครองให้แก่บรรดำนำยทหำร หำกเกิดกรณีพิพำท ก็

จะจัดกำรกันได้ตำมประเพณีผู้ใหญ่ผู้น้อย 

กำรหนีศึก 

ในกำรรบ ผู้ ใดหลบหนีละทิ้ งผู้ บั งคับบัญชำ  ให้ฆ่ ำ เสี ย 

ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น มีดังนี้ ไพร่ นำยสิบ นำยห้ำสิบ นำยร้อย เจ้ำ

พัน เจ้ำแสน และพระยำ เมื่อฆ่ำแล้ว ให้ริบครอบครัวทรัพย์สินทั้งสิ้นเพื่อ

มิให้ผู้อ่ืนดูเยี่ยงอย่ำง ให้สักหมึกไว้ที่หน้ำผำกว่ำ มันผู้นี้เจ้ำนำยไม่รับเลี้ยง

เพื่อให้เป็นที่น่ำละอำยยิ่งนัก ในท ำนองเดียวกัน ให้ฆ่ำผู้ซึ่งละทิ้งลูกน้อง

ในที่รบ ผู้บังคับบัญชำมีล ำดับลงมำดังนี้  เจ้ำแสน เจ้ำหมื่น ล่ำมหมื่น เจ้ำ

พัน ล่ำมพันและพันน้อย ล่ำมบ่ำว กว้ำน ไพร่ เมื่อฆ่ำแล้วให้ริบเอำ

ครอบครัวทรัพย์สินทั้งสิ้น 
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ข้อควำมดังนี้มีมำแต่โบรำณ ผู้ เป็นใหญ่และสัปบุรุษก็ควร

พิจำรณำว่ำ ชำติสัตว์ทั้งหลำยมียศศักดิ์มำกนักยังไม่รักเจ้ำนำยตน ขี้ขลำด

ละทิ้งเจ้ำนำยเสียดังนี้ ผู้ขี้ขลำดอ่ืน ๆ ก็จะกระท ำอย่ำงเดียวกันนี้ ให้สัก

หน้ำผำกด้วยหมึกแล้วปล่อยเสียเถิด ฉบับวัดเชียงหมั้น อธิบำยว่ำ ท ำดังนี้

เสียหำย(ร้ำย) ยิ่งกว่ำตำมเสียอีก 

อนึ่ง พระยำเจ้ำผู้มีธรรมกรุณำ ก็ควรพิจำรณำถึงคุณควำมดีของผู้

ขลำดนี้ หำกท ำดีไว้แต่ก่อน ก็ควรตำมควร เพรำะทุกคนก็ย่อมกลัวตำย

ด้วยกันทั้งสิ้น ควรลงโทษบ้ำงเพื่อมิให้คนอ่ืนดูเยี่ยงดูอย่ำง แต่ไม่ควร

ประหำรชีวิต เพรำะกำรเกิดเป็นคนนี้ยำกนัก 

พอสรุปได้ว่ำ ในกำรรบหำกผู้ใดหลบหนีละทิ้งผู้บังคับบัญชำ ให้

ฆ่ำเสีย เมื่อฆ่ำแล้วให้ริบครอบครัวทรัพย์สินให้สิ้น เพื่อมิให้ผู้ อ่ืนดู

เยี่ยงอย่ำงให้สักหมึกไว้ที่หน้ำผำก ว่ำมันผู้นี้เจ้ำนำยไม่รับเลี้ยงเพื่อให้เป็น

ที่น่ำละอำยยิ่งนัก ในท ำนองเดียวกัน ให้ฆ่ำผู้ซึ่งละทิ้งลูกน้องในที่รบ เมื่อ

ฆ่ำแล้ว ให้ริบเอำครอบครัวทรัพย์สินทั้งสิ้น 

จำกนั้นมังรำยศำสตร์ได้อธิบำยเหตุผลว่ำ ข้อควำมนี้มีมำแต่

โบรำณ ผู้เป็นใหญ่และสัปบุรุษก็ควรพิจำรณำว่ำชำติสัตว์ทั้งหลำยมียศ

ศักดิ์มำกนักยังไม่รักเจ้ำนำยตน ขี้ขลำดทิ้งเจ้ำนำยเสียดังนี้ ผู้ขี้ขลำดอ่ืนๆ

จะกระท ำอย่ำงเดียวกันนี้  
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ข้อที่น่ำสังเกตคือนอกจำกโทษประหำรแล้วยังมีกำรลงโทษด้วย

กำรสักหน้ำผำกประจำน ทั้งนี้ก็ เพื่อให้ได้รับควำมอับอำย และเพื่อ

ประจำนมิให้ผู้อื่นกระท ำผิดตำมในภำยหลัง 

คนตำยกลำงสนำมรบ 

เจ้ำขุนผู้ใดกล้ำหำญมำกไม่ถอยหนี ได้รบได้ชนได้ฆ่ำในที่รบ ตำ

ถูกข้ำศึกฆ่ำตำย ไม่ควรริบครอบครัวทรัพย์สินเข้ำพระคลัง เพรำะคน

ทั้งหลำยมำอำสำต่อท้ำวพระยำ ก็เพื่อจะคุ้มครองลูกเมีย เมื่อตำยเพรำะรับ

อำสำเจ้ำนำย ก็ไม่ควรให้ลูกเมียผู้ตำยไดรับทุกข์ ควรปล่อยให้อยู่ตำมใจ

เขำ ถ้ำมีลูกหลำนควรเลี้ยงไว้สืบเชื้อสำยต่อไป 

2. กฎหมายปกครอง และการจัดระเบียบสังคม 

กฎหมำยเกี่ยวกับกำรรับใช้ทำงกำรของไพร่ 

มำตรำ 1 ควรจัดให้ไพร่มีเวรผลัดเปลี่ยนกันมำท ำงำนหลวงสิบ

วัน กลับไปสร้ำงเหมืองฝำย ไร่นำสวนเรือกที่ดิน สิบวัน จัดเช่นนี้ถูกตำม

ท ำนองคลองธรรมแต่โบรำณ 

ข้อควำมข้ำงต้นเป็นกำรจัดระเบียบแรงงำนหลวง เพื่อใช้งำน

แผ่นดิน เนื่องจำกพญำมังรำยมีพระประสงค์ให้ประชำชน(ไพร่) ได้มี

ส่วนร่วม หรือมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงบ้ำนสร้ำงเมือง มิได้ปล่อยให้อยู่

กันตำมใจชอบ เป็นกำรผูกอ ำนำจผู้ปกครองไว้กับผู้ถูกปกครองโดย

ทำงอ้อม 
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ไพร่ที่ขุนไม่ควรรับเป็นข้ำ 

ขุนไม่ควรรับไพร่ 4 ประเภทนี้ไปเป็นข้ำ คือ 1.ผู้มีหนี้สินมำก ไม่

มีทำงช ำระหนี้ จะหนีไปเป็นข้ำขุนเพื่อให้พ้นหนี้ 2.ผู้ก ำลังจะแพ้ควำม 3.

ผู้เป็นโจรแย่งชิงฆ่ำคนลักข้ำวของท่ำน 4.ผู้ละทิ้งรำชกำร 

ข้ำขอรับมรดก 

มำตรำ 1 เดิมเป็นไพร่เอำตัวไม่รอดจึงเข้ำไปเป็นข้ำของขุนท้ำว

พระยำ ต่อมำพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นไพร่ตำย โดยไม่ได้สั่งเสียเร่ืองมรดกไว้ 

หำกมันจะไปขอรับมรดกเท่ำที่สั่งไว้ได้ เพรำะว่ำมันเอำตัวไม่รอด จะ

พลอยพำพี่น้องอ่ืนล่มจมไปด้วย 

ข้ำพระยำไปอยู่กินกับไพร่ 

มำตรำ 1 ข้ำของท้ำวพระยำไปอยู่กินกับไพร่ เกิดลูกหญิงลูกชำย

จ ำนวนเท่ำใด หำกพ่อซึ่งเป็นข้ำท้ำวพระยำตำย หรือทิ้งลูกเมียไว้ ก็ไม่ควร

ให้ลูกไปเป็นข้ำของท้ำวพระยำ ควรให้อยู่กับแม่เป็นไพร่เมือง เพรำะว่ำ

ไพร่เมืองหำได้ยำก 

มำตรำ 1 ข้ำของพระยำมำอำศัยอยู่กินกับไพร่ในบ้ำนเรือนไพร่ 

มันยังเป็นเจ้ำของแผ่นดินอยู่ ให้เมียส่งข้ำวห่อเมื่อถึงเวรมำท ำงำนให้

เจ้ำนำยตน เท่ำนี้ก็ดีพอแล้ว หำกข้ำนั้นตำยไม่ควรเอำลูกเมียมันมำเป็นข้ำ 

โบรำณกล่ำวว่ำ ท้ำวพระยำครองเมืองได้ก็ด้วยไพร่ และไพร่ก็หำยำกนัก 

ไม่ควรบังคับมำเป็นข้ำ เพรำะเหตุน้ี 
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ลักษณะกำรปกครองของนำยที่ดี และนำยที่เลว   

มำตรำ 1 ขุนในโลกนี้มีสองประเภท คือขุนธรรม และขุนมำร 

ขุนธรรมมีลักษณะดังนี้ ขุนผู้ใดประกอบด้วยสังคหวัตถุสี่ประกำร คือ

เมตตำกรุณำไพร่ไหมไทยไม่บำปบำปไพร่ไหมไทย รำวีทุบตีผูกมัดไพร่

ไหมไทย ขุนผู้เป็นเช่นนี้คือขุนธรรม ขุนผู้ใดไม่ประกอบด้วยสังคหวัตถุสี่

ประกำรคือ ไม่เมตตำกรุณำไพร่ไหมไทยย่อมบำปไพร่ไหมไทยตีรำวีทุบ

ผูกมัดไพร่ไหมไทย ใส่ขื่อคำมัดเชือกแล้วรังแก ข่มขี่เอำข้ำวของ บังคับ

ลูกหลำนไพร่ไปเป็นเมีย หรือข่มขืนเมียไพร่ ขุนเช่นนี้ชื่อว่ำขุนมำรอยู่ที่

ไหนไพร่เมืองฉิบหำยที่นั่น คนเช่นนี้ไม่ควรให้เป็นใหญ่ มันเป็นต้นง้วน

ต้นพิษ ถ้ำมีหน่อล ำก็จะเป็นพิษร้ำยแก่บ้ำนเมือง เจ้ำขุนผู้อำสำต่ำงหูต่ำง

ตำท้ำวพระยำ ควรท ำตำมแบบขุนธรรมแล 

มำตรำข้ำงต้นเป็นกำรสั่งสอน และวำงระเบียบธรรมเนียมกำร

ปกครองแผ่นดิน ซึ่งผู้ปกครองที่ดีจึงเรียกได้ว่ำ “ขุนธรรม” เป็นกำร

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ที่จะเข้ำมำท ำหน้ำที่ปกครอง 

ให้อยู่ในธรรม ไม่รังแกเบียดเบียนไพร่ให้ได้ยำก 

กฎหมำยเกี่ยวกับของตกของหำย  

กำรเก็บของตกของหำยในมังรำยศำสตร์แบ่งออกเป็น ของตก

ของหำยที่เป็นของไม่มีวิญญำณ เช่น เงิน หรือทอง ผู้เก็บได้ต้องร้อง

ประกำศ ณ ที่เก็บได้ 3 คร้ัง หำกไม่มีผู้ใดเห็นหรือได้ยิน ก็ให้บอกเพื่อน
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บ้ำนให้รับทรำบไว้ โดยให้น ำของที่เก็บได้ไปให้เพื่อนบ้ำนดูด้วย แล้วจึง

เก็บไว้ เมื่อใดก็ตำมที่เจ้ำของมำถำมหำ ให้ผู้เก็บได้รับรำงวัลเป็นคร่ึงหนึ่ง

ของรำคำทรัพย์สินที่เก็บได้  

ถ้ำขณะเก็บของได้ผู้ เก็บได้ไม่ได้ตะโกนให้ใครรับทรำบไว้ 

หรือไม่มีใครรู้เห็นเลยผู้เก็บได้น ำไปเก็บไว้จนกระทั่งเจ้ำของไปทวงถำม

จึงบอก ให้แบ่งรำคำทรัพย์ออกเป็น 3 ส่วน ให้ผู้เก็บได้ได้รับส่วนแบ่ง

หนึ่งในสำมของรำคำทรัพย์สินที่เก็บได้ 

หำกผู้เก็บไว้ไม่ตะโกน และน ำมำซ่อนไว้ เมื่อมีผู้มำพบก็ให้คืน

แต่ทรัพย์ ไม่มีโทษ แต่ไม่ได้ส่วนแบ่งเลย 

บทบัญญัติข้ำงต้นถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้คนมีจิตส ำนึก สร้ำง

ให้คนสัตย์ซื่อ แม้ว่ำขณะเก็บของได้จะไม่พบใคร แต่ก็ให้ตะโกนร้อง

บอกถึงสำมคร้ัง อำจเป็นกุศโลบำยว่ำแม้ผู้ใดไม่รู้เห็นแต่ภูตผี เทวดำฟ้ำ

ดิน ณ ที่นั้น และตัวผู้เก็บได้เองรับรู้ และเกิดควำมละอำยต่อบำป หำกจะ

ยักเอำทรัพย์สินนั้นไว้เอง 

บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดอำญำ 

กฎหมำยอำญำคือกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำรบัญญัติให้กำรกระท ำ

อย่ำงใดอย่ำหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเป็นควำมผิด และมีโทษ โดยโทษที่จะ

ได้รับตั้งแต่คร้ังโบรำณมักจะเป็นในรูปแบบของกำรบังคับโทษโดย
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กระท ำต่อร่ำงกำยของผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งมีที่มำจำกแนวควำมคิดกำรแก้

แค้นทดแทนผู้กระท ำให้สำสมกับควำมผิด 

โทษหนัก 3 สถำน 

โทษหนักมี 3 สถำนคือ  

1. ประหำรชีวิต  

2.ตัดตีนตัดมือ  

3.เอำไปขำยเสียต่ำงเมือง หรืออีกนัยหนึ่งขับออกจำกเมือง 

กำรพิจำรณำควำมให้ดูเหตุ 4 ประกำร 

กำรพิจำรณำควำมทั้งปวง ให้ดูเหตุ 4 ประกำรคือ ให้ดูรำคำของ

ว่ำถูกหรือแพง วัตถุถ้อยควำมหนักหรือเบำ  

1.ให้ดูเวลำที่เสียข้ำวของไป ถ้ำเสียของไปเมื่อรำคำถูก ให้ตัดสิน

อย่ำงของรำคำถูก ถ้ำเสียของไปเมื่อรำคำแพง ให้ตัดสินอย่ำงของรำคำ

แพง  

2.ให้ดูว่ำควำมที่พิพำทกันนั้น เกิดนำนแล้วหรือเพิ่งเกิด เหตุเกิด

กลำงคืนหรือกลำงวัน เช้ำหรือค่ ำ  

3.สอบสวนดูว่ำของรำคำถูกหรือรำคำแพง  

4.ให้ดูว่ำของเก่ำใหม่ ได้ใช้ไปแล้วเพียงใด ตำมคำถำที่มีมำแต่

โบรำณว่ำ วัตถุ กำลัญจ  เวสัญจ อฆ  ปริโภคัญจน  ตุลยิตฺวำ ปัญจฐำนำนิ 

ธำเลยฺยัตถ  วัจจักขิณำ 
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ลักษณะวิวำท (ด่ำกันตีกัน)  

มำตรำ 1 ผู้ไม่มีทรัพย์สินด่ำผู้มีทรัพย์สินไม้ 33,000 เบี้ย 

มำตรำ 1 ผู้ใดด่ำคนระดับเดียวกันผู้ไม่มีควำมผิด ให้ไหม 33,000 

เบี้ย 

ผิด่ำผู้ใหญ่กว่ำต้น ให้ขอขมำตำมสมควร ให้กรำบและยกเท้ำขึ้น

บนหัวเพื่อถ่ำยโทษ หำกไม่ยอมขอขมำ ให้เฆี่ยน 7 ทีหรือ 15 ที แล้ว

ปล่อยไป(ปล่อยเสีย = ไล่จำกบ้ำน) เพื่อมิให้คนเอำเป็นเยี่ยงอย่ำงดูหมิ่น

กัน  

ผิด่ำกันและขู่ว่ำจะฆ่ำ แต่ไม่มีอำวุธ ลุกขึ้นไปแต่มีคนห้ำมก็ดี ไม่

มีคนห้ำมก็ดี ไม่ไป แต่มีคนไปบอกก็ดี ให้ไหม 33,000 เบี้ย  

ผิหมำยมั่นว่ำจะฆ่ำให้รู้กันต่อหน้ำ พิจำรณำให้ไหม 100 บำทเงิน 

หำกหมำยมั่นว่ำจะฆ่ำกันลับหลัง แต่มีผู้ไปบอก พิจำรณำให้ไหม 52 บำท

เงิน 

ผิโกรธกันมำก่อน ข้ำงหนึ่งชวนคนร้ำยไปว่ำจะฆ่ำ แต่ไม่ได้ฆ่ำ มี

ผู้บอกให้ทรำบ ถือเสมือนฆ่ำแต่ไม่ตำย (พยำยำมฆ่ำคนตำย) ให้ไหม 606 

บำทเงิน (ที่ถูก 660 บำทเงิน) 

มำตรำ1 คนสองคนต่อสู่กัน ผู้ลงมือก่อนตีท่ำนไม่แตกเลือดไม่

ตก คนหลังนี้ตีตอบโต้จนคนแรกเลือดตก ให้ลงโทษเท่ำกัน ผิหัวแตกทั้ง

คู่ ให้ผู้ลงมือก่อนใช้เบี้ย 55,000 เบี้ย 
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มำตรำ 1 ผู้ลงมือตีท่ำนก่อนให้หัวแตก ต้องไหมหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นเบี้ย หรือ 100 บำทเงินตรำ  

มำตรำ 1 ท่ำนตีมันด้วยมือหัวไม่แตก มันกลับใช้ไม่ตะพด(ค้อน) 

ตีตอบท่ำนหัวแตก ให้ไหม 110,000 เบี้ย 

มำตรำ 1 ท่ำนใช้ไม่ตะพดตีหัวมันแตกหรือไม่แตกก็ดี มันกลับ

ใช้ดำบฟันท่ำนตำยก็ดี ไม่ตำยก็ดี ก็ให้ตัดสินตำมกรณีที่ตำย ที่ไม่ตำย 

และที่บำดเจ็บนั้นเถิด 

มำตรำ 1 ผู้ใดถือไม้ตะพดไปตีท่ำนถึงบ้ำน(ไปชูตีท่ำน) เจ้ำบ้ำน

ใช้ไม้ตะพดตีตำย ถือเป็นเลิกแล้วกันอย่ำว่ำอะไรแก่เจ้ำที่ แต่ถ้ำเจ้ำที่ใช้

หอกดำบหน้ำไม้กงธนูยิงฟันแทงตำย หรือไม้ตำยก็ดี ให้เจ้ำที่ชดใช้ค่ำ

ตำมกรณีตำย ไม่ตำย เสียและไม่เสียอวัยวะตำมบำดเจ็บมำกน้อย หำกตำย

ก็ให้ไหมตำมกรณีตำยเถิด 

มำตรำ 1 มันไปตีท่ำนถึงบ้ำนให้เจ้ำที่บำดเจ็บให้ไหมตำม

ลักษณะบำดเจ็บ  

โบรำณ กล่ำวไว้ว่ำ ท่ำนด่ำให้ด่ำตอบ ท่ำนตีให้ตีตอบ ท่ำนใช้มือ

ตีให้ใช้มือตีตอบท่ำนใช้ไม้ตีให้ใช้ไม่ตีตอบ ท่ำนถือดำบให้ถือดำบตอบ 

ท่ำนถือหอกให้ถือหอกตอบ ผู้ใดกระท ำเช่นนี้ เรียกว่ำไม่ผิดอำชญำเมือง

แล  
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ผิสองสหำยตีกัน ฝ่ำยใดบำดเจ็บ ฝ่ำยใดตำยก็ดีถือว่ำทั้งสองส

หำว( =สำมหำว? อุกอำจ)พอกันโบรำณท่ำนไม่ปรับไหม เหตุมีคำถำ

กล่ำวมำแต่โบรำณดังนี้ สุรถทโธ อวิจจำโร สตถหตโถ จรฆร อุปคณตวำ 

เคหสำมี ฆำเจตวำ อโทสยิ 

มำตรำ 1 ผู้ใดฆ่ำผู้ไม่มีควำมผิดตำย ให้ไหมเท่ำกับ 4 คน ตีรำคำ

คนละ 330 เงิน 

ผิฆ่ำแล้วไม่ตำยเป็นแต่เสียอวัยวะ ให้ใช้ 3 คนคิดเป็นเงิน 990 

เงิน ผิฆ่ำไม่ตำยแต่บำดเจ็บมำกน้อยก็ดี ให้ใช้ 2 คนคิดเป็นเงิน 660 เงิน 

มำตรำ 1 หำกถอดดำบไล่ฟันแต่ไม่ถูก ให้ไหม 330 เงิน 

ผิถอดดำบว่ำจะฟันแต่ไม่ทันได้ไล่ฟัน ไหม 220 เงิน  

ผิถือดำบว่ำจะฟัน แต่ยังไม่ได้ถอดดำบจำกฝัก ให้ไหม 100 บำท

เงิน 

ผิถือดำบอยู่กับที่มันว่ำจะฟันท่ำน ให้ไหม 5 บำท เฟื้องเงิน 

ลักษณะลักทรัพย์และลักพำ 

ลักนกตีรำคำตัวละ 500 เบี้ย ไหม 9 เท่ำ ลักไก่ตีรำคำตัวละ 1,000 

เบี้ย ไหม9 เท่ำ ผิเป็นไก่มีรำคำแพง ให้ผู้ลักใช้ค่ำตำมรำคำที่เจ้ำของซื้อ

มำแล้ว ให้ไหมอีก 8 ตัวๆ ละ 1,000 เบี้ย ผิมิใช่ไก่ต่อไก่ชนตีรำคำตัวละ

พันเบี้ยใช้ 9 ตัว ถ้ำเป็นไก่แจ้ ตีรำคำตัวละ 5,000 เบี้ยให้ 9 ตัว ถ้ำเป็นไก่

ต่อไก่ชนตีรำคำตัวละ 22 เงิน (ฉบับเสำไห้คัดผิดเป็น 220 เงิน) ให้ 5 เท่ำ 
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ผิเป็นไก่ล่ำมหมื่นน้อยเจ้ำพันพวกเล่นไก่ ตีรำคำตัวละบำทเงินใช้ 9 ตัว ผิ

เป็นไก่ขอเจ้ำแสนตีรำคำตัวละ 50 เงินใช้ 4 เท่ำ ผิรำคำแพงถึง100 เงิน ใช้ 

3 เท่ำ ผิรำคำแพงถึง 200 เงินใช้ 2 เท่ำ 

ผิลักเป็ดตีรำคำตัวละ 1,500 เบี้ย ใช้ 9 เท่ำลักห่ำนตีรำคำตัวละ 

3,000 เบี้ย ผิลักหมำไล่สัตว์หมำตี ให้ใช้ค่ำหมำนั้นแล้วไหมอีก 8 ตัว ผิ

เป็นหมำพรำนตีรำคำตัวละ 20 เงินใช้ 9 เท่ำผิเป็นมำดีแท้ไล่ต่อตัวได้ ตัว

ใดอันพระยำให้ดูแล ให้ตีรำคำตัวละ 100  เงินใช้ 3 ตัว ถ้ำรำคำถึง 150 

เงิน ให้ใช้ 3 ตัว ถ้ำเข็ญใจ ให้ตัดสินเป็น 3 สถำน (ถำน) ลักหมูตีรำคำตัว

ละ 10,000 เบี้ยใช้ 9 เท่ำ รำคำของ10,000 เบี้ยลงมำให้ใช้ 9 เท่ำ ถ้ำเกิด 

10,000 เบี้ยขึ้นไปให้ใช้ 4 เท่ำ หมูตัวผู้ก็ดี ตัวเมียก็ดี ตีรำคำตัวละ 10,000 

เบี้ยไหม 9 เท่ำ ถ้ำมีลูกอยู่ในท้องคิดให้ตัวละ 11,000 เบี้ย (คงจะรวมรำคำ

แม่และลูกเข้ำด้วยกัน) 

ลักงัวถุน(เถื่อน?)ตัวถึก(ก ำลังหนุ่ม)ตีรำคำตัวละ 110 เงินใช้ 4 ตัว 

ผิเป็นงัวมีรำคำแพง ให้ใช้ค่ำตำมรำคำซื้อก่อนแล้วไหมอีก 3 ตัวเป็นเงิน 

330 เงินผิลักงัวตัวเมียตีรำคำตัวละ 52 เงินไหม 4 เท่ำ ผิลักงัวตัวสื่อ (ตัวยัง

ไม่มีท้อง) ตีรำคำตัวละ 22 เงินใช้ 4 เทำ่ 

มำตรำ  1 ลักควำยถุนตัวถึกหรือตัวสื่อ(ยังไม่มีท้อง)ตีรำคำ 110 

เงิน ผิมีลูกในท้อง ตีรำคำลูก10 เงิน ต้องใช้ 4 เท่ำ หำกเป็นควำยมีรำคำสูง 

ให้ใช้ค่ำนั้นก่อนแล้วจึงไหม 3 ตัวคือ 330 เงิน 
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กำรลักงัวควำยนี้ แม้จะฆ่ำผู้ลักตำย ก็ยังเอำทรัพย์สมบัติของมัน

ได้อีก โดยแบ่งสมบุติใช้เป็นสินใช้แล้วให้เป็นสมบัติของไพร่บ้ำง 

ผิลักงัวควำยท่ำนมำฆ่ำกิน พี่น้องเพื่อนบ้ำนไม่ทรำบและมำร่วม

กินด้วยให้ไหม 110 เงิน 

ผิข้ำของท่ำไปลัก(งัวควำย) มำ ถ้ำมีข้ำวของอยู่ ให้เอำข้ำวของนั้น

ใช้เป็นสินใช้ เหลือเท่ำใดให้เจ้ำนำยข้ำนั้นไว้ 

ผีข้ำไปลัก(วัวควำย) มำ เจ้ำนำยไม่ทรำบและมำร่วมกินด้วย ให้

ไหม 110  เงิน ผิเอำแกงไปให้ผู้อ่ืนกินให้ไหมถ้วยละ 110  เงิน เพรำะว่ำ

มันไม่พิจำรณำดูให้ดี ผิผู้ใดไม่ทรำบและไปร่วมกิน เห็นซำกน่ำสงสัยให้

บอกเจ้ำขุนให้ทรำบจึงจะพ้นผิด 

ลักม้ำตีรำคำตัวละ330เงิน ให้ไหม4ตัวเป็นเงิน1,320เงิน ผิ(ม้ำตัว

นั้น) ไม่หำยไปให้ไหม3ตัวเป็น990เงิน ผิหำยไปต้องใช้แทนอีกตัวหนึ่ง

รวมเป็น1,320เงิน 

ลักช้ำงตีรำคำตัวละ3,300เงิน ให้ไหม3ตัวเป็น9,900เงิน ผิ(ช้ำงตัว

นั้น)หำยไปให้ใช้แทนอีกตัวหนึ่งรวมเป็น13,200เงิน 

ลักคนคนหนึ่ง ให้ใช้3คน หำก(คนเดิม)หำยไป ให้ใช้แทนอีกคน

หนึง่ รวมเป็น4คน เป็นเงิน1,320เงิน 
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นอกจำกนี้ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้คนในชุมชน

รู้จักควำมสำมัคคีและเป็นหูเป็นตำให้แก่กันและกันเพื่อป้องกันเหตุร้ำย

และลดอำชญำกรรมอย่ำงเรียบง่ำยแต่มีประสิทธิภำพ เป็นกำรดูแลกันเอง

โดยไม่จ ำต้องพึ่งพำอ ำนำจจำกทำงกำร 

โจรมำพักอยู่(จอด) ที่เรือน เจ้ำเรือนก็รู้ว่ำเป็นโจร แต่ยอมให้มำ

พักอยู่ ให้ไหม330เงิน ผิไม่รู้ว่ำเป็นโจรและยอมให้พักอยู่ ให้ไหม110เงิน 

มำตรำ 1 ไม่มีเหตุไม่มีงำน หำกตีกลอง (ท้อวงกลองเป่ำกลอง) 

ให้ไหม 330เงิน ผิคนปล้นฆ่ำฟันกันขโมยกัน เป็นชู้เมียกัน(มักเมีย) ฆ่ำ

กันตำย ได้ยินเสียงกลองไม่วิ่งไปช่วย ให้ไหม110เงิน 

มำตรำ 1 พี่น้องมำเยี่ยมกันกินเหล้ำเมำ ให้เจ้ำเรือนไปส่ง หำกไม่

ไปส่งและไม่ให้นอนค้ำง ญำตินั้นกลับไปถูกฆ่ำตำยระหว่ำงทำง ให้

เจ้ำของเหล้ำชดใช้เงิน110เงิน ผิเจ้ำเหล้ำบอกให้นอนค้ำง แต่ไม่ยอมนอน

ให้บอกเพื่อนบ้ำนให้เป็นพยำน ถ้ำมันไปถูกฆ่ำตำยระหว่ำงทำงก็เลิกแล้ว

กันไป อย่ำว่ำอะไรแก่เจ้ำเหล้ำ 

ผิเจ้ำเหล้ำไปส่งผู้เมำถึงเรือน เจ้ำเรือนผู้เมำไม่บอกให้นอนค้ำง 

เจ้ำเหล้ำมำถูกฆ่ำตำยกลำงทำงให้ผู้เมำชดใช้ค่ำมัน110เงิน ผิผู้เมำบอกให้

นอนค้ำงแล้วไม่ยอมนอนมำถูกฆ่ำตำยกลำงทำงอย่ำว่ำอะไรแก่ผู้เมำ 

มำตรำ 1 เจ้ำเรือนไม่ได้เรียกร้อง แต่ไปกินเหล้ำที่เรือนท่ำนเองก็

ดี หรือเจ้ำเรือนเชิญท่ำนมำกินเหล้ำก็ดี ช่วยท ำงำนแล้วเลี้ยงเหล้ำกันก็ดี 
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ตกค่ ำบอกให้นอนค้ำงถ้ำไม่ยอมนอน ก็ต้องไปส่ง หำกไม่ไปส่งเพื่อถูก

ฆ่ำตำย ให้ใช้ค่ำ330เงิน 

ผิไปส่งถึงเรือน แล้วผู้เมำไม่บังคับให้นอนค้ำง หรือบอกแล้วแต่

ไม่ยอมนอนก็ดี ผู้เลี้ยงเหล้ำกลับมำถูกฆ่ำตำยกลำงทำง อย่ำว่ำอะไรแก่ผู้

เมำ เพรำะเมื่อมันหำเพื่อนมำกินเหล้ำ มันก็ต้องไปส่งเพื่อนอยู่เอง ไม่

ต ำหนิผู้เมำเหล้ำเพรำะเหตุน้ัน 

มำตรำ 1 คนมำกินเหล้ำยำในเรือนท่ำนจนถึงค่ ำมำกก็ เป็น

ควำมผิดของเจ้ำเหล้ำ ผิเจ้ำเหล้ำไม่พำไปส่งบ้ำน ท่ำนฆ่ำมันตำย ให้เจ้ำ

เหล้ำชดใช้ค่ำ330เงิน ผิเข็ญใจให้ใช้220เงิน กำรกินเหล้ำถ้ำกินแต่เวลำ

กลำงวัน ก็ไม่มีควำมผิดแก่เจ้ำเหล้ำแล  

3. กฎหมายเกีย่วกบัครอบครัวและการท ากนิ  

สังคมล้ำนนำเป็นสังคมเกษตรกรรมและพึ่งพำปัจจัยกำรผลิตขั้น

พื้นฐำนได้แก่ที่นำป่ำไร่ โค กระบือ และสัตว์พำหนะต่ำงๆเป็นจักรส ำคัญ

ในกำรสร้ำงบ้ำนแปงเมือง 

1. กรณีที่บิดำเป็นข้ำทำสท้ำวพญำ มำรดำเป็นสำมัญชน มีบุตรก็

คนก็ดี เมื่อบิดำทอดทิ้งครอบครัวไป จะยังมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือตำยไปก็ดี ให้

บุตรตกอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองดูแลของมำรดำ ควำมว่ำ   

อนึ่ง ข้ำของท้ำวพญำไปอยู่กินกับไพร่ มีลูกหญิงชำยเท่ำใดก็ดี 

หำกพ่อหนีจำกลูกเมีย ข้ำผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ตำยก็ดี ไม่ควรให้ลูกตกเป็น
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ข้ำท้ำวพญำให้ไว้กับแม่ทั้งสิ้น เหตุว่ำไพร่เมืองหำได้ยำก ฯ [ข้ำ-ทำส, บ่ำว

ไพร่.ท้ำวพญำ-ผู้เป็นใหญ่. ไพร่,ไพร่เมือง-ขำวเมือง,รำษฎร, สำมัญชน]   

 2. กรณีที่บิดำมำรดำเป็นข้ำของท่ำน บุตรย่อมตกเป็นข้ำทำสด้วย 

เมื่อบุตรจะบวชหำกท้ำวพญำไม่อนุญำต ห้ำมไม้ให้ภิกษุบวชให้ และถ้ำ

มำรดำเป็นสำมัญชนบุตรต้องอยู่ในควำมปกครองของมำรดำ ไม่ต้องตก

เป็นข้ำทำสเช่นบิดำ และก็ห้ำมไม่ให้พระภิกษุบวชให้เช่นกัน  

 3. กรณี เมื่อบิดำมำรดำตำย โดยมีพินัยกรรม หรือสั่งเสียไว้ ให้

แบ่งตำมพินัยกรรมนั้นหำกไม่ได้สั่งเสียไว้ก็ให้แบ่งตำมสมควร ควำมว่ำ

อนึ่ง มีลูกหญิงชำยหลำยคน พ่อแม่ตำย ไม่รู้ว่ำจะแบ่งปันข้ำวของกัน หำก

พ่อแม่สั่งเสียไว้ มีพยำนรู้เห็นก็ให้ท ำตำมค ำสั่งเสียดังที่พยำนรู้ทุกอย่ำง 

ลูกคนใดอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ ลูกคนใดถือว่ำพ่อแม่เป็นศัตรูหรือว่ำไม่เป็น

ศัตรู ลูกคนใดที่พ่อแม่ขำยหรือไม่ได้ขำยไป คนใดมีคุณหรือไม่มีคุณ ก็ให้

แบ่งปันกันตำมสมควร ฯ4  

4. บุตรหญิงและบุตรชำยมีสิทธิในมรดกทัดเทียมกัน ควำมว่ำ 

คหปติ ดูกรำคหบดี อันว่ำลูกหญิงลูกชำยก็ดีแห่งพ่อแม่ก็หล้ำง

สืบเชื้อชำติแทนพ่อแม่แท้ ลูกหญิงก็ควรแทนเรือนพ่อแม่ท่ำนว่ำอั้น ฯ5  

                                                           
4 มังรำยศำสตร์ฉบับวัดแม่คือ 
5 กฎหมำยโบรำณฉบับวัดกำสำ 
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5. กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมก็ควรแบ่งปันมรดกให้คร่ึงส่วน 

ควำมว่ำ 

อนึ่ง เมื่อพ่อแม่เขำยังมีชีวิต เอำลูกเขำมำเลี้ยงเป็นลูกควรแบ่งให้

คร่ึงส่วนฯ 

6. กรณีที่มีบุตรกับภริยำหลวงและภริยำน้อย บุตรควรได้รับ

มรดกเท่ำกันและกรณีที่มำรดำมีสำมีใหม่ ให้แบ่งมรดกให้แก่บุตรที่เกิด

กับสมมีใหม่และสำมีเก่ำเท่ำกัน และถ้ำหำกมำรดำไม่มีบุตรกับสำมีใหม่ 

มำรดำตำยให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ส่วน ให้บุตรสำมีเก่ำครึ่งหนึ่ง สำมี

ใหม่คร่ึงหนึ่ง และถ้ำสำมีใหม่ทอดทิ้งไป ให้น ำส่วนของสมมีใหม่

คร่ึงหนึ่งแบ่งให้กับบุตรที่เกิดกับสำมีเก่ำ และมำรดำมีสำมีใหม่ มีบุตรที่

เกิดจำกสำมีใหม่มำอยู่ด้วยและมีบุตรกับสำมีใหม่ เมื่อบิดำ(พ่อเลี้ยง) และ

มำรดำตำยให้แบ่งมรดกแก่ลูกทั้งที่เกิดกับสำมีใหม่และสำมีเก่ำฝ่ำยละกึ่ง

หนึ่ง ควำมว่ำ 

อนึ่ง หำกว่ำลูกเมียหลวงก็ดี ลูกเมียน้อยก็ดี มีชำติก ำเนิดเสมอกัน 

ควรได้รับส่วนแบ่งเท่ำกันฯ 

7.กรณีทุบตีบุตรหลำนตนเจตนำจะให้ตำย ให้ปรับไหมเข้ำคลัง

หลวง หำกไม่เจตนำไม่ถือว่ำมีควำมผิด ควำมว่ำ 
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อนึ่ง ผู้ใดตีข้ำตีลูกตีหลำน มันก็ดีใส่ใจหื้อตำย หื้อไหมมัน เอำค่ำ

ใส่รำชโกฏฐ์  ผิว่ำบ่ใส่ใจหื้อตำย มันหำกตำย ก็แล้ว  อย่ำว่ ำสังฯ 

(ธรรมศำสตร์หลวงฉบับวัดล้อมแรด) 

8. กรณีรับดูแลบุตรผู้อ่ืน ไม่ระวังปล่อยให้ตกน้ ำตำย หรือสัตว์ท ำ

ร้ำยต้องชดใช้ ควำมว่ำ 

อนึ่ง ท่ำนฝำกลูกไว้ด้วยตน มันบ่รักษำหื้อดี หื้อตกน้ ำตำยก็ดี ช้ำง

ม้ำวัวควำยย่ ำตำยก็ดี หื้อใช้ลูกท่ำนเทอะฯ (ธรรมศำสตร์หลวงฉบับวัด

ล้อมแรด)  

ในเร่ืองลักษณะกำรท ำมำหำกินในสมัยล้ำนำโบรำณมักจะพึ่งพำ

กำรเพำะปลูกเป็นหลัก และเนื่องจำกควำมส ำคัญนี้เองจึงถือว่ำที่นำ ที่ไร่

เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์มิควรที่จะท ำละเมิด หำกผู้ใดท ำละเมิดต่อที่นำกล้ำ

พันธุ์จะต้องได้รับผลทำงกฎหมำย หำกผู้ใดขยันขันแข็งในกำรบุกเบิก

ที่ดินก็ควรส่งเสริม หำกท ำกำรเกียจคร้ำนก็ไม่ควรเอำเป็นเยี่ยงอย่ำง 

ผู้ใดลักกล้ำข้ำวท่ำน ตีรำคำก ำมือละ 1เงิน ให้ชดใช้ทุกก ำมืออย่ำ

ไหมเลย เร่ืองลักข้ำวนี้นับว่ำแตกต่ำงกับลักทรัพย์อ่ืน ผู้ใดเกี่ยวต้นข้ ำว 

ฟันต้นข้ำวท่ำนทิ้งให้ตีรำคำกอละ 2เงิน คิดทุกกอแต่อย่ำไหม 

ผิลักรวงข้ำวท่ำนให้ตีรำคำรวงละเฟื้องเงินคิดทุกรวงแต่อย่ำไหม 

ผู้ใดเผำฟ่อนข้ำวท่ำนเสียหำยให้ตีรำคำข้ำวฟ่อนละ 2เงิน คิดทุกฟ่อน แต่
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อย่ำไหม ผู้ใดลักข้ำวเป็นเมล็ดท่ำนให้ตีรำคำหำบละ2เงินไหม4เท่ำ ลัก

ฟำงที่ท่ำนมัดกองเข้ำไว้ให้ตีรำคำมัดละเฟื้องเงินให้ใช้9เท่ำ 

ผู้ใดหำมศพลงในนำท่ำนระหว่ำงเวลำหว่ำนกล้ำไปจนถึงเวลำจะ

เกี่ยวข้ำวให้มอบข้ำวนั้นให้แก่เจ้ำของศพแล้วให้เจ้ำของศพชดใช้ข้ำวนั้น 

และให้จัดเคร่ืองขอขมำเจ้ำของนำ ประกอบด้วยเหล้ำ2ไห ไก่2คู่ เทียน4

เล่ม ข้ำวตอกดอกไม้ ผิหำมศพลงในนำข้ำวแรกก็ให้มอบนำนั้นไว้แก่

เจ้ำของศพ ให้เจ้ำของศพชดใช้ข้ำวไร่นั้น2เท่ำ แล้วให้หำหมูตัวหนึ่ง

ขนำดตีนเต็มก ำมือ เหล้ำ2ไห ไก่2คู่ เทียน4เล่ม ข้ำวตอกดอกไม้มอบให้

เจ้ำของนำบูชำเสื้อนำขวัญข้ำว ผู้ใดเอำผีดิบ (คงหมำยถึงศพที่ตำยใหม่ๆ) 

มำฝังมำทิ้งลงในนำที่ยังให้ผลทุกปี ก็ให้เจ้ำของศพนั้นเผำเสีย แล้วให้หำ

เหล้ำ2ไหไก่2คู่ ข้ำวตอกดอกไม้ขอขมำเจ้ำของนำ ผู้ใดเอำศพมำเผำที่นำ

ท่ำนให้มันเผำเสียให้สิ้นซำกแล้วให้หำเหล้ำ2ไห ไก่2คู่  เทียน2เล่ม 

ข้ำวตอกดอกไม้ขอขมำเจ้ำของนำเถิด 

ผู้ใดท ำลำยแทนำท่ำน (แต=แยก จำกฝำยเข้ำคลองหรือเหมือง=คู

หรือคันคู) ผิแทใหญ่ ให้ไหม52เงิน ผิแทเล็ก ให้ไหม11เงิน 

ผู้ใดขี้ใส่ข้ำวแรกท่ำนตั้งแต่ตอนหว่ำนกล้ำไปจนถึงตอนจะย้ำย

ปลูกเก็บเกี่ยว ให้มันหำเหล้ำ2ไห ไก่2คู่ เทียน2เล่ม ข้ำวตอกดอกไม้บูชำ

ขวัญข้ำวและเสื้อนำ ผิเพียงแต่เยี่ยวไม่ได้ขี้ ให้มันหำไก่คู่หนึ่งเหล้ำขวด

หนึ่ง(พำงหนึ่ง) เทียนคู่หนึ่ง ข้ำวตอกดอกไม้บูชำเสื้อนำ ถ้ำถึงตอนเกี่ยว
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ข้ำวแล้วอย่ำว่ำอะไรเถิดผู้ใดขี้เยี่ยวใส่ฟ่อนข้ำวท่ำน(เฟ่ำข้ำว) ให้หำเหล้ำ2

ไห ไก่2คู่ข้ำวตอกดอกไม้บูชำเสื้อนำขวัญข้ำวส่วนที่อุกอำจขี้ใส่ข้ำว ให้

ไหม110เงินเพรำะว่ำข้ำวเป็นของวิเศษเลี้ยงชีวิตคนทั้งหลำย 

ผู้ใดขี้ใส่ไร่ท่ำนในระหว่ำงเอำน้ ำเข้ำไร่จนกระทั่งถึงตอนเก็บ

เกี่ยวข้ำวแล้ว(แรกแดนน ำไร่แล้วต่อเท้ำเอำข้ำวแล้ว) ให้มันหำเหล้ำไห ไก่

คู่ข้ำวตอกดอกไม้ เพื่อให้เจ้ำของไร่บูชำเสื้อไร่ 

ผิเยี่ยวใส่ไร่ท่ำน เยี่ยวรดของปลูกในไร่ให้หักตัดเสีย แล้วให้มัน

ชดใช้ตำมรำคำของนั้น ไม่ต้องไหม แล้วให้หำเหล้ำไห ไก่คู่ข้ำวตอก

ดอกไม้บูชำเสื้อไร่เถิด 

 

มำตรำ 1 งัวควำยกินข้ำวสวนก็ดี ให้เจ้ำของข้ำวสวนจับผูกไว้

แล้วบอกเจ้ำของงัวควำยให้มำเอำกลับไป หำกไม่มำเอำ ตำยเป็นอย่ำงไร 

อย่ำว่ำอะไรกับเจ้ำสวนเจ้ำนำ ผิเจ้ำสวนเจ้ำนำไม่ไปบอกเจ้ำของงัวควำย 

สัตว์นั้นตำยให้เจ้ำสวนเจ้ำนำชดใช้ค่ำสัตว์เต็มค่ำ แล้วให้เจ้ำของงัวควำย

ชดใช้ค่ำปลูกของช ำอันเสียหำยนั้น ผิเจ้ำสวนเจ้ำนำฟันแทงสัตว์ตำยยังที่

นั้นให้ชดใช้ค่ำสัตว์เต็มค่ำ ผิสัตว์ไม่ตำย ให้ปฏิบัติตำมใจเจ้ำของงัวควำย 

ถ้ำไม่อยำกเอำสัตว์นั้นกลับไป ก็ให้ตีรำคำสัตว์ให้เจ้ำสวนเจ้ำนำชดใช้ 

และมอบสัตว์ไว้ให้เจ้ำสวนเจ้ำนำใช้ ถ้ำเจ้ำของงัวควำยต้องกำรสัตว์นั้น

คืน ให้เจ้ำสวนเจ้ำนำรักษำให้หำย ถ้ำเจ้ำของมำถำมหำสัตว์ เจ้ำสวนเจ้ำนำ
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ไม่บอกควำมจริง กลับอ ำไว้ ให้ไหมมันเท่ำรำคำสัตว์ ถ้ำมันขำยสัตว์นั้น

ไป ถือว่ำมันลักทรัพย์ให้ไหม 4 เท่ำ  

มำตรำ 1 เป็ดไก่หมูหมำกินข้ำวนำ ข้ำวสวนท่ำนก็ดี ให้บอก

กล่ำวเจ้ำของสัตว์ให้ผูกขังไว้ ถ้ำบอก 2 คร้ัง 3 คร้ัง ยังไม่ผูกขังไว้ ถ้ำเจ้ำ

สวนตีสัตว์ตำย ให้เจ้ำของสัตว์และเจ้ำสวนกินสัตว์นั้นคนละคร่ึง ผิไม่ได้

บอกกล่ำวให้เจ้ำของสัตว์ผูกขังสัตว์ไว้ เจ้ำนำเจ้ำสวนตีสัตว์ท่ำนตำยก่อน

แล้วจึงไปบอกท่ำน ให้เจ้ำสวนใช้ค่ำสัตว์นั้นเต็มค่ำ แล้วมอบสัตว์ที่ตำย

ไว้ให้มัน ผิเจ้ำสวนเจ้ำนำตีสัตว์ท่ำนตำยไม่บอกให้ท่ำนทรำบแล้วเอำสัตว์

นั้นไปกินเสีย จักกว้ำย? ถือว่ำมันลักทรัพย์ ให้ไหมตำมประเพณี 

 

11. วธีิด าเนินการวจัิย 

  การวจัิยเอกสาร 

 โดยสังเครำะห์แนวควำมคิดด้ำนประวัติศำสตร์ ปรัชญำแนว

ส ำนักหลักทั้งฝ่ำยตะวันออก และตะวันตก เกี่ยวกับบทบัญญัติมังรำย

ศำสตร์อย่ำงเป็นระบบผ่ำนระเบียบวิจัยเชิงเอกสำร ( Documentary 

Research )อำทิ เอกสำร ต ำรำ บทควำม งำนวิจัย เว็บไซต์ หรือเนื้อหำที่มี

ผู้เรียบเรียงไว้ โดยเน้นกำรตีควำมเพื่อให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ในมังรำย

ศำสตร์ แล้วน ำมำจัดท ำแผนที่ควำมคิดหรือตำรำงอย่ำงเป็นระบบ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำรด้วยกำรตีควำมและเรียบเรียง

ตรวจสอบกับเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องระหว่ำงเนื้อหำ และแผนที่

ควำมคิดเพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องต้องกันในเนื้อหำสำระตรงตำมฐำน

แห่งทฤษฎี วิเครำะห์โดยเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องแล้วน ำเสนอแผนที่ควำมคิดหรือตำรำงที่สมบูรณ์แบบ 

 

12.  ผลการวจัิย 

 ผลกำรศึกษำวิจัยในคร้ังนี้ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำร 
ต ำรำ และงำนที่เกี่ยวข้องจำกนั้นได้น ำมำสังเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
ร่วมกับ ส ำนักกฎหมำยประวัติศำสตร์เพื่อเป็นภำพสะท้อนเจตนำรมณ์
ของผู้บัญญัติซึ่งใช้เป็นหลักในกำรวำงแนวทำงกำรบัญญัติกฎหมำย  ดังนี้
 Savigny เสนอว่ำ “ในกำรบัญญัติกฎหมำย ต้องศึกษำถึงจำรีต
ประเพณีของชนชำติก่อน” 
 จำกกำรสังเครำะห์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์แล้วน ำมำ
วิเครำะห์ร่วมกับข้อควำมแนวคิดปรัชญำส ำนักกฎหมำยประวัติศำสตร์จะ
พบว่ำ ผู้ปกครองได้บัญญัติกฎหมำยขึ้นเนื่องจำกมีเจตนำรมณ์ที่จะผนวก
ควำมเป็นชนชำติของตนให้มีควำมปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้ง
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เชิดชูวิถีประชำที่มุ่งเน้นกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขภำยใต้กำรจัดระเบียบ 
“บ้ำนเมืองใหม่” ให้เป็นเอกภำพสร้ำงอ ำนำจต่อรองระหว่ำงรัฐในสมัย
นั้นได ้ 
 จำกกำรสังเครำะห์ ถอดบทเรียนมังรำยศำสตร์ผ่ำนกำรตีควำมตัว
บทกฎหมำย สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยในเบื้องต้นได้ว่ำ มังรำยศำสตร์
สะท้อนอัตลักษณ์ของบทบัญญัติให้ภำพสังคมล้ำนนำในสำมมิติใหญ่ๆ 
พอสรุปได้ดังนี้ 
 

1. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรสงครำม 
 2. กฎหมำยปกครอง และกำรจัดระเบียบสังคม 
 3. กฎหมำยเกี่ยวกับครอบครัว และกำรท ำกิน 
  
1. กฎหมายเกีย่วกบัการสงคราม 
 กำรท ำศึกสงครำมกับอำณำจักรต่ำงๆถือเป็นภำรกิจหลักในรัช
สมัยพญำมังรำย กำรรบพุ่งเพื่อยึดครองอำณำเขตก็ดี กำรต่อสู้เพื่อป้องกัน
บ้ำนเมืองของตนก็ดี ล้วนต้องพึ่งพำอำศัยก ำลังกำยและก ำลังใจของปวง
ชน จำกกำรสังเครำะห์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์พบว่ำหลักกำรท ำศึก
สงครำมในคร้ังโบรำณนอกจำกปัจจัยด้ำนก ำลังคนแล้ว ระเบียบวินัยของ
ก ำลังพลและกองทัพเป็นสิ่งที่จะขำดมิได้ ในหลำยๆมำตรำมีกำรกล่ำวถึง
กำรจัดระเบียบก ำลังพล กำรสับเปลี่ยนเวรของไพร่เพื่อรับใช้ภำครัฐอย่ำง
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เป็นระบบระเบียบ ทั้งแบ่งแยกให้เห็นถึงลักษณะของนำยและข้ำที่ดี  กำร
ให้บ ำเหน็จรำงวัลและกำรลงโทษส ำหรับกำรท ำศึก 
 
2. กฎหมายปกครอง และการจัดระเบียบสังคม 
 เนื่องจำกสภำพสังคมของล้ำนนำประกอบไปด้วยผู้คนหลำยเชื้อ
ชำติเข้ำมำรวมกัน โดยเฉพำะในสมัยของพญำมังรำยซึ่งเน้นกำรรวมผู้คน
เข้ำมำเป็นอำณำจักรเดียวกันตลอดรัชสมัยของพระองค์ จึงเป็นธรรมดำที่
จะเกิดปัญหำที่เกิดจำกกำรรวมชนชำติจำกอำณำจักรแว่นแคว้นต่ำงๆเข้ำ
มำรวมไว้ในอำณำจักรเดียวกัน จำกกำรถอดบทเรียนจำกมังรำยศำสตร์
สำมำรถที่จะสังเครำะห์เจตนำรมณ์ของพญำมังรำยในกำรบัญญัติ
กฏหมำยได้ว่ำกำรจัดรูปแบบระเบียบสังคมเน้นระบบอุปถัมภ์โดยให้ไพร่
พึ่งพิงเจ้ำ ทั้งนี้สำมำรถสรุปบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 มำตรำ 1 ควรจัดให้ไพร่มีเวรผลัดเปลี่ยนกันมำท ำงำนหลวงสิบ
วัน กลับไปสร้ำงเหมืองฝำย ไร่นำสวนเรือกที่ดิน สิบวัน จัดเช่นนี้ถูกตำม
ท ำนองคลองธรรมแต่โบรำณ 
 ข้อควำมข้ำงต้นเป็นกำรจัดระเบียบแรงงำนหลวง เพื่อใช้งำน
แผ่นดิน เนื่องจำกพญำมังรำยมีพระประสงค์ให้ประชำชน(ไพร่) ได้มี
ส่วนร่วม หรือมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงบ้ำนสร้ำงเมือง มิได้ปล่อยให้อยู่
กันตำมใจชอบ เป็นกำรผูกอ ำนำจผู้ปกครองไว้กับผู้ถูกปกครองโดย
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ทำงอ้อม อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกผู้เข้ำสังกัดขุนในสมัยมังรำยมีวิธีคัดเลือก
เพื่อให้ได้แรงงำนคุณภำพมำกที่สุดโดยมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกดังนี้ 
 ไพร่ที่ขุนไม่ควรรับเป็นข้ำขุนไม่ควรรับไพร่ 4 ประเภทนี้ไปเป็น
ข้ำ คือ 1.ผู้มีหนี้สินมำก ไม่มีทำงช ำระหนี้ จะหนีไปเป็นข้ำขุนเพื่อให้พ้น
หนี้ 2.ผู้ก ำลังจะแพ้ควำม 3.ผู้เป็นโจรแย่งชิงฆ่ำคนลักข้ำวของท่ำน 4.ผู้ละ
ทิ้งรำชกำร 
 
3. กฎหมายเกีย่วกบัครอบครัว และการท ากนิ 

จำกกำรสังเครำะห์พบว่ำสังคมล้ำนนำเป็นสังคมแบบครอบครัว

ใหญ่ที่มีกำรพึ่งพำอำศัยกันระหว่ำงญำติพี่น้อง และเช่นเดียวกันกับอำรย

ธรรมอ่ืนๆในสมัยโบรำณล้ำนนำก็นับถือว่ำผู้ชำยเป็นใหญ่โดยให้อ ำนำจ

ปกครองบุตรและสถำนะต่ำงๆขึ้นอยู่กับบิดำ  

หำกบุตรหลำนมิเชื่อฟังบิดำมำรดำหรือผู้อำวุโสในตระกูล 

สำมำรถทุบตีเพื่อเป็นบทเรียนสั่งสอนแก่บุตรหลำนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำร

ทุบตีดังกล่ำวต้องไม่เป็นเหตุให้บุตรหลำนถึงแก่ควำมตำย แสดงว่ำ

กฎหมำยวำงขีดข้อจ ำกัดอ ำนำจปกครองของบิดำมำรดำและผู้ใหญ่ใน

ตระกูลไว้พอสมควร  
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ส่วนกำรแบ่งทรัพย์มรดกในมังรำยศำสตร์ สำมำรถถอดบทเรียน

สรุปควำมได้ว่ำในยุคล้ำนนำโบรำณ ถือหลักควำมกตัญญูเป็นที่ตั้งเพรำะ

หำกบิดำมำรดำได้ปันทรัพย์มรดกไว้ตั้งแต่มีชีวิตก็ให้ถือตำมเจตนำนั้น

เมื่อบิดำมำรดำวำยชนม์ แต่หำกบิดำมำรดำเสียชีวิตโดยยังมิทันได้สั่งเสีย

เร่ืองทรัพย์มรดกไว้ กฎหมำยได้ยกตัวอย่ำงกำรแบ่งปันทรัพย์มรดกโดย

ระบุว่ำให้ปันทรัพย์มรดกแก่บุคคลสองจ ำพวกมำกที่สุดได้แก่  

ก. บุคคลผู้เลี้ยงดูอุปฐำกบิดำมำรดำก่อนตำย 
ข.  บุคคลผู้สนใจใฝ่ในธรรมออกบวชทดแทนคุณบิดำมำรดำ 
จำกหลักเกณฑ์ข้ำงต้นสำมำรถสังเครำะห์ข้อมูลได้ว่ำบุคคลผู้

เลี้ยงดูอุปฐำกบิดำมำรดำก่อนตำยถือว่ำเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบิดำ

มำรดำในยำมยำก ในขณะที่สังคมล้ำนนำนิยมมีบุตรหลำยคน บุตรคนโต

และบุตรคนรองอำจจะต้องออกไปค้ำขำยหรือรับรำชกำรภำยนอก หรือ

อำจออกไปตั้งรกรำกถิ่นฐำนยังที่อ่ืน แต่บุตรคนเล็กยังคงเสียสละดูแล

บิดำมำรดำ จึงต้องถือว่ำเป็นผู้มีควำมกตัญญู กฎหมำยจึงมีเจตนำรมณ์ที่

จะส่งเสริมควำมกตัญญูแก่ผู้ที่เลี้ยงดูผู้สูงอำยุ 

กรณีต่อมำคือบุคคลผู้บวชทดแทนคุณบิดำมำรดำสำมำรถตีควำม

เจตนำรมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมำยได้ควำมว่ำสังคมล้ำนนำเป็นสังคมพุทธ

และนับถือผี วิญญำณบรรพชน ดังนั้นควำมเชื่อเร่ืองจิตวิญญำณหลัง

ควำมตำย ควำมเชื่อเร่ืองกำรไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่ำของผู้ใกล้วำยชนม์จึง
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เป็นคติที่อยู่คู่สังคมล้ำนนำมำแต่ช้ำนำน ดังนั้นหำกจะเปรียบบุตรหลำน

ผู้ดูแลบิดำมำรดำก่อนตำยว่ำเป็นผู้กตัญญูแล้วไซร้ บุตรหลำนผู้ออกบวช

เรียนศึกษำพระธรรมก็จะเป็นผู้น ำพำจิตวิญญำณของบรรพชนผู้ตำยไปสู่

สวรรค์ถือเป็นกำรตอบแทนค่ำน้ ำนมอันยิ่งใหญ่ในสังคมล้ำนนำ จึงเป็น

ที่มำที่กฎหมำยได้บัญญัติให้ผู้ที่บวชให้แก่บิดำมำรดำได้ทรัพย์มรดกมำก

เช่นกัน 

ประเพณีกำรท ำมำหำกินของชำวล้ำนนำที่ปรำกฏสะท้อนใน

กฎหมำยมังรำยศำสตร์ เมื่อสังเครำะห์บทบัญญัติดังกล่ำวแล้วก็จะพบว่ำ

ล้ำนนำเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เน้นกำรท ำนำ ท ำไร่ ดังนั้นชำวล้ำนนำจึง

ให้ควำมส ำคัญกับวิถีกำรเกษตรตลอดจนปัจจัยต่ำงๆอันเกี่ยวข้องกับกำร

กสิกรรม อำทิ ที่นำป่ำไร่ ช้ำงม้ำโคกระบือ มีบทบัญญัติคุ้มครองเป็น

พิเศษ เน่ืองจำกหำกปรำศจำกซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ ชำวบ้ำนก็จะไม่สำมำรถท ำ

กินได้ เนื่องจำกกำรเกษตรกรรมในสมัยโบรำณเป็นกำรเกษตรขั้นปฐม

ภูมิ ก ำลังแรงงำนทั้งคนละสัตว์ จึงเป็นเงื่อนไขส ำคัญต่อควำมส ำเร็จหรื

ออควำมล้มเหลวของกำรเพำะปลูก 

สิ่งที่ท ำให้พืชผลทำงกำรเกษตรมีควำมส ำคัญต่อสังคมล้ำนนำ ก็

เนื่องจำกเป็นพื้นฐำนของยุทธปัจจัยซึ่งจ ำเป็นต่อกำรท ำสงครำม กล่ำว

โดยจ ำเพำะก็ได้แก่เสบียงอำหำรในยำมศึกนั่นเองสะท้อนให้เห็นถึง

อำนุภำพกำรท ำสงครำมของรัฐล้ำนนำ  
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 ดังนั้นกำรท ำละเมิดหรือท ำผิดธรรมเนียมต่อผืนนำผืนไร่ก็ดี กำร

ลักหรือซ่อนผู้คนซึ่งเป็นข้ำแรงงำนของผู้อ่ืนก็ดี กำรกระท ำให้สัตว์ที่ใช้

แรงงำนในกำรเกษตรต้องบำดเจ็บล้มตำยก็ดี จึงถือเป็นควำมผิดตำมจำรีต

แห่งมังรำยศำสตร์ ผู้กระท ำนอกจำกจะต้องถูกลงโทษตำมกฎหมำยแล้ว 

ยังต้องมีกำรกระท ำพิธีขอขมำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวล้ำนนำผู้นับถือผีอำทิ

ผีบ้ำนผีเรือน ผีเสื้อนำ ผีเสื้อไร่ อีกด้วย 

 อนึ่ง สัตว์พำหนะก็ดี หรือสัตว์ที่มีประโยชน์ในกำรเพำะปลูกก็ดี

ถือเป็นสิ่งมีค่ำในสังคมเกษตรกรรม อีกประกำรหนึ่งสัตว์บำงประเภท

สำมำรถใช้ได้ในกิจกำรสงครำมด้วย กฎหมำยจึงให้ควำมส ำคัญโดย

บัญญัติคุ้มครองและให้เจ้ำของดูแลเป็นพิเศษ 

 ส่วนในเร่ืองทำงสังคมมังรำยศำสตร์มีเจตนำรมณ์ให้ผู้คนใน

ชุมชนมีควำมรักสำมัคคีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งยังต้องคอยเอำใจใส่

เป็นหูเป็นตำให้กับทำงกำรเพื่อลด หรือยับยั้งอำชญำกรรมอีกทำงหนึ่ง

ด้วย 

 เจตนำรมณ์ของผู้บัญญัติมุ่งหมำยให้ล้ำนนำเป็นเมืองแห่งกำรเอำ

ใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน อำจมีสำเหตุมำจำกในสมัยโบรำณแม้ว่ำจะมี

ก ำลังทหำรรักษำนครแต่ก็มักจะใช้ในกำรรบ หรือปรำบกลุ่มโจรผู้ร้ ำย

ส ำคัญเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอำชญำกรรมรำยย่อยนั้นเมื่อสังเครำะห์
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เจตนำรมณ์กฎหมำยแล้วพบว่ำมังรำยศำสตร์วำงแนวทำงให้เลือกใช้วิถี

ประชำมำกกว่ำจะพึ่งพำเจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองเป็นหลักถือว่ำเป็น “กำร

ปกครองของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” อย่ำงแท้จริง 

 

13.  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 รูปกำรณ์แห่งประวัติศำสตร์ชี้ให้ เห็นถึงควำมพยำยำมของ
พญำมังรำยที่จะร้ำงบ้ำนแปงเมืองรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น
ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์  คติ ควำมเชื่อ และกำร
นับถือศำสนำ ด้วยพระอัฉริยะภำพพระองค์จึงทรงใช้กฎหมำยซึ่งถือเป็น
วิถีทำงอันเป็นแบบแผนสำกลเข้ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรจัดระเบียบสังคม
ล้ำนนำต้ังแต่แรกสถำปนำ 
 พื้นฐำนแกนกลำงของอำรยธรรมล้ำนนำจึงสำมำรถสรุปรวม
ควำมได้ว่ำมีรำกฐำนมำจำกกฎหมำยและระเบียบแบบแผน โดยไม่ทิ้งคติ
ควำมเชื่ออันเป็นรำกเหง้ำของบรรพชน สะท้อนจำกแง่มุมที่ผู้วิจัยได้
สังเครำะห์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์หลำยมำตรำซึ่งนอกจำกจะมีกำร
ลงโทษทำงอำญำ โทษทำงแพ่งแล้ว ยังมีกำรระบุให้ผู้กระท ำผิดต้องมี
หน้ำที่ประกอบพิธีกรรมบัดพลีสังเวยแก่ผี  ซึ่งเป็นควำมเชื่ออันฝังรำก
แนบแน่นมำตั้งแต่คร้ังบรรพชน สอดคล้องกับแนวควำมคิดปรัชญำ
กฎหมำยโลกตะวันตกส ำนักกฎหมำยประวัติศำสตร์ 
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 ส ำนักกฎหมำยประวัติศำสตร์ มีฐำนควำมคิดว่ำ กำรบัญญัติ
กฎหมำยต้องค ำนึงถึงจิตวิญญำณประชำชำติ มนุษย์มีหลำยชนชำติ แต่ละ
ชนชำติมีควำมแตกต่ำงกันหลำยด้ำน ทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ ทั้งด้ำนจำรีต
ประเพณี หรือด้ำนอ่ืนๆ เพรำะฉะนั้น กำรออกกฎหมำยโดยกำรลอก
กฎหมำยจำกชนชำติหนึ่ง ไปใช้บังคับในอีกชนชำติหนึ่งเป็นสิ่งไม่ควร
กระท ำ 
 Savigny เสนอว่ำ “ในการบัญญัติกฎหมาย ต้องศึกษาถึงจารีต
ประเพณขีองชนชาติก่อน” 
 จำกกำรสังเครำะห์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์แล้วน ำมำ
วิเครำะห์ร่วมกับข้อควำมแนวคิดปรัชญำส ำนักกฎหมำยประวัติศำสตร์จะ
พบว่ำ ผู้ปกครองได้บัญญัติกฎหมำยขึ้นเนื่องจำกมีเจตนำรมณ์ที่จะผนวก
ควำมเป็นชนชำติของตนให้มีควำมปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้ง
เชิดชูวิถีประชำที่มุ่งเน้นกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขภำยใต้กำรจัดระเบียบ 
“บ้ำนเมืองใหม่” ให้เป็นเอกภำพสร้ำงอ ำนำจต่อรองระหว่ำงรัฐในสมัย
นั้นได้ ดังข้อควำมในตอนต้นของมังรำยศำสตร์กล่ำวถึงกำรสืบสันตติ
วงศ์ล้ำนนำ กำรสร้ำงเมืองเชียงใหม่และวัตถุประสงค์ในกำรแต่ง  ค ำน ำ 
ใช้ค ำว่ำสิทธิสวัสดี กล่ำวถึงกฎหมำยที่ได้รู้มำแต่โบรำณ พญำมังรำยจึง
บัญญัติไว้เพื่อให้ท้ำวพระยำทั้งหลำยผู้เป็นลูกหลำนเหลน และเสนำ
อมำตย์ผู้ปกครองเมืองสืบไปได้รู้จักผิดรู้จักชอบ 
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 กำรท ำศึกสงครำมกับอำณำจักรต่ำงๆถือเป็นภำรกิจหลักในรัช
สมัยพญำมังรำย กำรรบพุ่งเพื่อยึดครองอำณำเขตก็ดี กำรต่อสู้เพื่อป้องกัน
บ้ำนเมืองของตนก็ดี ล้วนต้องพึ่งพำอำศัยก ำลังกำยและก ำลังใจของปวง
ชน จำกกำรสังเครำะห์บทบัญญัติในมังรำยศำสตร์พบว่ำหลักกำรท ำศึก
สงครำมในคร้ังโบรำณนอกจำกปัจจัยด้ำนก ำลังคนแล้ว ระเบียบวินัยของ
ก ำลังพลและกองทัพเป็นสิ่งที่จะขำดมิได้ ในหลำยๆมำตรำมีกำรกล่ำวถึง
กำรจัดระเบียบก ำลังพล กำรสับเปลี่ยนเวรของไพร่เพื่อรับใช้ภำครัฐอย่ำง
เป็นระบบระเบียบ ทั้งแบ่งแยกให้เห็นถึงลักษณะของนำยและข้ำที่ดี กำร
ให้บ ำเหน็จรำงวัลและกำรลงโทษส ำหรับกำรท ำศึก 
 จำกกำรสังเครำะห์พบว่ำสังคมล้ำนนำเป็นสังคมแบบครอบครัว
ใหญ่ที่มีกำรพึ่งพำอำศัยกันระหว่ำงญำติพี่น้อง และเช่นเดียวกันกับอำรย
ธรรมอ่ืนๆในสมัยโบรำณล้ำนนำก็นับถือว่ำผู้ชำยเป็นใหญ่โดยให้อ ำนำจ
ปกครองบุตรและสถำนะต่ำงๆขึ้นอยู่กับบิดำ  
 หำกบุตรหลำนมิเชื่อฟังบิดำมำรดำหรือผู้อำวุโสในตระกูล 
สำมำรถทุบตีเพื่อเป็นบทเรียนสั่งสอนแก่บุตรหลำนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำร
ทุบตีดังกล่ำวต้องไม่เป็นเหตุให้บุตรหลำนถึงแก่ควำมตำย  แสดงว่ำ
กฎหมำยวำงขีดข้อจ ำกัดอ ำนำจปกครองของบิดำมำรดำและผู้ใหญ่ใน
ตระกูลไว้พอสมควร 
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 นอกจำกนี้ในหลำยๆมำตรำสะท้อนให้เห็นถึงผลดีของกำร
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดำมำรดำ ว่ำบุตรผู้กตัญญูจะได้รับทรัพย์มรดก
มำกกว่ำบุตรคนอ่ืนเมื่อบิดำมำรดำตำยลง 
 ในเร่ืองลักษณะกำรท ำมำหำกินในสมัยล้ำนำโบรำณมักจะพึ่งพำ
กำรเพำะปลูกเป็นหลัก และเนื่องจำกควำมส ำคัญนี้เองจึงถือว่ำที่นำ ที่ไร่
เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์มิควรที่จะท ำละเมิด หำกผู้ใดท ำละเมิดต่อที่นำกล้ำ
พันธุ์จะต้องได้รับผลทำงกฎหมำย หำกผู้ใดขยันขันแข็งในกำรบุกเบิก
ที่ดินก็ควรส่งเสริม หำกท ำกำรเกียจคร้ำนก็ไม่ควรเอำเป็นเยี่ยงอย่ำง 
 กำรบัญญัติกฎหมำยเพื่อท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร
เป็นหลักนี่เองจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้อำณำจักรล้ำนนำครองควำม
ยิ่งใหญ่ได้ในเวลำอันรวดเร็ว และต่อเนื่องยำวนำนมำเกือบแปดร้อยปี 
เนื่องจำกพืชผล และปำกท้องของประชำชน คือพื้นฐำนของเสบียง
สงครำม และก ำลังขวัญทหำรในยำมสงครำม ดังนั้นหำกจะมองภำษิต
ที่ว่ำ  “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” แล้วไซร้ ล้ำนนำก็ เปรียบเสมือน
ได้เปรียบอำณำจักรอ่ืนอยู่เป็นอันมำก 
 ประกำรสุดท้ำยที่ส ำคัญที่สุดก็คือมังรำยศำสตร์สะท้อนถึงวิถี
ประชำแห่งล้ำนนำได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกในหลำกหลำยมำตรำมุ่งเน้น
ให้ประชำชนพึ่งพำตนเอง ช่วยเหลือเครือญำติ และรับผิดชอบต่อสังคม 
อำทิเร่ืองหน้ำที่ของผู้ได้ยินเสียงตีกลองเรียกเหตุ ที่ต้องไปช่วยระงับเหตุ
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บทคัดย่อ 
ในขณะที่สังคมก ำลังให้ควำมสนใจต่อกำรปฎิรูปกระบวนกำร

ยุติธรรม โดยเฉพำะในคดีอำญำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรสอบสวน
คดีอำญำ กระแสข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ล้วนพุ่งไปยังองค์กรที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรงในกำรสอบสวนคดีอำญำคือต ำรวจ กำรปฏิรูปองค์กร
ต ำรวจกลำยเป็นประเด็นหลักในกำรปฏิรูปกำรสอบสวนคดีอำญำ ทั้งที่
โดยเนื้อแท้แล้วงำนสอบสวนคดีอำญำเป็นเพียงภำระกิจหนึ่งขององค์กร
ต ำรวจที่มีภำรกิจหลักคือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมอำชญำกรรม  กำรปฏิรูปกำรสอบสวนคดีอำญำจึงถูกน ำไปมัด
ติดกับกำรปฏิรูปองค์กรต ำรวจทั้งองค์กร กำรปรับปรุง แก้ไขปัญหำ 
ข้อขัดข้องในกำรสอบสวนคดีอำญำไทยยังวนเวียนกับกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรผู้ท ำหน้ำที่สอบสวน  โดยไม่ได้เป็นกำร
พิจำรณำถึงเนื้อหำของหลักกำรและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำที่ควร
จะเป็น   เพื่อให้กำรปฏิรูปงำนสอบสวนคดีอำญำของไทยเป็นไปอย่ำง
สัมฤทธิผลตำมควำมมุ่งหมำยของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับกำร
ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของบุคคลใน
คดีอำญำ  กำรด ำเนินคดีอำญำของรัฐอยู่ภำยใต้หลักนิติธรรม ควรแก้ไข
ปรับปรุงให้กำรสอบสวนคดีอำญำของไทยเป็นไปตำมหลักกำรและ
ระบบกำรด ำเนินคดีที่ถูกต้องอย่ำงเข้ำรูปเข้ำรอย 
ค าส าคัญ:กำรสอบสวนคดีอำญำ 
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Abstract 
 While the society is paying attention to the reform of 
Criminal Justice. Especially in criminal cases directly related to the 
investigation of criminal cases. Most of the claims are directed to 
organizations directly responsible for investigating criminal cases, 
namely the police. Police organization reform became a major issue in 
reforming the criminal investigation. In fact, criminal investigations are 
just one of the main tasks of the police organization, which is to 
maintain order and prevent crime. The criminal investigation reform has 
been tied to corporate police reform. The improvement of the problem 
and the crashes in the investigation of Thai criminal cases is still a 
matter of the authorities' organization, not as a matter of principle and 
law. Not different from the update. Correction of the criminal case of 
Thailand in the past. The reform of Thailand's criminal investigation 
was accomplished by the intent of the Constitution of 2017 on justice 
reform. To protect the right Freedom of Person in Criminal Matters 
Criminal proceedings are governed by the rule of law. Should the 
amendment to the Criminal Investigation of Thailand to the principles 
and proceedings accurate track. 
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1. บทน า 
กำรด ำเนินคดีอำญำใช้หลักกำรด ำเนินคดีแบบ “หลักกำร

ตรวจสอบ” (Examination Principle) กล่ำวคือ ต้องมีกำรตรวจสอบควำม
จริงแท้ของเร่ืองและต้องตัดสินไปตำมควำมจริงที่ตรวจสอบได้ กฎหมำย
ได้แบ่งกำรตรวจสอบควำมจริงในคดีอำญำออกเป็นสองขั้นตอน คือ 1. 
กำรตรวจสอบควำมจริงชั้นเจ้ำพนักงำน และ 2.กำรตรวจสอบควำมจริง
ชั้นศำล ขั้นตอนกำรสอบสวนคดีอำญำเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
ตรวจสอบควำมจริงในชั้นเจ้ำพนักงำน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่มีกำรรับแจ้งหรือมี
เหตุอันควรทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดอำญำขึ้น โดยพนักงำนสอบสวนมี
หน้ำที่ต้องเร่ิมท ำกำรสอบสวนเพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำนทั้งปวงเพื่อ
พิสูจน์ว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้กระท ำ
ควำมผิดนั้น ติดตำมตัวผู้กระท ำควำมผิดมำสอบสวนเพื่อด ำเนินคดีอำญำ 
พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจใช้มำตรกำรบังคับทำงกฎหมำยเพื่อให้กำร
สอบสวนสำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ เช่น กำรค้น กำรเรียกตัวบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เสียหำย พยำน หรือผู้ต้องหำ กำรจับ กำรควบคุมตัว กำรยึด อำยัด
สิ่งของหรือวัตถุใดๆ ที่อำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในคดี กำรตรวจพิสูจน์
ทำงนิติวิทยำศำสตร์ต่อตัวบุคคล วัตถุ สิ่งของและมีควำมเห็นว่ำผู้ต้องหำ
เป็นผู้กระท ำควำมผิดควรฟ้องคดีต่อศำลหรือไม่ ทั้งนี้  ขั้นตอนกำร
สอบสวนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำได้
ก ำหนดกรอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ สร้ำงกำรควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
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หน้ำที่และกำรใช้อ ำนำจของพนักงำนสอบสวนไว้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมกำร
ด ำเนินกำรและกำรใช้อ ำนำจของพนักงำนสอบสวนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยอันจะเป็นผลให้สิทธิ เสรีภำพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอำญำ 
ทั้งผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนตลอดจนถึงสังคมโดยรวมได้รับ
กำรคุ้มครอง กำรด ำเนินคดีอำญำของรัฐเป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
  ในประเทศซึ่งใช้รูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ มีพนักงำน
อัยกำรเป็นผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด ำเนินคดีอำญำของรัฐ ถือว่ำ
กำรสอบสวนคดีอำญำเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรด ำเนินคดีอำญำในชั้น 
เจ้ำพนักงำน เนื่องจำกโดยสภำพกำรสอบสวนที่ เป็นกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ควำมผิดหรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำอันเป็น
กำรไต่สวนของเจ้ำพนักงำน กำรสอบสวนและกำรฟ้องร้องคดีอำญำจึง
เป็นขั้นตอนกำรด ำเนินคดีอำญำในชั้นเจ้ำพนักงำนที่แบ่งแยกจำกกัน
ไม่ได้ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบสวนและฟ้องคดีอำญำจึง
เป็นของพนักงำนอัยกำร 6 ในประเทศไทย ใช้ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำณำ
ควำมอำญำเป็นหลักในกำรด ำเนินคดีอำญำในรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำ
โดยรัฐเป็นหลัก จัดตั้งและก ำหนดหน้ำที่ให้พนักงำนอัยกำรเป็นคู่ควำม
ในเน้ือหำกับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในคดี สถำนะของพนักงำนอัยกำรไม่ได้

                                                           
6 ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง . งานอัยการของประเทศญี่ปุ่น. ระบบอัยการสากล. กองทุนสวัสดิการ 
ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการกรมอัยการ. กรุงเทพ : เรือนแก้วการพิมพ์ . 2526 . น.105-106. 
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เป็นคู่ต่อสู้ในทำงรูปแบบเหมือนในระบบจำรีตประเพณี  พนักงำนอัยกำร
มีอ ำนำจควบคุมกำรด ำเนินคดีอำญำของผู้เสียหำยตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 32 7 อย่ำงไรก็ดี กำรรับอิทธิพลแนวคิด
ทำงกฎหมำยจำกหลำยประเทศ หลำยระบบ ในชั้นยกร่ำงประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ตลอดจนแนวคิด วิธีปฏิบัติในกำร
พิจำรณำคดีและช ำระควำมอำญำตำมระบบกฎหมำยเดิม กำรด ำเนิน
คดีอำญำในชั้นเจ้ำพนักงำนหรือกำรด ำเนินคดีอำญำชั้นต้นในเร่ืองกำร
สอบสวนถูกแยกออกจำกกำรฟ้องคดี  โดยก ำหนดให้ต ำรวจหรือฝ่ำย
ปกครองเป็นพนักงำนสอบสวนคดีอำญำและอัยกำรมีหน้ำที่ฟ้องคดี ทั้งนี้ 
พนักงำนอัยกำรต้องมีควำมรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงในกำรฟ้องและน ำ
สืบในคดี 8 
 กำรสอบสวนคดีอำญำในประเทศไทย ถูกก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
ของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมำตั้งแต่แรกเร่ิมใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ แม้ต่อมำในภำยหลังจะมีกำรจัดตั้ง
องค์กรท ำหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำพิเศษอ่ืน ในบำงประเภทคดี เช่น 
พนักงำนสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

                                                           
7 คณิต ณ นคร . อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา . วารสารนิติศาสตร ์ปีที่ 9 เลม่ที่ 2. 2520 หน้า 
135. 
8 สมศักดิ์ ประกอบแสงช่วย. การด าเนินคดีอาญาชั้นเจ้าพนักงานเป็นกระบวนการเดียวกัน.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .2537.หน้า 86. 
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ทุจริตแห่งชำติ พนักงำนสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำกำรเลือกตั้ง พนักงำน
สอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
พนักงำนสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยคดีพิเศษ พนักงำนสอบสวนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรฟอกเงิน เป็นต้น แต่กำรสอบสวน
คดีอำญำสำมัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ปกติของประชำชนล้วนอยู่
ในอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ นอกจำกนี้บรรดำพนักงำน
สอบสวนคดีอำญำพิเศษที่จัดตั้งขึ้นยังต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ในกำรสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำในฐำนะที่
เป็นกฎหมำยทั่วไปกำรปฏิรูปกำรสอบสวนคดีอำญำตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจึงจะก่อกำรเปลี่ยนแปลงในหลัก
กฎหมำยและอ ำนำจ หน้ำที่ขององค์กรผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนในกำร
ด ำเนินคดีอำญำทั้งระบบของไทย 

2.  การปฏิรูปการสอบสวนในอดีตของไทย 
เดิมกำรสอบสวนคดีอำญำในประเทศไทย  ก่อนมีกำรปฎิรูป

ระบบกฎหมำยและกำรศำลในรัชกำลที่ 5 กำรด ำเนินคดีอำญำของไทยใช้
ระบบไต่สวนโดยถือว่ำเอกชนเป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำ  โดยศำลที่สังกัด
กรม กอง เจ้ำเมือง หรือมูลนำยต่ำงๆ มีอ ำนำจช ำระคดีควำมคนในบังคับ
ของตน ไม่มีกำรแยกหน้ำที่สอบสวน ฟ้องคดี และกำรพิจำรณำคดีออก
จำกกัน ตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำจำรีตนครบำล ศำลเป็นผู้หน้ำที่ไต่สวน
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คดีด้วยกำรกำรสอบสวนและกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี 9 เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจหรือกองตระเวนมีหน้ำที่ในกำรสืบสวนป้องกันและปรำบปรำม 
จับกุมผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำเท่ำนั้น  ต่อมำ เมื่อมีกำรปฎิรูประบบ
กฎหมำยและกำรศำล ปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรมีสิทธิสภำพทำง
ศำลของต่ำงประเทศในประเทศไทย คดีฟ้องร้องคนในบังคับต่ำงชำติ กำร
พิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลมักถูกโต้แย้งจำกต่ำงชำติเสมอ  กรมหลวง
รำชบุรีดิเรกฤทธิ์มีรับสั่งในค ำบรรยำยเร่ือง “บุคคลตำมนิติสมมติใน
เมืองไทย” ว่ำกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีที่ศำลกล่ำวหำ สอบสวน
และพิพำกษำคดีเองเสียทั้งสิ้นนั้น  ฝร่ังเศสยกขึ้นว่ำวิวำทกับรำชกำรอัน
เป็นประเด็นเกี่ยวกับกำรต่ำงประเทศไปเสียทั้งสิ้น เพรำะถือว่ำรำชกำร
เป็นคู่ควำมกับจ ำเลยเสียเอง จึงได้สร้ำงวิธีขึ้นเอำอย่ำงฝร่ังให้มีอัยกำรไทย
ฟ้องร้องจ ำเลยในศำลแทนแผ่นดินถ่อมยศแผ่นดินลงไปเป็นโจทก์เหมือน
หนึ่งรำษฎร ให้ศำลเป็นกลำงช ำระคดี 10 ต่อมำใน ร.ศ.112 จึงมีกำรจัดตั้ง
กรมอัยกำรขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่ฟ้องคดีแทนรัฐ นับเป็นกำรแยกหน้ำที่กำร
ฟ้องคดีออกจำกกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี นอกจำกนี้ปรำกฏตำมข้อบังคับ
กำรปกครองหัวเมือง ร.ศ.116 สำรตรำที่ 36534 เร่ือง ส่งข้อบังคับลักษณะ
กำรปกครองหัวเมือง ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ ร.ศ.116 ข้อ 87 ให้พนักงำน
อัยกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ต้องสืบสวนเอำโจรผู้ ร้ ำยและไต่สวนเอำ

                                                           
9 คณิต ณ นคร . กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร .2540.หนา้ 17 – 18 . 
10 สจุินต์ ทิมสุวรรณ . กรมอัยการกับการด าเนินคดีให้แก่รัฐ . 2525.หน้า 12 
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พยำนหลักฐำนให้เห็นเท็จจริงและฟ้องร้องต่อโรงศำลให้พิพำกษำและมี
อ ำนำจอุทธรณ์ค ำพิพำกษำเมื่อเห็นว่ำศำลตัดสินไม่ถูกต้อง  

รวบรวมศำลต่ำงๆ มำไว้ในกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กำร
พิจำรณำพิพำกษำคดีมีแนวทำง บรรทัดฐำนเดียวกัน ระบบกำรด ำเนิน
คดีอำญำของไทยก็ได้รับกำรเปลี่ยนแปลง ด้วยกำรประกำศใช้ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ11 ก ำหนดแยกหน้ำที่สอบสวนและกำร
ฟ้องคดีออกจำกกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล กำรแยกหน้ำที่
สอบสวนและฟ้องคดีออกจำกศำลนี้ 

กำรสอบสวนและกำรฟ้องคดีอำญำในไทย ถูกมองว่ำเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยปกครองและเป็นส่วนหนึ่งของกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงของรัฐ ดังปรำกฏในประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 2 ได้บัญญัติบทนิยำม “พนักงำนสอบสวน" 
ว่ำหมำยควำมถึงเจ้ำพนักงำนซึ่งกฎหมำยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ท ำกำร
สอบสวน ซึ่งมำตรำ 18 ก ำหนดให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ เป็น
พนักงำนสอบสวนในจังหวัดอ่ืนนอกจำกจังหวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรี ส่วนในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีหน้ำที่ในกำรสอบสวน
คดีอำญำเป็นของเจ้ำพนักงำนต ำรวจฝ่ำยเดียว  ส่วนควำมผิดซึ่งมีโทษตำม
กฎหมำยไทยได้กระท ำลงนอกรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 20 ก ำหนดให้
อธิบดีกรมอัยกำร(อัยกำรสูงสุด)เป็นพนักงำนสอบสวน เช่นเดียวกับ
                                                           
11 ราชกิจจานุเบกษา . เล่ม 52 . 10 มิถุนายน 2478.หน้า 598. 
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หน้ำที่ในกำรฟ้องคดีที่  มำตรำ 2 (5) บัญญัติว่ำ "พนักงำนอัยกำร" 
หมำยควำมถึงเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ฟ้อง ผู้ต้องหำต่อศำล ทั้งนี้ เป็น
ข้ำรำชกำรในกรมอัยกำรหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืน ผู้มีอ ำนำจเช่นนั้นก็ได้ เดิม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำคดีในศำลแขวงเคยให้
พนักงำนสอบสวนเป็น “ผู้ว่ำคดี” มีอ ำนำจฟ้องคดีด้วยวำจำในศำลแขวง
นอกเหนือไปจำกพนักงำนอัยกำรที่เป็นข้ำรำชกำรอัยกำรในกฎหมำย
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรด้วย แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจอย่ำงสับสน
ในกำรจัดองค์กรและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรม
โดยเฉพำะในกำรด ำเนินคดีอำญำชั้นเจ้ำพนักงำน   
  หน้ำที่สอบสวนคดีอำญำที่ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
ก ำหนดให้พนักงำนฝ่ำยปกครองและเจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นพนักงำน
สอบสวนในส่วนภูมิภำค  กระทรวงมหำดไทยซึ่งเดิมเป็นผู้ก ำกับ บังคับ
บัญชำทั้ ง เจ้ ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองและต ำรวจได้ออกระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยก ำหนดให้ฝ่ำยปกครองท ำหน้ำที่เพียงตรวจสอบ
ถ่วงดุลต ำรวจในฐำนะหัวหน้ำพนักงำนสอบสวนในควำมผิดบำงประเภท
เท่ำนั้น ไม่เคยให้ทั้งสองฝ่ำยมีหน้ำที่สอบสวนพร้อมกัน โดยสำมำรถ
สรุปล ำดับกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่กำรสอบสวนระหว่ำงฝ่ำยปกครองและ
ฝ่ำยต ำรวจได้ดังนี้ 
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  1. สมัยแรกที่บังคับใช้พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ พ.ศ.2478 เนื่องจำกกฎหมำยได้ก ำหนดให้พนักงำน
สอบสวนในส่วนภูมิภำคมีทั้งฝ่ำยปกครองและต ำรวจกระทรวงมหำด 
ไทยจึงก ำหนดให้เฉพำะเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองท ำหน้ำที่เป็นพนักงำน
สอบสวนในส่วนภูมิภำค เนื่องจำกเห็นว่ำในขณะนั้นฝ่ำยต ำรวจในส่วน
ภูมิภำคยังขำดบุคลำกร โดยเฉพำะผู้ที่มีควำมรู้ทำงกฎหมำย หน้ำที่หลัก
ของฝ่ำยต ำรวจยังคงเน้นหนักที่กำรสืบสวน ปรำบปรำม จับกุมผู้กระท ำ
ควำมผิด 
  2. ในปี พ.ศ.2481 กระทรวงมหำดไทย โดยพลเรือตรีถวัลย์  
ธ ำรงสวัสดิ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ได้โอนหน้ำที่ในกำร
สอบสวนคดีอำญำในส่วนภูมิภำคมำเป็นของฝ่ำยต ำรวจ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ 349/2480 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2480 ระบุเหตุผล
ตอนหนึ่งว่ำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองควรท ำหน้ำที่ในกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุง
สุขแก่ประชำชน ทั้งบ ำรุงท้องที่ให้เจริญเมื่อต ำรวจในภูมิภำคได้เจริญขึ้น
แล้ว ฝ่ำยปกครองสมควรจะได้ปลดเปลื้องภำระหน้ำที่ในกำรปรำบปรำม 
สอบสวนอำชญำกรรมไปให้ฝ่ำยต ำรวจเพื่อท ำหน้ำที่ด้ำนกำรปกครองให้
ส ำเร็จต่อไป 
  3. ในปี พ.ศ.2488 นำวำเอกหลวงชลำศั ย  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย มีหนังสือสั่งกำรที่ 7164/2488 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 
2488 ให้เปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสอบสวนใหม่ว่ำให้ต ำรวจและ
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ปกครองท ำกำรสอบสวนร่วมกันในส่วนภูมิภำค โดยให้นำยอ ำเภอเป็น
หัวหน้ำพนักงำนสอบสวน และวำงระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรสอบสวนไว้ 
14 ข้อ 
  4.  ปลำยปี  พ .ศ .2488 นำยทวี  บุญย เกตุ  รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งอธิบดีกรมอัยกำรมำก่อน ได้ให้
มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่กำรสอบสวนคดีอำญำในภูมิภำค ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่ 246/2488 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2488 
แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนกำรสอบสวนในภูมิภำคจำกฝ่ำยต ำรวจ
มำเป็นของฝ่ำยปกครองเพียงฝ่ำยเดียวตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2489 โดย
มิได้ระบุเหตุผลไว้แต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดี ในช่วงปี พ.ศ.2496 ได้มีกำร
แก้ไขหน้ำที่ในกำรสอบสวนอีกเล็กน้อย โดยให้อ ำนำจนำยอ ำเภอ
สำมำรถมอบหมำยให้ต ำรวจท ำกำรสอบสวนแทนหรือร่วมสอบสวนได้ 
  5. ในปี พ.ศ.2502 จอมพลประภำส จำรุเสถียร ได้ออกข้อบังคับ
กระทรวงมหำดไทยที่ 8/2502 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2502 ก ำหนดให้ต ำรวจ
ท ำหน้ำที่พนักงำนสอบสวนในภูมิภำค โดยฝ่ำยปกครองจะเข้ำท ำกำร
สอบสวนหรือร่วมท ำกำรสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร  
  6. ในปี พ.ศ.2506 จอมพลประภำส จำรุเสถียร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยได้เสนอขอแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ ให้เฉพำะฝ่ำยปกครองมีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนทั่วรำชอำณำจักร 
แต่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นำยกรัฐมนตรีและรักษำกำรอธิบดีกรม
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ต ำรวจ ไม่เห็นด้วยและมีหนังสือที่ พ.8/2506 ลงวันที่ 16 เมษำยน 2506 
ถึงกรมต ำรวจว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรขอแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำวให้ระงับ
กำรด ำเนินกำรและให้ต ำรวจท ำกำรสอบสวนฝ่ำยเดียวในนครบำลและใน
ภูมิภำคให้เร่งรัดหำทำงให้ต ำรวจ   ท ำกำรสอบสวนฝ่ำยเดียวให้เร็วที่สุด 
กระทรวงมหำดไทยมีหนังสือที่ 16914/2506 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2506 
ส่งข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยที่ 1/2506 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2506 
ก ำหนดให้ต ำรวจท ำหน้ำที่สอบสวนในภูมิภำคฝ่ำยเดียวและสั่งกำรว่ำฝ่ำย
ปกครองไม่พึงกระท ำหน้ำที่จับกุมผู้ต้องหำในคดีอำญำ  
  7. ในปี พ.ศ.2509 จอมพลประภำส จำรุเสถียร รัฐมนตรีว่ำรกระ
ทรวงมหำดไทย ได้แก้ไขข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยที่ 1/2509 ลงวันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2509 โดยมีหลักกำรเดิมคือให้หน้ำที่สอบสวนในภูมิภำค
เป็นของต ำรวจฝ่ำยเดียว แต่ให้ฝ่ำยปกครองเข้ำร่วมท ำกำรสอบสวนได้
บำงกรณีเช่น เมื่อประสบเหตุคดีอำญำเฉพำะหน้ำให้จับกุม หรือสอบสวน
เบื้องต้น ได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือในกรณีที่มีกำรร้องขอควำมเป็นธรรม
ว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกพนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจ หรือกรณีที่
ข้ำรำชกำรถูกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ เป็นต้น 
  8.  ปี  พ .ศ.2518 นำยบุญเท่ ง  ทองสวัสดิ์  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ได้แก้ไขปรับปรุงเร่ืองกำรควบคุมกำรสอบสวน
คดีอำญำเสียใหม่ โดยให้ฝ่ำยปกครองเข้ำควบคุมกำรสอบสวนของต ำรวจ
ได้ ตำมหนังสือที่ 0201/ ว 403 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2518 
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9 .  ปี  พ .ศ .2520  นำยสมัคร  สุนทรเวช  รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ได้แก้ไขปรับปรุงอ ำนำจกำรสอบสวนคดีอำญำบำง
ประเภท (10 ข้อหำ) ที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยปกครองโดยตรง 
เช่น กฎหมำยปกครองท้องที่ กฎหมำยทะเบียนรำษฏร์ กฎหมำยบัตร
ประจ ำตัวและทะเบียนรำษฎร์ให้ฝ่ำยปกครองเป็นพนักงำนสอบสวนเพื่อ
ควำมสะดวกแก่ประชำชนที่ติดต่อรำชกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำย
ปกครอง ต่อมำได้ขยำยไปถึงเทศบัญญัติของท้องถิ่นด้วย 
  10 .  ปี 2 5 2 3  นำยประ เทื อ ง  กี รติ บุ ต ร  รั ฐมนต รีว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงมหำดไทย ได้ปรับปรุงกำรสอบสวนคดีอำญำเสียใหม่ ตำม
ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีอำญำ พ.ศ.2523 ต่อมำ
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 คร้ัง ในปี 2523(ฉบับที่ 2,3) และ 2525 (ฉบับที่ 
4) ก ำหนดให้หน้ำที่กำรสอบสวนคดีอำญำในภูมิภำคเป็นของต ำรวจอยู่ 
แต่ฝ่ำยปกครองมีอ ำนำจให้ควำมเห็นชอบในกำรออกหมำยอำญำเช่น
หมำยจับ หมำยค้น ด้วยเหตุผลที่อ้ำงในหนังสือที่ มท 03010/1667 ลง
วันที่ 3 ธันวำคม 2523 ว่ำเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพประชำชน 
  11. ปี พ.ศ.2539-2541 มีกำรรัฐประหำรโดย รสช.ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนสถำนะขององค์กรในกระบวนกำรยุติธรรมที่ส ำคัญคือกำร
จัดตั้งส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจำกกรมอัยกำร กระทรวงมหำดไทย แยกมำ
เป็นส่วนรำชกำรอิสระในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี และในปี 2541 
ได้จัดตั้งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จำกกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย 
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แยกมำอยู่ในบังคับนำยกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีอำญำน้ัน ยังคงมีผลใช้บังคับมิได้ถูกยกเลิกเพิกถอน
ไปแต่อย่ำงใด หำกแต่อำจมีข้อขัดข้องในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับอ ำนำจกำรสั่ง
กำรตำมข้อข้อบั งคับที่ ฝ่ ำยต ำรวจยั งถกเถียงว่ ำ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจใช้ข้อบังคับดังกล่ำวสั่งกำรใดๆให้มีผลถึง
พนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจอีกหรือไม่ 
  12. ในปี พ.ศ.2554 นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรีและ
นำยชวรัตน์  ชำญวีรกุลรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ได้ใช้อ ำนำจ
ร่วมกันออกเป็นกฎกระทรวง ก ำหนดกำรสอบสวนควำมผิดอำญำบำง
ประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจำกกรุงเทพมหำนครของพนักงำนสอบสวน
ฝ่ำยปกครอง พ.ศ.255412 และมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555 (ฉบับที่ 2)13 
ก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองในส่วนภูมิภำค มีอ ำนำจท ำกำร
สอบสวนคดีอำญำในควำมผิด 16 ฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง 
  เห็นได้ว่ำในส่วนเกี่ยวกับองค์กรผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเองระหว่ำงเจ้ำพนักงำนฝ่ำย
ปกครองและต ำรวจได้ผ่ำนกำรปฎิรูปมำแล้วกว่ำ 12 คร้ัง ซึ่งทุกคร้ังล้วน
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้ท ำหน้ำที่ระหว่ำงฝ่ำยปกครองกับต ำรวจ

                                                           
12 ราชกิจจานุเบกษา . เล่ม 128. ตอนที่ 50 ก  .17 มิถุนายน 2554 . หน้า 20. 
13  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 . ตอนที่ 123 ก . 21 ธันวาคม 2555 . หน้า 5. 
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สลับกันไปมำทั้งสิ้น โดยไม่ใช่เนื้อหำและหลักกำรแห่งกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำว่ำด้วยกำรสอบสวนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร กำร
ก ำกับ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนแต่อย่ำงใด 
แทบจะกล่ำวได้ว่ำประชำชนไม่ได้ประโยชน์ใดจำกกำรปฏิรูปองค์กร
ผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนทั้ง 12 ครั้งดังกล่ำว 
  นอกจำกนี้ ตั้งแต่ประกำศใช้ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ ในปี พ.ศ.2478 มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำมำแล้ว
ทั้งสิ้น 32 ฉบับ 14 ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคือ 
  1. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ พ.ศ. 248315 เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนที่เป็น
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่บำงต ำแหน่ง และเทียบยศ
ต ำรวจบำงอย่ำงเพื่อให้ตรงกับต ำแหน่งรำชกำรของต ำรวจที่เป็นอยู่และ
เพื่อให้เป็นกำรเหมำะสมยิ่งขึ้น และให้อธิบดีกรมต ำรวจประกำศแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรต ำรวจที่มียศไม่ต่ ำกว่ำชั้นจ่ำนำยสิบต ำรวจในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เป็นพนักงำนสอบสวนได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กำรสอบสวนได้
ด ำเนินไปด้วยดีและรวดเร็ว  

                                                           
14 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 104  ก / หน้า 30. 11 ธันวาคม 2559. 
15 ราชกิจจานุเบกษา 2483.  8 ตุลาคม 2483.หน้า 501. 
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2. พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ พุทธศักรำช 2487 16 เป็นกำรแก้ไขกำรตรวจสอบค ำสั่งไม่
ฟ้องของพนักงำนอัยกำรในมำตรำ 145 เดิมให้ส่งส ำนวนกำรสอบสวน
พร้อมกับค ำสั่งไปเสนอข้ำหลวงประจ ำจังหวัด โดยเพิ่มเติมให้อ ำนำจ
อธิบดีกรมต ำรวจมีอ ำนำจเรียกส ำนวนกำรสอบสวนพร้อมกับค ำสั่งไม่
ฟ้อง และควำมเห็นของข้ำหลวงประจ ำจังหวัดไปพิจำรณำ และอำจท ำ
ควำมเห็นแย้งได้กรณีที่ข้ำหลวงประจ ำจังหวัดมีควำมเห็นพ้องด้วยค ำสั่ง
ไม่ฟ้อง ซึ่งเป็นกำรให้อธิบดีกรมต ำรวจสำมำรถตรวจสอบควำมเห็นของ
ข้ำหลวงประจ ำจังหวัดหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้อีกชั้นหนึ่ง แต่พระรำช
ก ำหนดที่จอมพล ป พิบูลสงครำมออกใช้บังคับฉบับนี้ ก็ใช้บังคับเพียง 5 
เดือนก็ได้มีพระรำชบัญญัติไม่อนุมัติพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ พุทธศักรำช 2487 17 ดังกล่ำว 
หลักกำรตรวจสอบ ทบทวนค ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรตำม มำตรำ 
145 กลับเป็นอ ำนำจเด็ดขำดของข้ำหลวงประจ ำจังหวัดหรือผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเช่นเดิม  

 

                                                           
16  ราชกจิจานุเบกษา .2487.เล่มที่ 23 .11 เมษายน 2487 . หน้า 394.  
17 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 56.10 กันยายน 2487 .หน้า 780 . 
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3. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2493 18แก้ไขเพิ่มเติมต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนที่
เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่บำงต ำแหน่ง และอ ำนำจ
สอบสวนของพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจในจังหวัดอ่ืน
ส่วนในเขตพระนครและธนบุรีคงให้เฉพำะพนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจ
เท่ำนั้นท ำกำรสอบสวนได ้ 

4. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496 19แก้ไขเพิ่มเติมต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนที่
เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่บำงต ำแหน่ง และอ ำนำจ
สอบสวนของพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ  และอ ำนำจใน
กำรสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพในกำรตำยผิดธรรมชำติ 

5. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 20 แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจของพนักงำน
สอบสวน พนักงำนอัยกำร และศำลในกำรสอบสวน กำรฟ้องและกำร
พิจำรณำพิพำกษำคดีบำงประเภทเพื่อให้คดีลุล่วงไปโดยโดยเหมำะสม
และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

                                                           
18 ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที ่60.7 พฤศจกิายน 2493 .หน้า 979. 
19 ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที ่10. 3 กุมภาพันธ์ 2496.หน้า 198. 
20 ราชกิจจานุเบกษา .เล่มที่ 16.21 กุมภาพันธ์ 2499.หน้า 126. 
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6. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501 21  ก ำหนดแก้ไขต ำแหน่งพนักงำน
สอบสวนฝ่ำยปกครองและให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองบำงต ำแหน่งซึ่งมี
หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีอำญำในส่วนภูมิภำค เป็นพนักงำน
ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่  

7. ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 22 แก้ไขมำตรำ 145 ให้
รองอธิบดีกรมต ำรวจ หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ำรวจมีอ ำนำจตรวจสอบ
ค ำสั่งไม่ฟ้องพนักงำนอัยกำรในเขตกรุงเทพและธนบุรี เพิ่มเติมจำกเดิมที่
ก ำหนดเพียงเป็นอ ำนำจของอธิบดีกรมต ำรวจ และแก้ไขเพิ่มเติมกำร
ชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ควำมตำยเกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของเจ้ำ
พนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ หรือตำยในระหว่ำงอยู่ใน
ควำมควบคุมของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ ให้กำร
ชันสูตรพลิกศพนั้นต้องกระท ำพร้อมด้วยพนักงำนอัยกำรนำยหนึ่งซึ่ง
ประจ ำอยู่ในท้องที่ที่ท ำกำรชันสูตรพลิกศพนั้น 

8. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกประกำศ
ของคณะ ปฏิวัติฉบับที่ 333 เนื่องจำกปรำกฏว่ำเจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจโยไม่

                                                           
21 ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที ่78.7 ตุลาคม 2501.หน้า 521. 
22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89.ตอนที่ 190.ฉบับพิเศษ .13 ธันวาคม 2515.หน้า 167. 
23 ราชกิจจานุเบกษา . เล่ม 113.ฉบับพิเศษ. 25 กรกฎาคม 2523. 
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ชอบในกรณีที่กระท ำให้รำษฏรตำยแล้วมักจะท ำเป็นส ำนวนวิสำมัญ
ฆำตกรรม สรุปส ำนวนส่งอธิบดีกรมอัยกำรวินิจฉัยโดยไม่ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลท ำกำรไต่สวนก่อน ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ตำย เป็นกำรให้
อ ำนำจพนักงำนสอบสวนมำกเกินไป  

9. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 16)   พ.ศ. 252924 แก้ไขเพิ่มเติมกำรเปรียบเทียบ
คดีอำญำ เพื่อให้พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้มำกขึ้น โดย
เปรียบเทียบในคดีที่มีโทษปรับสถำนเดียวอย่ำงสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
ได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่ำด้วยคดีอำญำเลิกกันในประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเพื่อให้สอดคล้องกัน 

10. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.254225  แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนกำรสอบสวน
ถำมปำกค ำเด็กอำยุไม่เกินสิบแปดปีในฐำนะเป็นผู้เสียหำยหรือพยำนใน
ชั้นสอบสวน และกำรสืบพยำนบุคคลซึ่งเป็นเด็กในชั้นศำลนั้น ประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำก ำหนดวิธีปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับกรณีของ
ผู้ใหญ่ โดยในชั้นสอบสวน พนักงำนสอบสวนยังมีควำมช ำนำญในด้ำน
จิตวิทยำเด็กไม่เพียงพอ รวมทั้งมิได้ค ำนึงถึงสภำพร่ำงกำยและจิตใจของ
เด็กที่อ่อนแอเท่ำที่ควรและกำรใช้ภำษำกับเด็กยังไม่เหมำะสม อันเป็นเหตุ

                                                           
24 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 215. 4  ธันวาคม 2529.หน้า 167. 
25 ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 81 ก.14 กันยายน 2542.หน้า 130. 
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ให้กำรถำมปำกค ำเด็กส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจของเด็กและส่งผลให้
กำรสอบสวนคลำดเคลื่อน ส่วนกำรสืบพยำนในชั้นศำลนั้น นอกจำกเด็ก
จะต้องเผชิญหน้ำกับจ ำเลยในห้องพิจำรณำและตอบค ำถำมซ้ ำกับในชั้น
สอบสวนเสมือนหนึ่งต้องตกเป็นเหยื่อซ้ ำอีกคร้ังหนึ่งแล้ว ค ำถำมที่ใช้
ถำมเด็กยังอำจเป็นค ำถำมที่ตอกย้ ำจิตใจของเด็กซึ่งบอบช้ ำให้เลวร้ำย
ยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสืบพยำนคลำดเคลื่อนอีก
เช่นกัน นอกจำกนั้นในกำรจดบันทึกค ำร้องทุกข์ กำรชันสูตรพลิกศพ กำร
ไต่สวนมูลฟ้อง และกำรพิจำรณำคดีที่ เกี่ยวกับเด็กก็อำจจะเกิดผลใน
ลักษณะท ำนองเดียวกันได้ จึงให้มีกระบวนกำรถำมปำกค ำและสืบพยำน
ส ำหรับเด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมำะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมำตรฐำน
ตำมข้อ 12 แห่งอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และบทบัญญัติใน
มำตรำ 4 และมำตรำ 53 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย และโดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงเหตุและวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
สืบพยำนไว้ก่อนกำรฟ้องคดีต่อศำล และสมควรให้น ำวิธีสืบพยำน
ส ำหรับเด็กอำยุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นศำลไปใช้กับกำรสืบพยำนไว้ก่อน
กำรฟ้องคดีต่อศำลด้วย 

11. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 26 เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ กำรชันสูตร
พลิกศพมักกระท ำโดยพนักงำนสอบสวนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กระทรวง
                                                           
26 ราชกิจจานุเบกษา .เล่ม 137 ก.30 ธันวาคม 2542.หน้า 17. 
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สำธำรณสุขประจ ำท้องที่หรือแพทย์ประจ ำต ำบลแทนแพทย์ซึ่งอำจท ำให้
ระบบกำรตรวจสอบพยำนหลักฐำนทำงนิติเวชไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ
และอำจก่อให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรวินิจฉัยถึงสำเหตุและพฤติกำรณ์ที่
ท ำให้เกิดกำรตำยนั้น อีกทั้งกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ควำมตำย
เกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่
หรือตำยในระหว่ำงอยู่ในควำมควบคุมของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติ
รำชกำรตำมหน้ำที่ ยังขำดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกันของผู้ร่วมท ำกำร
ชันสูตรพลิกศพอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ วิธีกำรในกำรชันสูตรพลิกศพ
และกำรไต่สวนกำรตำยของบุคคลยังเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำและมิได้คุ้มครอง
สิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญำติของผู้ตำยอย่ำงเพียงพอ จึงแก้ไขประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำในเร่ืองดังกล่ำว  โดยก ำหนดตัวบุคคลผู้
ร่วมท ำกำรชันสูตรพลิกศพเสียใหม่ กล่ำวคือ ให้พนักงำนสอบสวนท ำ
กำรชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ทำงนิติเวชศำสตร์ แพทย์ประจ ำ
โรงพยำบำล และแพทย์ประจ ำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ตำมล ำดับ
และให้พนักงำนอัยกำรและพนักงำนฝ่ำยปกครองเข้ำร่วมท ำกำรชันสูตร
พลิกศพด้วยในกรณีที่ควำมตำยเกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของเจ้ำพนักงำนซึ่ง
อ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือตำยในระหว่ำงอยู่ในควำมควบคุม
ของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่  รวมทั้งปรับปรุง
วิธีกำรในกำรชันสูตรพลิกศพและกำรไต่สวนกำรตำยโดยศำล   เพื่อให้
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว รอบคอบมีประสิทธิภำพ และคุ้มครองสิทธิของ
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ผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นญำติของผู้ตำยมำกยิ่งขึ้นและโดยที่ เป็นกำรสมควร
ก ำหนดลักษณะควำมผิดขึ้นใหม่ที่ท ำให้กำรชันสูตรพลิกศพหรือผลทำง
คดีเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งสมควรแก้ไขอัตรำโทษตำมบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีอัตรำโทษสอดคล้องกัน  

12. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.255027 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำในส่วนข้อก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรถำมปำกค ำ กำร
สืบพยำน และกำรชี้ตัวผู้ต้องหำองผู้เสียหำยหรือพยำนที่เป็นเด็กอำยุไม่
เกินสิบแปดปี รวมถึงกำรสอบสวนผู้ต้องหำที่เป็นเด็กอำยุไม่เกินสิบแปด
ปี ต้องมีนักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และ
พนักงำนอัยกำรอยู่ร่วมด้วย โดยมุ่งหมำยมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทำง
ร่ำงกำยและสภำวะทำงจิตใจจำกกระบวนกำรยุติธรรม โดยจ ำกัดประเภท
คดีซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรพิเศษอย่ำงแท้จริงไว้  

13. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 255028 แก้ไขอ ำนำจเจ้ำพนักงำนยึดสิ่งของ
ต่ำงๆ ที่อำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนมีอ ำนำจใช้ดุลพินิจผ่อนผันให้บุคคล
ดังกล่ำวรับสิ่งของดังกล่ำวไปดูแลรักษำหรือใช้ประโยชน์ระหว่ ำงกำร
ด ำเนินคดีอำญำเพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเสียหำยและเพื่อคุ้มครองสิทธิ

                                                           
27 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124.ตอนที่ 100. 28 ธันวาคม 2550.หน้า 1. 
28 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 215.ตอนที่ 3 ก.7 มกราคม 2551. หน้า 15. 
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ของประชำชนผู้สุจริตตลอดจนลดภำระหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนในกำร
ดูแลรักษำสิ่งของนั้น และแก้ไขกำรท ำส ำนวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มี
ควำมตำยเกิดขึ้นโดยกำรกระท ำของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำร
ตำมหน้ำที่ หรือตำยในระหว่ำงอยู่ในควำมควบคุมของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำง
ว่ำปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ และกำรสอบสวนในคดีดังกล่ำวรวมทั้งคดีที่
ผู้ตำยถูกกล่ำวหำว่ำต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำม
หน้ำที่ เป็นคดีที่มีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภำพของประชำชนอย่ำง
ส ำคัญ โดยให้พนักงำนอัยกำรเข้ำร่วมกับพนักงำนสอบสวนในกำรท ำ
ส ำนวนชันสูตรพลิกศพและกำรสอบสวนคดีดังกล่ำวด้วย เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพของประชำชนมำกยิ่งขึ้น   

14. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (ฉบับที่  29) พ.ศ.2551 29 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำร
สอบสวนควำมผิดซึ่งมีโทษตำมกฎหมำยไทยที่ได้กระท ำลงนอก
รำชอำณำจักรตำมมำตรำ 20 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ ให้อัยกำรสูงสุดหรือผู้รักษำกำรแทนมีอ ำนำจมอบหมำยหน้ำที่กำร
เป็นพนักงำนสอบสวนให้แก่พนักงำนอัยกำรหรือพนักงำนสอบสวน 
หรือจะมอบหมำยให้พนักงำนอัยกำรท ำกำรสอบสวนร่วมกับพนักงำน
สอบสวนก็ได้ และเพื่อให้กำรสอบสวนควำมผิดดังกล่ำวเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
                                                           
29 ราชกิจจานุเบกษา .เล่ม 125.ตอนที่ 30. 7 กุมภาพันธ์ 2551.หน้า 16. 
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3.การปฏิรูปการสอบสวนกบัองค์กรผู้ท าหน้าทีส่อบสวน      
 จำกกำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ทั้ง 32 คร้ัง ที่ผ่ำนมำ กว่ำ 13 คร้ังเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร
ผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำ โดยเห็นได้ว่ำในช่วงแรกของกำรใช้บังคับ
ประมวลกฎหมำยอำญำและในช่วงที่ประเทศใช้กำรปกครองพิเศษโดย
ผู้บริหำรซึ่งไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งตำมภำวะปกติ จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำด้วยกำรเปลี่ยนตัวองค์กรผู้ท ำ
หน้ำที่  โดยยกเลิกอ ำนำจกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนฝ่ำย
ปกครองหรือกำรควบคุมอ ำนำจกำรสอบสวนของฝ่ำยปกครองโดย
ต ำรวจ ในระยะหลังตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมำพบว่ำ      ไม่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเปลี่ยนองค์กรผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนคดีอีก แต่
พบว่ำเป็นกำรจ ำกัดอ ำนำจกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนฝ่ำย
ต ำรวจในคดีพิเศษ เช่น คดีวิสำมัญฆำตกรรม คดีที่ผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย 
หรือพยำนเป็นเด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี โดยก ำหนดให้มีฝ่ำยอ่ืนเข้ำร่วมท ำกำร
ชันสูตรพลิกศพ ร่วมสอบปำกค ำ ร่วมชี้ตัว จนถึงขั้นให้พนักงำนอัยกำร
เข้ำร่วมท ำกำรสอบสวนด้วยแต่ทั้งนี้อ ำนำจในกำรสรุปส ำนวนกำร
สอบสวนและมีควำมเห็นและค ำสั่งในส ำนวนกำรสอบสวนยังคงเป็นของ
หัวหน้ำพนักงำนสอบสวนคือต ำรวจอยู่  กำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรืออำจเรียกได้ว่ำกำรปฏิรูปกำร
สอบสวนคดีอำญำของไทยที่ผ่ำนมำวนเวียนอยู่กับองค์กรที่ท ำกำรหน้ำที่
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สอบสวนระหว่ำงฝ่ำยปกครองกับต ำรวจและข้อจ ำกัดอ ำนำจพนักงำน
สอบสวนเท่ำนั้น โดยขำดกำรพิจำรณำถึงแก่นแท้ของระบบกำรด ำเนิน
คดีอำญำ ท ำให้กำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำที่ผ่ำนมำทั้งหมดเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเพื่อแก้ปัญหำ ข้อขัดข้อง 
และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนเฉพำะหน้ำของแต่ละองค์กรไม่มีควำม
เชื่อมโยงถึงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรอ่ืน จนก่อปัญหำอ่ืนที่ต้องมีกำร
แก้ไขกฎหมำยตำมมำอีก เช่น กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ 145/1 โดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม พุทธศักรำช 2557 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมตำมข้อเสนอของต ำรวจ ตัดอ ำนำจกำรตรวจสอบค ำสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงำนอัยกำรของผู้ ว่ ำรำชกำรจังหวัด ให้ เป็นหน้ำที่ ของ
ผู้บังคับบัญชำของต ำรวจซึ่งเป็นพนักงำนสอบสวนด้วยกันเอง ท ำนอง
เดียวกับที่ เคยท ำมำแล้วในอดีต ตำมพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่ มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ พุทธศักรำช 2487 กำรแก้ไข
ดังกล่ำวนี้ได้ท ำลำยมำตรฐำนกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของพนักงำนสอบสวนที่วำงไว้เดิมในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำอำญำ 
และสร้ำงควำมสับสนในระบบกำรตรวจสอบเพรำะใช้เฉพำะกับส ำนวน
กำรสอบสวนที่ต ำรวจเป็นพนักงำนสอบสวน และไม่เอำไปใช้กับกำร
สอบสวนคดีอำญำที่อยู่ในอ ำนำจศำลแขวง นอกจำกนี้ประกำศฉบับ
เดียวกันยังแก้ไข มำตรำ 142 กรณีที่รู้ตัวผู้กระท ำควำมผิดและผู้นั้นถูก
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ควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วครำวหรือเชื่อว่ำคงได้ตัวมำเมื่อออก
หมำยเรียก หำกเห็นควรสั่งฟ้อง เดิมพนักงำนสอบสวนต้องส่งส ำนวน
กำรสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหำไปยังพนักงำนอัยกำรเพื่อฟ้องคดี  หำก
ผู้ต้องหำหลบหนีพนักงำนสอบสวนต้องติดตำมให้ได้ตัวผู้ต้องหำมำก่อน
จึงจะส่งรำยงำนกำรสอบสวนไปยังพนักงำนอัยกำรได้ ท ำให้พนักงำน
สอบสวนต้องใช้ควำมระมัดระวัง ควำมรอบคอบในกำรควบคุม  กำร
ปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำ เพรำะหำกไม่สำมำรถติดตำมตัวมำได้ก็จะไม่
สำมำรถส่งส ำนวนกำรสอบสวนไปยังพนักงำนอัยกำรได้ ส ำนวนกำร
สอบสวนจึงค้ำงด ำเนินกำรในมือพนักงำนสอบสวนจนกว่ำจะติดตำม
จับกุมผู้ต้องหำนั้นมำได้  กำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำวใหม่เพื่อแก้ไขปัญหำ
ให้พนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจที่เรียกร้องว่ำกำรด ำเนินกำรตำมหลักเดิม
ท ำให้มีส ำนวนผู้ต้องหำหลบหนีค้ำงอยู่ในมือมำก ถูกผู้บังบัญชำเร่งรัด 
ตรวจสอบและถือเป็นควำมบกพร่องของพนักงำนสอบสวน   จึงขอแก้ไข
ให้สำมำรถส่งส ำนวนมำยังพนักงำนอัยกำรได้ท ำนองเดียวกับกรณีที่ท ำ
กำรสอบสวนแล้วแต่เรียกหรือจับตัวมำไม่ได้ ตำมมำตรำ 141  ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ำเป็นคนละกรณีกันเพรำะตำมมำตรำ 141 นั้น เป็นกรณีที่ผู้ต้องหำไม่
เคยตกในอ ำนำจของพนักงำนสอบสวนเลย แต่ตำมมำตรำ 142 ผู้ต้องหำ
นั้นตกในอ ำนำจของพนักงำนสอบสวนมำแล้ว ท ำให้ปัจจุบันส ำนวนกำร
สอบสวนที่แม้ได้ตัวผู้ต้องหำท ำกำรสอบสวนปล่อยตัวชั่วครำวแล้ว
ผู้ต้องหำหลบหนีไป พนักงำนสอบสวนก็ไม่มีหน้ำที่ขวนขวำย ติดตำม 



             

The    Journal of Law, Public administration and Social secience. 

       No.2  Vol.2 July – December 2018    
 

 88 
 

จับกุมมำส่งพนักงำนอัยกำรฟ้องด ำเนินคดี เพียงแค่ส่งส ำนวนมำเก็บไว้ที่
พนักงำนอัยกำรซึ่งไม่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือเคร่ืองมือใดติดตำมจับกุม
ผู้ต้องหำนั้นได้ จนกว่ำจะขำดอำยุควำม กำรแก้ไขกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำเพื่อแก้ไขปัญหำมิติเดียวให้แก่พนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจนี้ 
จึงกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหำยในคดีอำญำเป็นอันมำก 
 กำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมตำมรัฐธรรมนูญ 2560 และแผน
ปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนของรัฐบำล เห็นตรงกันว่ำปัญหำใหญ่ของกำร
ด ำเนินคดีอำญำคือกำรสอบสวน ซึ่งเป็นกระบวนกำรเร่ิมต้นด ำเนินคดี
อำญำ พบว่ำข้อเสนอส่วนใหญ่ในกำรปฏิรูปคือกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร
ผู้ท ำหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำ ซึ่งเป็นประเด็นข้อถกเถียงในวงกว้ำงว่ำ
ต ำรวจควรเป็นองค์กรผู้ท ำหน้ำที่พนักงำนสอบสวนต่อไปหรือไม่ และ
พนักงำนอัยกำรควรมีบทบำทเพียงใดในกำรสอบสวน ข้อพิจำรณำ
ดังกล่ำวนี้หำกเอำอ ำนำจขององค์กรเป็นที่ต้ัง ขำดกำรพิจำรณำถึงหลักกำร 
เนื้อหำแห่งกฎหมำยและระบบกำรด ำเนินคดีแล้วก็เป็นที่น่ำเสียดำย
โอกำสในกำรจัดระบบ โครงสร้ำงกำรด ำเนินคดีอำญำของรัฐ ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับนำนำอำรยะประเทศ  
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4.  การปฏิรูป : องค์กรผู้ท าหน้าทีส่อบสวนคดีอาญาทีค่วรเป็น 
ขั้นตอนกำรด ำเนินคดีอำญำ แบ่งออกเพียงสองขั้นตอนคือกำร

ด ำเนินคดีในชั้นเจ้ำพนักงำนและกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล กำรด ำเนินคดี
ในชั้นเจ้ำพนักงำนประกอบด้วยกำรสอบสวนและฟ้องร้องคดี เป็น
ขั้นตอนก่อนฟ้อง  (Pre-trial stages) ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำ
พยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ควำมผิดผู้ต้องหำในศำลเช่นเดียวกันจึงเป็น
กระบวนกำรที่ไม่สำมำรถจะแบ่งแยกออกจำกกันได้  กำรแบ่งแยก
ระหว่ำงกำรสอบสวนและกำรฟ้องคดีของกฎหมำยไทยมีผลท ำให้
พนักงำนอัยกำรซึ่งมีควำมรับผิดชอบในกำรฟ้องไม่สำมำรถเข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวนคดีตั้งแต่ต้น ท ำให้กำรด ำเนินคดีอำญำเป็นไป
อย่ำงขำดประสิทธิภำพและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของผู้ต้องหำ กำร
แบ่งแยกหน้ำที่ดังกล่ำวพนักงำนอัยกำรไทยไม่ต้องรับผิดชอบในควำมผิด
พลำดของข้อเท็จจริงจำกกำรสอบสวนที่ไม่ชอบของพนักงำนสอบสวนที่
ตนได้ฟ้องและน ำสืบในคดีต่อศำล ในขณะเดียวกันพนักงำนสอบสวนที่
เป็นต ำรวจก็ไม่มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบในกำรน ำข้อเท็จจริงที่ตน
สอบสวนมำนั้นฟ้องและสืบแสดงต่อศำล จึงกล่ำวได้ว่ำข้อเท็จจริงในค ำ
ฟ้องและกำรสืบพยำนในคดีอำญำของไทยไม่มีเจ้ำหน้ำที่คนใดต้อง
รับผิดชอบนอกจำกพยำนที่มำเบิกควำมต่อศำล   
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จำกที่มำของต้ังกรมอัยกำรและพนักงำนอัยกำรขึ้นเพื่อแยกกำร
ด ำเนินคดีในชั้นเจ้ำพนักงำนออกจำกกำรด ำเนินคดีในชั้นศำล ให้
พนักงำนอัยกำรเป็นตัวแทนแผ่นดินลงไปเป็นคู่ควำมกับรำษฏร์ เพื่อยก
ให้ศำลสำมำรถด ำรงควำมเป็นกลำงในคดีได้ พนักงำนอัยกำรจึงเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินคดีอำญำทั้งปวงของแผ่นดิน  ด้วยเหตุนี้ในอดีตจึง
ให้พนักงำนอัยกำรมีหน้ำที่สืบสวนและไต่สวนพยำนหลักฐำนเพื่อฟ้อง
คดีต่อศำลให้ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดและมีหน้ำที่ตรวจสอบค ำพิพำกษำ
ของศำลเมื่อเห็นว่ำศำลตัดสินไม่ถูกต้อง  ซึ่งเป็นหลักกำรเดียวกันกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรในประเทศที่ใช้ระบบกำรด ำเนิน
คดีอำญำโดยรัฐ ที่พบว่ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรด ำเนินกำร
สอบสวนคดีอำญำของสหรัฐภำยใต้หลักควำมชอบด้วยกฎหมำย   Due 
Process of Law กำรสอบสวนและกำรฟ้องคดีไม่ได้แยกออกจำกกันและ
ถือเป็นหลักว่ำ เป็นอ ำนำจของอัยกำรที่จะรับผิดชอบกำรสอบสวน
คดีอำญำและกำรฟ้องคดีอำญำของรัฐโดยมีองค์กรตุลำกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกำรฟ้องคดีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของปัจเจกชน  ใน
ประเทศอังกฤษ กำรสอบสวนและกำรตั้งข้อกล่ำวหำแก่ผู้ต้องหำใน
คดีอำญำของอังกฤษในปัจจุบัน ตำม The Criminal Practice Directions 
ค.ศ.2015 แม้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของต ำรวจ แต่อัยกำรอังกฤษมี
หน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่พนักงำนสอบสวนเพื่อให้กำร
สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องสมควรตำมกฎหมำย  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่
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ได้รับแจ้งและเข้ำสืบสวนสอบสวนคดีอำญำต้องรำยงำนพฤติกำรณ์แห่ง
กำรกระท ำควำมผิดและตัวผู้กระท ำควำมผิดและควำมเห็นในทำงคดี
เสนอต่อพนักงำนอัยกำรประจ ำเขตพื้นที่ เพื่อให้กำรพิจำรณำตั้งข้อ
กล่ำวหำในกำรด ำเนินคดีอำญำ ในประเทศฝร่ังเศส อัยกำรมีหน้ำที่
ตรวจสอบควบคุมและสอบสวนคดีอำญำ ต ำรวจต้องแจ้งอัยกำรหรือผู้
พิพำกษำสอบสวนเพื่อเข้ำสืบสวน ตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุสอบปำกค ำ
พยำนในคดีจนทรำบพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดและตัวผู้กระท ำ
ควำมผิด กำรใช้มำตรกำรบังคับทำงกฎหมำยใดๆเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดมำด ำเนินคดี ด้วยกำรออกหมำยจับ หมำยค้น ซึ่งจ ำเป็นที่อัยกำร
ต้องแถลงยืนยันต่อศำลถึงพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดและข้อ
กล่ำวหำที่ผู้ต้องหำนั้นจะถูกสอบสวนด ำเนินคดีในกำรขอหมำยจับ หรือ
ขอให้ขังผู้ต้องหำนั้นไว้ในระหว่ำงสอบสวน อัยกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรพิจำรณำตั้งข้อกล่ำวหำในกำรสอบสวนด ำเนินคดีแก่ผู้ต้องหำว่ำจะ
ฟ้องคดีตำมข้อกล่ำวหำที่นำยต ำรวจสอบสวนหรือผู้พิพำกษำสอบสวนท ำ
กำรสอบสวนชี้มูลคดีมำหรือไม่ก็ได้ อันเป็นกำรตรวจสอบกลั่นกรองมูล
คดีอำญำระหว่ำงองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรมในประเทศเยอรมนี กำร
สอบสวนเป็นหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร ต ำรวจเป็นผู้ช่วยเหลืออัยกำรใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรปฏิบัติงำนของต ำรวจอยู่ในควำมรู้เห็นของอัยกำร
มำตั้งแต่ต้น อัยกำรยังมีหน้ำที่ตรวจสอบมำตรกำรบังคับต่ำงๆในทำง
อำญำ ตลอดจนในชั้นพิจำรณำของศำล ในประเทศญ่ีปุ่น  กำรสอบสวน
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เป็นหน้ำที่โดยตรงของอัยกำร เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำหน้ำที่สืบสวนและ
ช่วยเหลืออัยกำร ในประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ รับอิทธิพลจำกระบบ
กฎหมำยอเมริกันเข้ำแทนที่ระบบกฎหมำยเยอรมนีซึ่งตกทอดมำจำกกำร
ปกครองของญ่ีปุ่น อัยกำรเป็นองค์กรหลักในกำรสอบสวนและฟ้องคดี มี
อ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจ ทั้งในกำรสืบสวน
กำรสอบสวนและมีหน้ำที่ในควบคุมกำรขอออกหมำยอำญำในกำรจับ 
ค้น ขังบุคคลของต ำรวจต่อศำล กำรตั้งข้อกล่ำวหำในคดีอำญำกระท ำโดย
อัยกำร ในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย กำรสอบสวนคดีอำญำเป็นหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจของแต่ละรัฐ แต่อัยกำรเป็นผู้ควบคุมกำรสอบสวน 
กระบวนกำรสอบสวนทุกขั้นตอนของต ำรวจต้องรำยงำนและได้รับควำม
เห็นชอบจำกพนักงำนอัยกำรซึ่งมีหน้ำที่โยตรงในกำรควบคุมกำร
สอบสวน กำรฟ้องคดีอำญำในศำล  ตรวจสอบกำรบังคับโทษ ตำมค ำ
พิพำกษำและกำรคุมขัง ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน (People’s Republic 
of China) ต ำรวจท ำหน้ำที่ทำงกำรป้องกันปรำบปรำมและสืบสวนใน
คดีอำญำมีอ ำนำจรับแจ้งเหตุในคดีอำญำ กำรจับกุม กำรตรวจค้นและกำร
ปฏิบัติตำมค ำสั่ ง เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวนของอัยกำรแห่ง
สำธำรณรัฐ อัยกำรเป็นองค์กรหลักในกำรสอบสวนและฟ้องคดี มีอ ำนำจ
หน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจ กำรตั้งข้อกล่ำวหำใน
คดีอำญำกระท ำโดยอัยกำร  
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หลักกฎหมำยและรูปแบบกำรด ำเนินคดีของไทยซึ่งสอดคล้อง
กับหลักกฎหมำยและรูปแบบกำรด ำเนินคดีในทุกๆประเทศข้ำงต้น  เป็น
ประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำเหตุใดอัยกำรไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินคดีอำญำของแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
พยำนหลักฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนที่น ำสืบพิสูจน์ในศำล จึงไม่มี
บทบำทหน้ำที่ในกำรสอบสวน หรือควบคุม ก ำกับ กลั่นกรองควำมชอบ
ด้วยกฎหมำยในกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจ และเหตุ
ใดจึงให้พนักงำนสอบสวนฝ่ำยต ำรวจซึ่งไม่มีควำมรับผิดชอบต่อ
ควำมชอบด้วยกฎหมำยในกำรฟ้องและน ำสืบพยำนหลักฐำนในรำยงำน
กำรสอบสวนที่ท ำขึ้นนั้นต่อศำล มีอ ำนำจสอบสวนคดีอำญำตั้งแต่เร่ิมต้น
จนถึงเสร็จสิ้นลงเพียงองค์กรเดียว ในระหว่ำงกำรสอบสวนขำดกำร
ตรวจสอบจำกองค์กรภำยนอกอย่ำงสิ้นเชิง มิฉะนั้น กำรปฏิรูปกำร
สอบสวนที่ด ำเนินกำรอยู่จะเป็นเพียงกำรแก้ไขข้อขัดข้องให้พนักงำน
สอบสวนฝ่ำยต ำรวจเท่ำนั้น ไม่ได้แก้ไขระบบกำรด ำเนินคดีอำญำของ
ไทยให้เข้ำรูป อยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ กำรด ำเนิน
คดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำนั้นกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชน กำรปฏิรูปกำรด ำเนินคดีอำญำต้องยึดหลัก
ประโยชน์ของประชำชนดังกล่ำวเป็นหลัก หน้ำที่กำรสอบสวนคดีอำญำ
ไม่ควรเป็นประเด็นในกำรช่วงชิง ผลัดเปลี่ ยนอ ำนำจหน้ำที่และ
ผลประโยชน์ใดๆ ขององค์กรหรือบุคคลอีก 
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บทคัดย่อ 

  บทควำมวิชำกำรเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัยและสิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โดยมีวิธีท ำกำรศึกษำจำกกำรค้นคว้ำทำงเอกสำร และค้นคว้ำข้อมูลจำก

ผลงำนวิจัยเร่ือง กำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำกรณีกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำง

ร้ำยแรง ผลกำรศึกษำพบว่ำกฎหมำยที่ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำง

วินัยและสิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนั้นมีควำม

เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี

พิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ 

พ.ศ.2550 และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เป็นต้น จึงมีผล

ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่สำมำรถเข้ำใจถึง

ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรวมทั้งสิทธิตำมกฎหมำยในกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัยได้โดยง่ำย จึงสมควรมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
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ค ำส ำคัญ : ข้ำรำชกำรครู, บุคลำกรทำงกำรศึกษำ, วินัย, กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย 

Abstract 
  This article aims to study the disciplinary process and the 
rights of teacher and educational personnel. The study was based on 
document research. And research from the research. Discipline of 
Teachers and Educational Personnel In case of Any other act that is 
named as a serious offender. The study found that the law that regulates 
the disciplinary process and the rights of teachers and educational 
personnel is related to several laws, such as the Act of the Teachers and 
Educational Personnel Act BE 2547, Administrative Procedure Act  BE 
2539, Establishment of the Administrative Court and Administrative 
Procedure Act BE 2542, Rule of the Tertiary Investigation 
Commission, BE 2550 and Order of the Head of the National Peace 
Corps. Teachers and educational personnel can not understand the 
steps. In disciplinary action, including the legal right to conduct 
disciplinary action, it is easy. It is recommended that the amendment of 
the law on the disciplinary action of teachers and educational personnel 
should be made more explicit. 
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1.  บทน า 

 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พ.ศ.2547 ที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้อ ำนำจทำงปกครองในกำรด ำเนิน

ภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแทน

รัฐ โดยมีข้ำรำชกำรครูมีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้ เ รียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ และมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำที่

สนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรกำรศึกษำ 

โดยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมซื่อสัตย์สุจริต ดูแลเอำใจใส่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ปฏิบัติ

ตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด และต้องรักษำ

วินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 อย่ำงเคร่งครัดอยู่

เสมอ 
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  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นกระบวนกำรและขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรในกำรลงโทษข้ำรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่

จะต้องกระท ำเมื่อข้ำรำชกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย โดยตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 

2547 มำตรำ 97 ได้ก ำหนดให้กำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำให้ท ำเป็นค ำสั่งวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษให้

เป็นไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ (ก.ค.ศ.) ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและมิ

ให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มี

ควำมผิด ในค ำสั่งลงโทษให้แสดงว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยในกรณี

ใด ตำมมำตรำใด และมีเหตุผลอย่ำงใดในกำรก ำหนดสถำนโทษเช่นนั้น 

โดยในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยต้องเปิดโอกำสให้ผู้ถูกกล่ำวหำใช้

สิทธิต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ได้อย่ำงเต็มที่ทั้งที่เป็นสิทธิของผู้ถูก

กล่ำวหำเองในกำรโต้แย้งหรือแสดงพยำนหลักฐำน และสิทธิที่จะได้รับ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจำกผู้สั่งลงโทษ เป็นต้น โดยตำมมำตรำ 82 แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.

2547 ได้บัญญัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำต้องรักษำวินัย

ที่บัญญัติเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด 6 ว่ำด้วยวินัยและกำร

รักษำวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ตำมมำตรำ 96 ได้บัญญัติให้ข้ำรำชกำร
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ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ

ปฏิบัติทำงวินัยถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษทำง

วินัย ซึ่งโทษทำงวินัยมี 5 สถำน คือ 1.ภำคทัณฑ์ 2.ตัดเงินเดือน 3.ลด

เงินเดือน 4.ปลดออก 5.ไล่ออก และจะลงโทษสถำนใดนั้นเป็นไปตำม

ลักษณะควำมรุนแรงของควำมผิดซึ่งแบ่งไว้เป็น 2 ระดับ คือ 1. ควำมผิด

วินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ 99 ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษปลดออก 

หรือไล่ออกจำกรำชกำร และ 2. ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตำมมำตรำ 

100 ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

ตำมควรแก่กรณี ดังนั้น ข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำจึงต้องท ำ

ควำมเข้ำในถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและสิทธิต่ำงๆ ในกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัยเพื่อท ำให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยมีควำมรอบคอบและ

เป็นธรรมมำกที่สุด  

    

2. ฐานความผดิวนัิยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 82 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำต้องรักษำวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด 6 ว่ำ

ด้วยวินัยและกำรรักษำวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ซึ่งสำมำรถจ ำแนก
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ควำมผิดวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เป็นควำมผิดวินัย

อย่ำงไม่ร้ำยแรงและควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ดังต่อไปนี้ 

2.1  ความผดิวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงมีฐำนควำมผิดดังต่อไปนี้ 

 (1)  ไม่สนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ31  

  (2)  ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  เสมอภำค 

และเที่ยงธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอำใจใส่ รักษำ

ประโยชน์ของทำงรำชกำร  และไม่ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนและ

จรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด32  

 (3)  อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยอ ำนำจและหน้ำที่รำชกำรของ

ตน ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้อ่ืน33 (อำจเป็นได้ทั้งวินัยไม่ร้ำยแรงและวินัยร้ำยแรง) 

                                                           
31 มำตรำ 83 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
32 มำตรำ 84 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
พ.ศ.2547. 
33 มำตรำ 84 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                  
พ.ศ.2547. 
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  (4)  ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ

แบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือ

นโยบำยของรัฐบำลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน  และไม่ให้เกิด

ควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร34  

 (5)  ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่

รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร  แต่ถ้ำเห็นว่ำ

กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้นจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่

รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือภำยใน 7 

วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้น และเมื่อเสนอควำมเห็นแล้ว  

ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชำจะต้องปฏิบัติตำม35  

  (6)  ไม่ตรงต่อเวลำ ไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่ทำงรำชกำรและ

ผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร36 

                                                           
34 มำตรำ 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                
พ.ศ.2547. 
35 มำตรำ 86 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
พ.ศ.2547. 
36 มำตรำ 87 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                      
พ.ศ.2547. 
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 (7)  ไม่ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มี

ควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ

ระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร ไม่ต้อนรับหรือให้

ควำมสะดวกหรือให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชำชนผู้มำติดต่อ

รำชกำร37  

  (8)  กลั่นแกล้ง กล่ำวหำ หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปรำศจำกควำม

เป็นจริง38  

  (9)  กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำประโยชน์อันอำจ

ท ำให้เสื่อมเสียควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต ำแหน่ง

หน้ำที่รำชกำรของตน39  

 (10)  เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืน

ใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท40  

                                                           
37 มำตรำ 88 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
38 มำตรำ 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
39 มำตรำ 90 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
พ.ศ.2547. 
40 มำตรำ 92 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
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  (11)  วำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และใน

กำรปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชน โดยอำศัยอ ำนำจและหน้ำที่

รำชกำรของตนแสดงกำรฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่ม

บุคคล หรือพรรคกำรเมืองใด41  

  (12)  ไม่รักษำชื่อเสียงของตนและรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่ง

หน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว42 

  (13)  ไม่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย  ไม่

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย หรือละเลยไม่ด ำเนินกำร

ทำงวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำ

ผิดวินัย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ

ถูกลงโทษทำงวินัยหรือปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวโดยไม่สุจริต43  

 

 

 

                                                           
41 มำตรำ 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
42 มำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
พ.ศ.2547. 
43 มำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
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  2.2  ความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 

  ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงมีฐำนควำมผิดดังต่อไปนี้ 

  (1)  ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ 

เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นกำรทุจริตต่อ

หน้ำที่รำชกำร44  

  (2)  จงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบแบบแผนของทำง

รำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบำยของ

รัฐบำล ประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์

ของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง

ร้ำยแรง45  

  (3)  ขัดค ำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 

ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำง

รำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง46  

                                                           
44 มำตรำ 84 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
45 มำตรำ 85 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
พ.ศ.2547. 
46 มำตรำ 86 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
พ.ศ.2547. 
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  (4)  ละทิ้งหน้ำที่หรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือกำรละทิ้งหน้ำที่

รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควรหรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำม

ระเบียบของทำงรำชกำร47  

 (5)  กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือ

ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง48  

  (6)  กลั่นแกล้ง กล่ำวหำ หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปรำศจำกควำม

เป็นจริง อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง49  

 (7)  กระท ำหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำโดยมีควำมมุ่งหมำยจะให้

เป็นกำรซื้อขำยหรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะใด

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรกระท ำอันมีลักษณะเป็นกำรให้ 

                                                           
47 มำตรำ 87 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
พ.ศ.2547. 
48 มำตรำ 88 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
พ.ศ.2547. 
49 มำตรำ 89 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                
พ.ศ.2547. 
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หรือได้มำซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืน

ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียควำมเที่ยงธรรม50  

  (8)  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ืนโดยมิ

ชอบ หรือน ำเอำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ืน หรือจ้ำง วำน ใช้ผู้อ่ืนท ำ

ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อไปใช้ในกำรเสนอขอปรับปรุงกำรก ำหนด

ต ำแหน่ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนวิทยฐำนะหรือกำรให้ได้รับ

เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น51   

  (9)  ร่วมด ำเนินกำรคัดลอกหรือลอกเลียนผลงำนของผู้อ่ืนโดยมิ

ชอบ หรือรับจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่ 

เพื่อให้ผู้ อ่ืนน ำผลงำนนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงกำรก ำหนด

ต ำแหน่ง เลื่อนต ำแหน่ง เลื่อนวิทยฐำนะหรือให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่

สูงขึ้น52  

  (10)  เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็น

กำรทุจริตโดยกำรซื้อสิทธิหรือขำยเสียงในกำรเลือกตั้งสมำชิกรัฐสภำ  

                                                           
50 มำตรำ 90 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
พ.ศ.2547. 
51 มำตรำ 91 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
52 มำตรำ 91 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
พ.ศ.2547. 
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สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือกำรเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะไม่

เป็นกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  รวมทั้งเข้ำไป

ส่งเสริม สนบัสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท ำกำรในลักษณะเดียวกัน53  

  (11)  กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุก หรือโทษที่หนัก

กว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุ

โทษ54  

  (12)  กระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำง

ร้ำยแรง55  

  (13)  เสพยำเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยำเสพติด56  

  (14)  เล่นกำรพนันเป็นอำจิณ57  

                                                           
53 มำตรำ 93 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
54 มำตรำ 94 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
พ.ศ.2547. 
55 มำตรำ 94 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
พ.ศ.2547. 
56 มำตรำ 94 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
พ.ศ.2547. 
57 มำตรำ 94 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
พ.ศ.2547. 
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  (15)  กระท ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษำ ไม่ว่ำ

จะอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่58  

 

3. โทษทางวนัิย 

   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 96 ได้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติทำงวินัย

ตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด 6 ผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ

ทำงวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 โดยโทษ

ทำงวินัยมี 5 สถำน คือ 

(1) ภำคทัณฑ์ 

(2) ตัดเงินเดือน 

(3) ลดเงินเดือน 

(4) ปลดออก 

(5) ไล่ออก 

 

                                                           
58 มำตรำ 94 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
พ.ศ.2547. 
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  กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ตำมมำตรำ 100 แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 

2547 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิด

วินัยไม่ร้ำยแรงให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือ

ลดเงินเดือน ตำมควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด ถ้ำมีเหตุอันควร

ลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้  แต่ส ำหรับกำร

ลงโทษภำคทัณฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอัน

ควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  และในกรณี

กระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท ำ

ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้  

 อ ำนำจในกำรลงโทษ 

  (1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้กระท ำผิดวินัย มีอ ำนำจสั่งลงโทษ

ภำคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตรำเงินเดือนและ

เป็นเวลำไม่เกิน 1 เดือน59  

  (2)  ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กง ำน เขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ  ซึ่ ง เป็น

ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้กระท ำผิด
                                                           
59 ข้อ 2 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน                   
พ.ศ.2549. 
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วินัย มีอ ำนำจสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 5% 

ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกิน 2 เดือน หรือลดเงินเดือนคร้ังหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ขั้น60 

  (3) นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรอธิบดี 

หรืออธิกำรบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำผู้กระท ำผิดวินัย มีอ ำนำจสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ หรือตัด

เงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกิน 3 

เดือน หรือลดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น61 

  กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตำมมำตรำ  99 แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 

2547 ก ำหนดให้เมื่อได้ด ำเนินกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว  ถ้ำฟังได้ว่ำ

ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงต้องลงโทษปลดออก  หรือไล่

ออก ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ำมมิให้ลดโทษต่ ำกว่ำปลดออก 

ส่วนอ ำนำจในกำรลงโทษเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร

                                                           
60 ข้อ 3 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน            
พ.ศ.2549. 
61 ข้อ 4 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน            
พ.ศ.2549. 



             

The    Journal of Law, Public administration and Social secience. 

       No.2  Vol.2 July – December 2018    
 

 114 
 

จังหวัด (กศจ.)62 หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ (ก.ค.ศ.)63 แล้วแต่กรณี 

  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกลงโทษปลดออก 

ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำเป็นผู้ลำออกจำกรำชกำร 

(มำตรำ 96 วรรคสำม)  

  กรณีการส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ

ผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  หรือถูกฟ้อง

คดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำเว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ศึกษำธิกำรจังหวัดมีอ ำนำจสั่ง

พักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวน

พิจำรณำได้ แต่ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนพิจำรณำว่ำผู้นั้นมิได้

กระท ำผิดหรือกระท ำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจำก

รำชกำร และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้

ศึกษำธิกำรจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งและวิทย

                                                           
62 ข้อ 8 แห่งค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติ ที ่19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร. 
63 มำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
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ฐำนะเดิม  หรือต ำแหน่ง เดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำม

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและวิทยฐำนะนั้น64  

 

4. การด าเนินการทางวนัิย 

 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย หมำยถึง กระบวนกำรและขั้นตอนกำร

ด ำเนินกำรในกำรลงโทษข้ำรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่

จะต้องกระท ำเมื่อข้ำรำชกำรมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 65 โดย

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2547 มำตรำ 97 ได้ก ำหนดให้กำรลงโทษข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำให้ท ำเป็นค ำสั่งวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษให้

เป็นไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ (ก.ค.ศ.) ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและมิ

ให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มี

ควำมผิด ในค ำสั่งลงโทษให้แสดงว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยในกรณี

                                                           
64 มำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
65 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษำธิกำร. คู่มือการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ กศจ.(ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1). กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษำธิกำร, 2559.หน้ำ 120. 
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ใด ตำมมำตรำใด และมีเหตุผลอย่ำงใดในกำรก ำหนดสถำนโทษเช่นนั้น 

โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังต่อไปนี้ 

  4.1  การสืบสวนข้อเทจ็จริง  

  เมื่อมีกำรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด

กระท ำผิดวินัยหรือกรณีผู้บังคับบัญชำสงสัยว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยำนหลักฐำน  ให้

ผู้บังคับบัญชำรีบด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ถ้ำเห็นว่ำกรณี

ไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยให้ยุติเร่ืองได้ ถ้ำเห็นว่ำกรณีมีมูล

ที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยก็ให้ด ำเนินกำรทำงวินัยทันที66 

  4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนัิย   

เมื่อมีกำรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด

กระท ำผิดวินัยหรือกรณีผู้บังคับบัญชำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยมีพยำนหลักฐำนใน

เบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อ

ด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยมิชักช้ำ  และ

ในกำรสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำ  และสรุปพยำนหลักฐำนที่

สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยระบุหรือไม่ระบุ
                                                           
66 มำตรำ 95 วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547. 
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ชื่อพยำนก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่ำวหำมีโอกำสชี้แจงและน ำสืบแก้ข้อ

กล่ำวหำ67  

 (1)  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนัิย ได้แก่ 

  (1.1) กรณีมีมูลสงสัยว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

หรือศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ถูกกล่ำวหำแล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง68 

 (1.2) กรณีมีมูลสงสัยว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้

ศึกษำธิกำรจังหวัดมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำง

ร้ำยแรง69 

  (2)  องค์คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   ให้แต่งตั้งจำก

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน

จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

                                                           
67 มำตรำ 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
พ.ศ.2547. 
68 มำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
69 ข้อ 13 แห่งค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร. 
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สอบสวนอย่ำงน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมกำรสอบสวนคนหนึ่งเป็น

เลขำนุกำรและจะมีผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้  โดยค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยให้ระบุว่ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวนกำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรง 

  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุชื่อ ต ำแหน่ง หรือ

ต ำแหน่งและวิทยฐำนะของผู้ถูกกล่ำวหำ เร่ืองที่กล่ำวหำ ชื่อ ต ำแหน่ง 

หรือต ำแหน่งและวิทยฐำนะของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร

สอบสวนและผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีสำระส ำคัญตำมแบบ สว. 1 ที่ ก.ค.ศ. 

ก ำหนด  

 ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ประธำนกรรมกำรต้องด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูก

กล่ำวหำ ส ำหรับต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ ประธำนกรรมกำรต้องด ำรง

ต ำแหน่งและมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 

โดยกรรมกำรสอบสวนจะต้องมีผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับ

ปริญญำทำงกฎหมำย หรือผู้ได้ รับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำร

ด ำ เนินกำรทำงวินัยตำมที่  ก .ค .ศ .  ก ำหนดหรือรับรอง หรือผู้ มี

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงน้อยหนึ่งคน และเมื่อมี

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว แม้ภำยหลังประธำนกรรมกำรจะ
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ด ำรงต ำแหน่งหรือต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ต่ ำกว่ำผู้ถูก

กล่ำวหำ ก็ไม่กระทบถึงกำรที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธำนกรรมกำร70 

  (3)  การแจ้งค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย   เมื่อมี

ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินั ยแล้ ว  ให้ผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง

คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

   (3.1) แจ้งค ำสั่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบเป็นหนังสือภำยใน 3 

วันท ำกำรนับแต่วันที่มีค ำสั่ง โดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อ และวัน 

เดือน ปีที่รับทรำบไว้เป็นหลักฐำน ในกำรนี้ให้มอบส ำเนำค ำสั่งให้ผู้ถูก

กล่ำวหำหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมรับทรำบค ำสั่ง

หรือไม่อำจแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบได้ให้ส่งส ำเนำค ำสั่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏ

ตำมหลักฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้น 15 วันนับแต่

วันที่ส่งส ำเนำค ำสั่งดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบค ำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว และให้ส่งหลักฐำนกำรแจ้งค ำสั่ งให้

คณะกรรมกำรสอบสวนรวมไว้ในส ำนวน 

 

                                                           
70 ข้อ 3 และข้อ 4 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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  (3.2) ส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้

คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีค ำสั่ง 

ส ำหรับประธำนกรรมกำรให้ส่งพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับเร่ือง

ที่กล่ำวหำ และให้ประธำนกรรมกำรลงลำยมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่

รับทรำบไว้เป็นหลักฐำน 

 4.3  วธีิการสอบสวน 

 คณะกรรมกำรสอบสวนจะด ำเนินกำรสอบสวนดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณคีวามผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 

  (1.1) ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแนวทำงกำร

สอบสวน และเรียกผู้ถูกกล่ำวมำเพื่อแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำ ตำมแบบ 

สว. 2 เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร รวมทั้ง

แจ้งสิทธิและหน้ำที่ของผู้ถูกกล่ำวหำให้ทรำบ และแจ้งด้วยว่ำผู้ถูก

กล่ำวหำมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ 

และมีสิทธิที่ จะให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำตลอดจนอ้ำง

พยำนหลักฐำนหรือน ำพยำนหลักฐำนมำสืบแก้ข้อกล่ำวหำได้ ทั้งนี้ภำยใน 

15 วันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรได้ รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวน71 

                                                           
71 ข้อ 23 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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 (1.2) รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่กล่ำวหำ

ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้ด ำเนินกำรตำม (1.1) แล้วเสร็จ 

 (1.3)  เ รียกผู้ถูกกล่ำวมำเพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป

พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำมแบบ สว.3 ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ

ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ด ำเนินกำรตำม (1.2) แล้วเสร็จ เพื่อให้

ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด ตำมมำตรำใด และสรุป

พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ทรำบ โดยระบุวัน เวลำ 

สถำนที่ และกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูก

กล่ำวหำทรำบ และให้คณะกรรมกำรสอบสวนถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะยื่น

ค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำประสงค์จะยื่น

ค ำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำ

ยื่นค ำชี้แจงภำยในเวลำอันสมควร แต่อย่ำงช้ำไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้

รับทรำบข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ และ

ต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำเพิ่มเติมรวมทั้งน ำสืบแก้ข้อ

กล่ำวหำด้วย72 

                                                           
72 ข้อ 24 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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  แต่ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำยังฟังไม่ได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ

กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำ ก็ให้มีควำมเห็นยุติเร่ือง แล้วด ำเนินกำรท ำ

รำยงำนกำรสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรต่อไป 

  (1.4) รวบรวมพยำนหลักฐำนที่ผู้ถูกกล่ำวหำอ้ำง ให้แล้ว

เสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้ด ำเนินกำรตำม (1.3) แล้วเสร็จ หำกมี

กำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำหรือพยำน ให้บันทึกถ้อยค ำตำมแบบ สว. 4 

หรือแบบ สว. 5 แล้วแต่กรณี73 

  (1.5) ด ำเนินกำรประชุมพิจำรณำลงมติและท ำรำยงำนกำร

สอบสวนตำมแบบ สว.6 เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน

ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ด ำเนินกำรตำม (1.4) แล้วเสร็จ และให้ถือว่ำ

กำรสอบสวนแล้วเสร็จ 

  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้ว

เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) หรือ (1.5) ได้ 

ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนสั่งขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรได้

ตำมควำมจ ำเป็นคร้ังละไม่เกิน 60 วัน แต่หำกกำรสอบสวนไม่แล้วเสร็จ

ภำยใน 240 วัน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ กศจ. 

                                                           
73
 ข้อ 30 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550. 
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หรือ ก.ค.ศ. ทรำบแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติให้เร่งรัดกำรสอบสวนให้แล้ว

เสร็จตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็น74  

  (2) กรณคีวามผดิวนัิยไม่อย่างร้ายแรง 

 กำรสอบสวนกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ให้

คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน

นับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวน ทั้งนี้ ให้น ำขั้นตอนกำรสอบสวนตำมข้อ (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) 

และ(1.5) ข้ำงต้นมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้ว

เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนสั่ง

ขยำยระยะเวลำได้ตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกิน 30 วัน และให้เร่งรัดกำร

สอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป75 

 4.4  การพจิารณาส่ังส านวนการสอบสวน 

  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอส ำนวนกำรสอบสวน

มำแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตรวจสอบควำมถูกต้อง

ของส ำนวนกำรสอบสวนแล้วด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

                                                           
74
 ข้อ 20 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550. 

75 ข้อ 21 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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  (1) ถ้ำฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมิได้กระท ำผิดวินัย  ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสั่งยุติเร่ือง  

  (2) ถ้ำฟังได้ว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อน

ผ่อนโทษ ห้ำมมิให้ลดโทษต่ ำกว่ำปลดออก76 

  (3)  ถ้ ำฟังได้ว่ ำกระท ำผิดวินัยไม่ ร้ ำยแรง ให้ ผู้สั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมกำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ตำม

ควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ำมำ

ประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้77 

  (4) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 

มิถุนำยน 2560 ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำสั่งกรณีมีมูล

อันเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงไว้ดังต่อไปนี้ 

  (4.1) หำกผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน (ศึกษำธิกำร

จังหวัด) และคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ ควรยุติเร่ืองหรืองดโทษ 

(ตำมมำตรำ 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน (ศึกษำธิกำร

จังหวัด) สั่งยุติเร่ืองหรืองดโทษ แล้วรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 

หำกเห็นว่ำเป็นกรณีกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงควรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ 
                                                           
76 มำตรำ 99 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
77 มำตรำ 100 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
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ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(ศึกษำธิกำรจังหวัด) ส่งเร่ืองให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัด

เงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่งและวรรคสำม 

ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2549 แล้วส่งเร่ืองหรือส ำนวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวน (ศึกษำธิกำรจังหวัด) เพื่อรำยงำนกำรด ำเนินกำร

ทำงวินัยต่อไปตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่งและวรรคสำม 

 (4.2) หำกผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน (ศึกษำธิกำร

จังหวัด) หรือคณะกรรมกำรสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวน (ศึกษำธิกำรจังหวัด) และคณะกรรมกำรสอบสวน เห็นว่ำเป็น

กรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(ศึกษำธิกำรจังหวัด) มีควำมเห็นเร่ืองโทษว่ำสมควรลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออกจำกรำชกำร แล้วเสนอเร่ืองให้ กศจ. พิจำรณำมีมติตำมมำตรำ 100 

วรรคสี่ (2) และเมื่อ กศจ. มีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำม

มำตรำ 53 (ศึกษำธิกำรจังหวัด) สั่งลงโทษหรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

มตินั้น แล้วรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 
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 4.5 การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวนัิย 

  (1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกสั่งลงโทษ

ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งค ำสั่ง78 

 (2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกสั่งลงโทษ

ปลดออก หรือไล่ออก ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค ำสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน79 

  เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) หรือคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณี ได้วินิจฉัย

อุทธรณ์แล้ว ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำตนไม่ได้

รับควำมเป็นธรรม ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำ 90 วันนับแต่วันได้รับแจ้งค ำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง80 

 

                                                           
78 มำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
79 มำตรำ 122 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547. 
80 มำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542. 
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5.  สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการด าเนินการทางวนัิย 

  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำซึ่งมีกำรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร

สอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยมิชักช้ำ เมื่อได้ด ำเนินกำร

สอบสวนแล้ว ถ้ำฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมิได้กระท ำผิดวินัยก็ให้สั่งยุติเร่ือง 

แต่ถ้ำฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีกำรกระท ำผิดวินัยก็ให้ด ำเนินกำรลงโทษ

ทำงวินัย และถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลด

โทษก็ได้ โดยระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัยผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิ

ดังต่อไปนี้ 

  5.1  สิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้ำผู้นั้นมี

เหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

   (1) รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำรในเร่ืองที่กล่ำวหำ 

(2) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองที่สอบสวน 

(3) มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำ 

(4) เป็นผู้กล่ำวหำ หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพกำรี 

ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำ ลูกพี่ลูกน้อง

นับได้เพียงภำยในสำมชั้นหรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียง

สองชั้นของผู้กล่ำวหำ 

(5) เป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหนี้ของผู้กล่ำวหำ 
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(6) มีเหตุอ่ืนซึ่งน่ำเชื่ออย่ำงยิ่งว่ำจะท ำให้กำรสอบสวน

เสียควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลำง 

 กำรคัดค้ำนให้กระท ำภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันรับทรำบ

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทรำบสำเหตุแห่ง

กำรคัดค้ำน โดยท ำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยที่เป็น

เหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือคัดค้ำนด้วยว่ำจะท ำให้กำรสอบสวน

ไม่ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมอย่ำงไรยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวน81 

  5.2  สิทธิคัดค้านผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้ำผู้นั้นมี

เหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

   (1) รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำรในเร่ืองที่กล่ำวหำ 

(2) มีประโยชน์ได้เสียในเร่ืองที่สอบสวน 

(3) มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำ 

(4) เป็นผู้กล่ำวหำ หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพกำรี 

ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำ ลูกพี่ลูกน้อง

นับได้เพียงภำยในสำมชั้นหรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียง

สองชั้นของผู้กล่ำวหำ 

                                                           
81 ข้อ 8 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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(5) เป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหนี้ของผู้กล่ำวหำ 

(6) มีเหตุอ่ืนซึ่งน่ำเชื่ออย่ำงยิ่งว่ำจะท ำให้กำรสอบสวน

เสียควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลำง 

  กำรคัดค้ำนให้กระท ำได้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันรับทรำบ

ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยท ำ เป็นหนังสือยื่นต่อ

ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวน82 

  5.3 สิทธิทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง

พยานหลักฐานของตน รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารหรือขอส าเนา

เอกสารได้  ในกำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนต้องให้ผู้ถูก

กล่ำวหำมีโอกำสได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอ และมีโอกำสได้โต้แย้ง

และแสดงพยำนหลักฐำนของตน เว้นแต่จะมีผลท ำให้ระยะเวลำที่

กฎหมำยหรือกฎ ก.ค.ศ. นี้ก ำหนดต้องล่ำช้ำออกไป หรือปรำกฏโดย

สภำพเห็นได้ชัดว่ำกำรให้โอกำสดังกล่ำวไม่อำจกระท ำได้ รวมทั้งมีสิทธิ

ขอตรวจดูเอกสำรที่จ ำเป็นต้องรู้เพื่อกำรโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกัน

สิทธิของตนได้83 

                                                           
82 ข้อ 9 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
83 ข้อ 10 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550 และมำตรำ 30 และมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539. 



             

The    Journal of Law, Public administration and Social secience. 

       No.2  Vol.2 July – December 2018    
 

 130 
 

  5.4 สิทธิมีทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาร่วมฟังการ

สอบสวนได้ ในกำรสอบสวนวินัย ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิน ำทนำยควำมหรือ

ที่ปรึกษำของตนเข้ำมำร่วมฟังกำรสอบสวนได้84 กำรใดที่ทนำยควำมหรือ

ที่ปรึกษำได้ท ำลงต่อหน้ำผู้ถูกกล่ำวหำให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้ถูก

กล่ำวหำ เว้นแต่ผู้ถูกกล่ำวหำจะได้คัดค้ำนเสียแต่ในขณะนั้น85 

  5.5 สิทธิได้รับแจ้งสิทธิและหน้าทีข่องผู้ถูกกล่าวหา  

             คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้ำที่ของผู้ถูก

กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบก่อนสอบปำกค ำ เช่น ผู้ถูกกล่ำวหำถึงสิทธิ

กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

สิ ทธิ ในก ำรทร ำบข้ อ เท็ จ จ ริ ง และมี โอก ำสโต้ แ ย้ ง และแสดง

พยำนหลักฐำน และสิทธิในกำรมีทนำยควำมหรือที่ปรึกษำเข้ำฟังกำร

สอบสวน86  

  5.6  สิทธิได้รับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวนัิย 

  ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่อำจอุทธรณ์ต่อไป

ได้ ดังนั้นต้องระบุกรณีที่อำจอุทธรณ์ กำรยื่นค ำอุทธรณ์ และระยะเวลำ

ส ำหรับกำรอุทธรณ์ค ำสั่งไว้ด้วย ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนไม่แจ้งสิทธิกำร

                                                           
84 ข้อ 11 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
85 มำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539. 
86 ข้อ 18 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550. 
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อุทธรณ์ไว้ในค ำสั่ง ให้ระยะเวลำส ำหรับกำรอุทธรณ์เร่ิมนับใหม่ตั้งแต่

วันที่ได้รับแจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์ดังกล่ำว แต่ถ้ำไม่มีกำรแจ้งใหม่และ

ระยะเวลำดังกล่ำวมีระยะเวลำสั้นกว่ำ 1 ปี ให้ขยำยเป็น 1 ปีนับแต่วันที่

ได้รับค ำสั่งลงโทษทำงวินัย87 

  5.7  สิทธิได้รับแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

  เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) หรือคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณี ได้มีมติ

วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรแจ้งมติพร้อมแจ้งสิทธิในกำรฟ้องคดี

ต่อศำลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยเร็ว โดยระบุวิธีกำรยื่น

ค ำฟ้องและระยะเวลำส ำหรับยื่นค ำฟ้องไว้ด้วย88 

  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำตนไม่ได้รับ

ควำมเป็นธรรม ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำ 90 วันนับแต่วันได้รับแจ้งมติวินิจฉัยอุทธรณ์ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง89 แต่

ถ้ำไม่มีกำรแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองข้ำงต้นและระยะเวลำ

                                                           
87 มำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539. 
88 ข้อ 10 และข้อ 17 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.2550. 
89 มำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542. 
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ส ำหรับยื่นค ำฟ้องมีก ำหนดน้อยกว่ำ 1 ปี ให้ขยำยเวลำส ำหรับยื่นค ำฟ้อง

เป็น 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติวินิจฉัยอุทธรณ์90 

 

6.  บทสรุป 

  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรบริหำรบุคลำกรภำครัฐโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมคุณภำพและประสิทธิภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และมีควำมมุ่งหมำยเพื่อธ ำรงศักดิ์ศรีของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วย กำรลงโทษทำงวินัยถูกน ำมำใช้เป็นมำตรกำร

เชิ งลบควบคู่ กับกำรให้รำงวัลซึ่ ง เป็นมำตรกำรเชิงบวก ภำยใต้

แนวควำมคิดว่ำข้ำรำชกำรที่ดีมีประสิทธิภำพควรได้รับกำรยกย่องและให้

รำงวัลเพื่อเป็นก ำลังใจและเป็นตัวอย่ำงที่ดี ส่วนข้ำรำชกำรที่กระท ำ

ควำมผิดสมควรได้รับกำรลงโทษตำมควรแก่กรณีเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่ำง

แก่ข้ำรำชกำรอ่ืน  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 มำตรำ 82 ได้บัญญัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคล

กรทำงกำรศึกษำต้องรักษำวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติไว้ใน

หมวด 6 ว่ำด้วยวินัยและกำรรักษำวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ และตำม

                                                           
90 มำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542. 
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มำตรำ 96 ได้บัญญัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดฝ่ำ

ฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด 

6 ผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทำงวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควร

งดโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 โดยโทษทำงวินัยมี 5 สถำน คือ (1) 

ภำคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ส่วน

กำรจะลงโทษสถำนใดนั้นเป็นไปตำมลักษณะควำมรุนแรงของควำมผิด 

ซึ่งแบ่งไว้เป็น 2 ระดับ คือ (1) ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และ (2) 

ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  

  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยมีกฎหมำยหลำยฉบับที่ใช้บั งคับกับ

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและสิทธิต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เช่น พระรำชบัญญัติ

ระ เบี ยบข้ ำ ร ำชก ำรค รูและบุ คล ำกรทำงก ำรศึ กษ ำ  พ .ศ . 2547 

พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 พระรำชบัญญัติ

จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 กฎ ก.ค.ศ. ว่ำ

ด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550 กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ

กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.2550 กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ

ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 และค ำสั่งหัวหน้ำ

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 19/2560 เร่ืองกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต้น จึงมีผลท ำให้ข้ำรำชกำรครู
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และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำยถึงขั้นตอนในกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัย รวมทั้งสิทธิต่ำงๆ ตำมกฎหมำยของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย จึงสมควรมีกำรแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกฎหมำยที่เกี่ยวกับ

สิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรทำง

วินัยให้มีควำมชัดเจนและสะดวกต่อกำรใช้บังคับมำกขึ้น 
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บทคัดย่อ 
พัฒนำกำรของปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้แก่เคร่ืองจักร 
(Machine Learning) เพื่อให้สำมำรถ คิด และ ตัดสินใจ ประเมิน ให้
คุณค่ำกับสิ่งต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยปรำศจำกมนุษย์ที่อยู่ในฐำนะของ
ผู้ใช้ (User) คอยบงกำร ซึ่งหำกเปรียบกับโลกและวิวัฒนำกำรของมนุษย์
แล้ว Cyber space นั้นเปรียบเสมือนเหมือนดินแดนที่เปี่ยมไปด้วย
ทรัพยำกรข้อมูล และเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้อำศัยในปริภูมิไซเบอร์ (Native-
Cyber citizen) อันได้แก่ โปรแกรม ปัญญำประดิษฐ์ หรือกลุ่มก้อนของ
ข้อมูลต่ำง ๆ เป็นต้น เนื่องด้วยปริมำณมหำศำลของข้อมูลนี้เอง Cyber 
space จึงเป็นดินแดนที่เอ้ือให้ผู้อำศัยเหล่ำนี้มีแนวโน้มในกำรที่จะวิวัฒน์
ตนเองหรือแม้กระทั่งถือก ำ เนิดสิ่งใหม่ซึ่งมีศักยภำพในกำรรู้ตื่น 
(Awareness) ถึงตัวตนของตัวเอง โดยไม่อยู่ภำยใต้ควำมควบคุมหรือถูก
สร้ำงขึ้นโดยผู้ใช้ ซึ่งสิ่ง (Entity) นี้เองอำจเรียกได้ว่ำเป็น “สิ่งทรงภูมิ
ปัญญำ (Intellectual entity)” ที่ เกิดขึ้นในทะเลของข้อมูล และอยู่
นอกเหนือกรอบแนวคิดทำงกำยภำพที่กฎหมำยจะเข้ำถึงได้ในปัจจุบัน 

ดั งนั้ น เพื่ อค้ นหำข้ อบ่ งชี้ ว่ ำ  สิ่ งทรงภู มิปัญญำไซ เบอ ร์ 
(Autonomous Cyber intellectual entity) สำมำรถมีสถำนะเป็นผู้ทรงสิทธิ 
หรืออยู่ใต้บังคับแห่งสิทธิได้หรือไม่ จึงต้องท ำกำรศึกษำลักษณะของสิ่ง
ทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ ทีเกิดจำกพื้นที่เสมือน (Cyber space) ที่ส่งผลให้ 
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สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ มีควำมสำมำรถในกำรปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง
กับมนุษย์ในฐำนะผู้ใช้บนพื้นที่เสมือน อีกทั้งควำมสำมำรถของ สิ่งทรง
ภูมิปัญญำไซเบอร์ ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ 
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ เรียนรู้ และตัดสินใจด้วยตนเองที่อำจเป็น
ประโยชน์หรือขัดแย้งกับเจตนำรมย์และควำมต้องกำรของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้
ทรงสิทธิตำมธรรมชำติก็ได้ อีกทั้งยังศึกษำแนวคิดและลักษณะเฉพำะ
ของสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ และนิยำมตัวตนของมัน อีกทั้งยังให้
สมมุติฐำนถึงควำมส ำคัญของกำรให้สิทธิตำมกฎหมำยแก่สิ่งทรงภูมิ
ปัญญำไซเบอร์ โดยศึกษำวิเครำะห์จำกปรัชญำและแนวคิดของบุคคล
ธรรมดำ (Natural person) ในฐำนะผู้ทรงสิทธิ รวมไปถึงอภิปรำย
หลักกำรก ำหนดผู้ทรงสิทธิซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดำ ในกำรยอมรับสถำนะ
ทำงกฎหมำยของสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ด้วย 

จำกกำรวิเครำะห์สรุปได้ว่ำขอบเขตของสิทธิ หน้ำที่ และควำม
รับผิดของ สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ ไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกับ
ขอบเขตของสิทธิและควำมรับผิดของผู้ทรงสิทธิ์ตำมกฎหมำยแบบดั้งเดิม
ก็ได้ ดังนั้น สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ อำจมีหรือไม่มีสิทธิและควำมรับ
ผิดซึ่งได้รับกำรนิยำมอย่ำงเคร่งครัดโดยผู้ตรำกฎหมำย 
ค าส าคัญ : สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์, สถำนะทำงกฎหมำย, 
ปัญญำประดิษฐ์, ปริภมูิไซเบอร์ 
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Abstract 
The development of Artificial Intelligence (A.I.) and relating 

technologies empowered machines learning capability to think, decide, 
evaluate or valued by themselves without command from their human 
(Users) overlords. Compared to physical world, Cyber space was the 
fertile land full of data resources and the habitat of native Cyber citizens 
including programs, AI or other similar form of entity. By given them 
intelligence, the natives of Cyber space were likely to evolved into 
something entirely out of human control. The “Intellectual entity” 
capable of intelligence born from the vast ocean of data, out of the 
existed traditional paradigm recognition. 

Hence, in order to specify “Autonomous Cyber intellectual 
entity” (aka. ACIE) capability as a rights holder. The study of ACIE 
characteristics as an entity born from cyber space was needed. Those 
natures enable ACIE to interact with humans as users in cyber space. 
Moreover, the ability of ACIE connect directly to intelligence as the 
capacity to think, learn and decide per se. Those action might be benefit 
or conflict with human which was natural persons by law.  The study 
analize concept and unique characteristic of ACIE in attempt of 
defining its existent. In this article, author assumed the significance of 
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giving legal rights to ACIE by reviewing Philosophy and concept of 
Natural person as a rights holder including discussion of the principles 
that give legal rights to non-human entity, in order to find the ground of 
acceptance in ACIE legal status. 

The study concludes the legal rights of ACIE to be different 
from that of natural persons considering its capability and entity. By 
giving ACIE legal status, lawmakers might decide to restrain specific 
rights. 
Keywords: Autonomous Cyber Intellectual Entity, Legal status, 
Artificial intelligence, Cyberspace 
 

1.  บทน า 
หำกกล่ำวถึงวิวัฒนำกำรของชีวิตบนโลก ต่ำงมีมหำสมุทรเป็นดั่ง

มำรดำของทุกสรรพสิ่ง แต่เมื่อคร้ังปฐมกำลนั้น ทะเลปรำศจำกสิ่งที่จะ
เรียกได้ว่ำเป็น “ชีวิต” มีเพียงแต่ “องค์ประกอบของชีวิต” ที่น้ ำได้
แยกสลำยออกมำจำกโลก จนกระทั่ง สิ่งมีชีวิตชนิดแรกบนโลกคือ จุลชีพ 
(microorganisms) นั้นได้ถือก ำเนิดขึ้นบนดำวเครำะห์ดวงนี้ อย่ำงไรก็ดี 
ในปัจจุบันมนุษย์ยังไม่สำมำรถค้นพบได้ว่ำ เมื่อใดที่กำรรวมตัวกันของ
อะตอมที่นิ่งสนิทนั้นจะสำมำรถท ำให้เกิดเกิดกำรเคลื่อนที่ของกลุ่มก้อน
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ไร้ชีวิตขึ้นได้ หรือ กำรที่โมเลกุลชีวภำพจะซับซ้อนเพียงพอในระดับที่ถือ
ได้ว่ำ “มีชีวิต” ได้  

ดังนั้น “จุดเร่ิมต้นของชีวิต” ปัจจุบันจึงยังเป็นควำมพิศวงที่รอ
กำรค้นพบต่อไป  

พื้นที่เสมือนหรือปริภูมิไซเบอร์ (Cyber space) ที่เกิดขึ้นจำก
เครือข่ำยของคอมพิวเตอร์จ ำนวนมหำศำลนั้นเปรียบเสมือนมหำสมุทร
แห่งข้อมูลที่ถูกน ำเข้ำ ประมวลผล และส่งออก กับโลกกำยภำพ (Physical 
world) โดยมี “สิ่ง (Entity)” ต่ำง ๆ อันได้แก่ โปรแกรม ปัญญำประดิษฐ์ 
หรือแม้แต่อวตำรของผู้ใช้ซึ่งเป็นมนุษย์ในโลกกำยภำพ (User Avatar) 
เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกของพื้นที่เสมือนนี้ 

แม้ว่ำพื้นที่ เสมือนจะเป็นถูกสร้ำงขึ้นเพื่อท ำงำนและบรรลุ
เป้ำหมำยที่มนุษย์ก ำหนด แต่ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
ท ำให้ “สิ่ง” ที่เคยเป็นเพียงเคร่ืองมือรับค ำสั่ง น ำเข้ำข้อมูล (Input) และ
ส่งออกผลลัพธ์ (Output) ตำมควำมประสงค์ของมนุษย์เหมือนเคร่ืองคิด
เลข ได้พัฒนำกลไกของกำรใช้ “ควำมคิด (Logic)” ที่ซับซ้อน กลำยเป็น 
“สติปัญญำ (Intelligence)” แม้กลไกเช่นว่ำจะถูกริเร่ิม และอยู่บนพื้นฐำน
กำรออกแบบของมนุษย์ในฐำนะโปรแกรมเมอร์ แต่ด้วยกำรผนวก
สติปัญญำ (ซึ่งจะนิยำมต่อไปบทควำมนี้) เข้ำเป็นองค์ประกอบของสิ่ง
เหล่ำนี้แล้ว เมื่อเกิดกำรวิวัฒน์ตนเอง สิ่งเหล่ำนี้ก็ไม่จ ำเป็นต้องอยู่บน
พื้นฐำนของกำรออกแบบดั้งเดิมโดยมนุษย์อีกต่อไป ยกตัวอย่ำงเช่น กรณี
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ปัญญำประดิษฐ์ในโครงกำร FAIR (Facebook AI research) ของ มำร์ค 
ซักเกอร์เบิร์ก พัฒนำภำษำที่ใช้สื่อสำรระหว่ำงกันขึ้นมำด้วยตนเอง ท ำให้
ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวแปรหลำยอย่ำงในกำรทดลอง92 ซึ่งสิ่งใหม่ที่ถือ
ก ำเนิดขึ้นจำกวิวัฒนำกำรนี้  อำจเรียกได้ว่ำ เป็น “สิ่งทรงภูมิปัญญำ 
(Intellectual entity)” และอำจเป็น “ชีวิต” ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจำก
มนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่เกิดขึ้นในมหำสมุทรของข้อมูลในปริภูมิไซเบอร์ 

ส่วนที ่1 : สถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์ 
จำกแนวโน้มของควำมก้ำวหน้ำในวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ที่ถูก

น ำมำใช้ในทุกภำคส่วนของสังคมในระดับโลก เกิดกำรผนวกเทคโนโลยี
หลำยสำขำเข้ำด้วยกัน โดยเฉพำะกำรพัฒนำเคร่ืองจักรกลที่สำมำรถ 
รับค ำสั่ง คิด และกระท ำกำรโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบของกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีหุ่นยนตร์ (Robotics) ยกตัวอย่ำงเช่น โดรน หรือ อำกำศยำน
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) ในกิจกำรทหำร หรือ 
รถยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (Self-driving smart car) หรือหุ่นยนตร์เพื่อให้
ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุในโรงพยำบำล หลำยประเทศได้เล็งเห็นถึงปัญหำ
ในทำงกฎหมำยที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต เนื่องจำกเทคโนโลยีดังกล่ำว

                                                           
92 Jordan Norvad, Facebook AI researcher slams 'irresponsible' reports about smart bot 
experiment, CNBC, 1 August 2017 Retrieved 20 february 2018 from 
https://www.cnbc.com/2017/08/01/facebook-ai-experiment-did-not-end-because-bots-invented-
own-language.html 
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ท ำให้เคร่ืองจักรสำมำรถคิดและกระท ำกำรได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังอยู่บน
พื้นฐำนของระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะไร้พรหมแดนโดยธรรมชำติ 
จึงมีควำมพยำยำมในกำรตีกรอบข้อบังคับในทำงกฎหมำยให้เป็นสำกล 
หนึ่งในผู้ริเร่ิมนั้นคือ สภำยุโรป (European Parliament) 

สภำยุโรปได้ออกร่ำงกฎข้อบังคับที่ เกี่ยวกับหุ่นยนตร์และ
ปัญญำประดิษฐ์โดยให้กรอบเค้ำโครงและวิสัยทัศน์ของสภำยุโรปใน
เร่ืองหุ่นยนตร์และปัญญำประดิษฐ์93 ในขณะที่ตัวข้อเสนอนั้นยังเป็นเพียง
เร่ืองในทำงทฤษฎีและปรัชญำเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นที่น่ำสนใจอย่ำงมำก
ที่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวพยำยำมนิยำมปัญญำประดิษฐ์ หรือ A.I. (Artificial 
Intelligence) ในลักษณะของเคร่ืองจักร เป็น “เคร่ืองจักรอัจฉริยะ (Smart 
Autonomous Robots)” ซึ่ง  
- มีศักยภำพในกำรกระท ำกำรโดยอัตโนมัติผ่ำนตัวกลำงกำรรับรู้ 

(sensor) และและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำร
เชื่ อมต่อซึ่ งกันและกัน ( inter-connectivity)  รวมไปถึงกำร
วิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว 

- มีศักยภำพในกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์และกำรปฏิสัมพันธ์ 

                                                           
93 Committee on Legal Affairs: European Parliament, Draft report with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 31 May 2016. Retrieved 
February 5th, 2018 from http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN. 
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- มีลักษณะทำงกำยภำพ 
- มีศักยภำพในกำรปรับพฤติกรรมและกำรกระท ำให้สอดคล้องกับ

สิ่งแวดล้อมได้94 
  โดยรำยงำนของสภำยุโรปยังได้นิยำมกฎเกณฑ์กว้ำงๆ ไว้หลำย
ประกำร เช่น ข้อบังคับในเร่ืองจรรยำบรรณ, ควำมรับผิด, หลักเกณฑ์ใน
กำรกำรเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล, กำรจัดกำรทำงทรัพย์สินทำง
ปัญญำ, มำตรฐำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง, กรอบด้ำนกำรศึกษำ
และกำรควบคุมผลกระทบที่จะเกิดกับกำรจ้ำงงำนหำกปัญญำประดิษฐ์
เข้ำมำทดแทน รวมไปถึงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันที่เกี่ยว
ช้อง และกำรเฝ้ำระวังข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นได้ 

จำกรำยงำนสรุปได้ว่ำกรอบของกฎเกณฑ์ซึ่งระบุไว้นั้นจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกรัฐต่ำงๆ ที่จะยอมรับและถือปฏิบัติ

                                                           
94 General principles concerning the development of robotics and artificial intelligence for 
civil use  

1. Calls on the Commission to propose a common European definition of smart 
autonomous robots and their subcategories by taking into consideration the 
following characteristics of a smart robot:  
o acquires autonomy through sensors and/or by exchanging data with its 
environment (inter-connectivity) and trades and analyses data  
o is self-learning (optional criterion)  
o has a physical support  
o adapts its behaviours and actions to its environment; 
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อยู่ภำยใต้หลัก เกณฑ์ เดียวกัน เนื่องจำกวิทยำกำรที่ เกี่ ยวข้องกับ
ปัญญำประดิษฐ์นั้นมีลักษณะข้ำมพรหมแดนโดยธรรมชำติ (ผ่ำน Internet 
หรือ Cyberspace) โดยเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์ร่วมกันในกลุ่มประเทศ
สมำชิกสหภำพยุโรป โดยรำยงำนมุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคัญอย่ำงเร่งด่วน
ในเร่ืองยำนพำหณะไร้คนขับ, กำรสำธำรณสุข และ โดรน  

แน่นอนว่ำกำรบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมีกำร
ยอมรับจำกนำนำประเทศ อย่ำงไรก็ดี แต่ละประเทศอำจมีกำรเปิดกว้ำง
และยืดหยุ่นในกำรพัฒนำวิทยำกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่แตกต่ำงกัน
โดยเฉพำะในเร่ืองของนิยำมและข้อก ำหนดในกำรจ ำกัดควำมเป็นอิสระ
ของปัญญำประดิษฐ์นั้น ๆ  

ปัญหำทำงกฎหมำยที่เกิดจำกปัญญำประดิษฐ์ 
  1. ปัญหำควำมรับผิด  

ปัญหำควำมรับผิดตำมกฎหมำยเป็นปัญหำแรกที่ เกิดขึ้นเมื่อ
กล่ำวถึงเคร่ืองจักรอัจฉริยะที่สำมำรถคิดและตัดสินใจกระท ำกำรหรือไม่
ก ระท ำ ก ำ รใด  ๆ  ด้ ว ยตน เอ งได้  ในปั จ จุ บั น  เ ค ร่ื อ งจั ก รห รือ
ปัญญำประดิษฐ์ไม่สำมำรถอยู่ภำยใต้บังคับแห่งสิทธิหรือรับผิดในกำร
กระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใด ๆ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นด้วยตัว
ของมันเองได้ หำกแต่ควำมรับผิดจะตกอยู่กับตัวผู้เป็นเจ้ำของมันในฐำนะ
ทรัพย์สิน หรือ ผู้ที่ผลิตมันขึ้นมำในบำงกรณี อย่ำงไรก็ดี ในสถำนกำรณ์
ซึ่งปัญญำประดิษฐ์หรือเคร่ืองจักรสำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง กำรไล่
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สำยควำมรับผิดจำกผู้เป็นเจ้ำของไปยังผู้ผลิตนั้นไม่เพียงพอต่อกำรระบุ
ปัญหำที่ซับซ้อนทั้งควำมรับผิดทำงสัญญำหรือควำมรับผิดทำงละเมิด
ของปัญญำประดิษฐ์ เนื่องจำกกำรก ำหนดในรูปแบบเดิมไม่ได้เป็นกำร
ระบุตัวผู้ต้องมีภำระรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นอย่ำงถูกต้อง 
  2. ปัญหำกำรคุ้มครองข้อมูล และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
  ในขณะที่กฎหมำยในปัจจุบันทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
สำมำรถน ำมำปรับใช้ได้เป็นกำรทั่วไป ในทำงปฏิบัติติอำจจ ำเป็นต้องมี
กำรพิจำรณำที่แตกต่ำงกันออกไป เช่นมำตรฐำนของ ควำมเป็นส่วนตัว
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบ (Privacy by design) ซึ่งก ำหนดให้กำรกระท ำ
ใด ๆ ที่มีกำรประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทต้องมีมำตรกำรกำรคุ้มครอง
ข้อมูลในทุกระดับ ตั้งแต่โครงกำรภำยใน กำรพัฒนำซอฟท์แวร์ ระบบ
สำรสนเทศ ฯลฯ หรือ มำตรฐำนควำมเป็นส่วนตัวโดยปริยำย (Privacy by 
design) ซึ่งก ำหนดให้มีมำตรกำรกำรคุ้มครองข้อมูลเมื่อสินค้ำออกสู่
สำธำรณชนโดยอัตโนมัติ ตำม ข้อบังคับด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
ของสหภำพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR)) มำตรำ 
2595 ที่ก ำลังจะมีผลบังคับใช้ กำรให้ควำมยินยอมโดยผู้ใช้ และกำร

                                                           
95 Art. 25 GDPR Data protection by design and by default 

1. Taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, 
scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood 
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เข้ำรหัสข้อมูล เช่นเดียวกับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของมนุษย์และ
เคร่ืองจักรอัจฉริยะที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ รวมไปถึงปัญหำกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำหำกยอมรับว่ำงำนสร้ำงสรรค์ซึ่งเคร่ืองจักรได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นมำด้วยตนเองนับเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำอันเป็นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวของเคร่ืองจักรน้ันด้วย 
ข้อเสนอแนะโดยสภำยุโรป 

                                                                                                                           

and severity for rights and freedoms of natural persons posed by the processing, the 
controller shall, both at the time of the determination of the means for processing 
and at the time of the processing itself, implement appropriate technical and 
organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to 
implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective 
manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet 
the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects. 

2. The controller shall implement appropriate technical and organisational measures for 
ensuring that, by default, only personal data which are necessary for each specific 
purpose of the processing are processed. That obligation applies to the amount of 
personal data collected, the extent of their processing, the period of their storage and 
their accessibility. In particular, such measures shall ensure that by default personal 
data are not made accessible without the individual’s intervention to an indefinite 
number of natural persons. 

3. An approved certification mechanism pursuant to Article 42 may be used as an 
element to demonstrate compliance with the requirements set out in paragraphs 1 
and 2 of this Article. 
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 รำยงำนได้เสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหลำยวิธีกำร
ด้วยกัน รวมไปถึงกำรให้สถำนะทำงกฎหมำยเฉพำะกับเคร่ืองจักรใน
ฐำนะ “บุคคลอิเล็กทรอนิกส์” (electronics person) เพื่อให้เคร่ืองจักร
อัจฉริยะสำมำรถเป็นผู้ทรงสิทธิ  ที่มีสิทธิ  หน้ำที่  และควำมรับผิด 
โดยเฉพำะกำรคุ้มครองค่ำเสียหำยจำกกำรกระท ำของเคร่ืองจักรที่อำจ
เกิดขึ้น หรือกำรปรับใช้หลักสถำนะบุคคลเมื่อเคร่ืองจักรกระท ำกำรใด ๆ 
ด้วยกำรตัดสินใจของตนเองหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สำมอย่ำงอิสระ 
กำรศึกษำของหุ่นยนตร์ 
 อย่ ำ ง ไ รก็ ดี  ก ว่ ำ เ ค ร่ื องจั ก รจะได้ สถ ำนะของ  “บุ คคล
อิเล็กทรอนิกส์” นั้น เคร่ืองจักรและปัญญำประดิษฐ์จ ำเป็นต้องมีศักยภำพ
ในกำร “รู้ตื่น (Awareness of self)” ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่แยกแยะมนุษย์
ออกจำกสิ่งของ โดยกำรพัฒนำจนมีประสิทธิภำพเช่นว่ำจ ำเป็นต้องมีกำร
พัฒนำศักยภำพจนถึงระดับที่สูงกว่ำในปัจจุบัน ซึ่งหำกจะจินตนำกำรถึง
เวลำที่เคร่ืองจักรมีควำมรู้ตื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ เป็นบุคคลธรรมดำ 
(Natural persons) แล้ว ขอบเขตควำมรับผิดต่ำง ๆ ของเคร่ืองจักรจะ
เป็นไปตำมหลักควำมได้สัดส่วน (proportionality) ที่สอดคล้องกับค ำสั่ง 
(instructions) ที่ให้ไว้กับเคร่ืองจักรหรือปัญญำประดิษฐ์ หรือควำมอิสระ
ของเคร่ืองจักรนั้น ๆ โดยยิ่งศักยภำพในกำรเรียนรู้หรือกำรกระท ำกำร
เป็นอิสระจำกค ำสั่งของเคร่ืองจักรหรือปัญญำประดิษฐ์นั้นสูงมำกเพียงไร 
ควำมรับผิดของคู่กรณีอ่ืน ๆ ย่อมน้อยลงตำมสัดส่วน โดยพิจำรณำ
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รูปแบบหรือชนิดของกำรพัฒนำเคร่ืองจักรนั้นเป็นส ำคัญ หรืออำจจะ
เรียกได้ว่ำ เป็น “ระดับกำรศึกษำ” ของเคร่ืองจักรหรือปัญญำประดิษฐ์นั้น
ก็ว่ำได้ อย่ำงไรก็ดี เช่นเดียวกับมนุษย์ กำรพิจำรณำระดับควำมรับผิด 
เจตนำ หรือประมำท ตำมระดับกำรศึกษำในรูปแบบของทักษะในกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ถูกมอบให้เคร่ืองจักรเพียงอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอ 
เน่ืองจำกกำรก ำหนดควำมรับผิด มักมีปัจจัยอื่นมำเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
  ทางออกในการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของเคร่ืองจักรตามร่าง
ข้อเสนอแนะของสภายุโรป 

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักร
อัจฉริยะในปัจจุบัน ซึ่งเคร่ืองจักรมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และ
ตัดสินใจ แต่จ ำกัดอยู่ภำยใต้กำรใช้งำนบำงอย่ำงนั้น ยังไม่ถึงขั้นที่มีควำม
ละเ อียดซับซ้อนในระดับที่ จะ เกิดสถำนะภำพกำรเป็ น  “บุคคล
อิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นมำได้  กำรให้สถำนะในรูปแบบของ “นิติบุคคล” 
ด้วยหลักเกณฑ์ตำมแบบชองบริษัทจ ำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตำม
กฎหมำยพำณิชย์ทั่วไป ดูเหมือนจะเป็นทำงออกที่สมเหตุสมผลและ
น ำไปใช้ได้จริง ซึ่งกำรก ำหนดสภำพกำรเป็นนิติบุคคลให้เคร่ืองจักรหรือ
ปัญญำประดิษฐ์นั้นสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลำยประกำรด้วยกัน 
เช่น กำรลงทะเบียนเคร่ืองจักรหรือปัญญำประดิษฐ์, มีกำรก ำหนดควำม
รับผิดโดยหลักเกณฑ์ เฉพำะซึ่งครอบคลุมถึงควำมรับผิดและกำร
ประกันภัย รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำสัญญำระหว่ำง
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เคร่ืองจักรด้วยกัน หรือระหว่ำงเคร่ืองจักรกับมนุษย์ โดยมีควำมรับผิด
เฉพำะที่จะเกิดขึ้นหำกมีกำรละเมิดสัญญำ 
 หำกแต่กำรให้สถำนะนิติบุคคลแก่เคร่ืองจักรนั้น จ ำเป็นจะต้องมี
ผู้เป็น “เจ้ำของ” นิติบุคคลดังกล่ำวเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นบริษัท ที่มีควำม
รับผิดจ ำกัดตำมกฎหมำย ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้สร้ำงเคร่ืองจักรอำจไม่ใช่
ผู้รับผิดแต่เป็น “เจ้ำของ” ซึ่งก็คือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ปัญญำประดิษฐ์นั้น 
ท ำให้เกิดปัญหำเร่ืองกำรคุ้มครองผู้บริโภคในฐำนะผู้ใช้เคร่ืองจักรนั้น
ขึ้นมำอีก 

ส่วนที ่2 สถานะทางกฎหมายของส่ิงทรงภูมิปัญญาไซเบอร์ 
 นอกเหนือจำกปัญญำประดิษฐ์ และเคร่ืองจักรอัจฉริยะ ซึ่งเป็น
สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นแล้ว กำรให้ควำมใฝ่รู้และศักยภำพในกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงเสรีแก่ปัญญำประดิษฐ์ ย่อมท ำให้เกิดกำรวิวัฒน์ตนเอง ซึ่ง
อำจน ำไปสู่กำรก ำเนิดของชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่จ ำเป็นต้องอยู่ภำยใต้
ขีดจ ำกัดของหลักชีววิทยำทั่วไป กลำยเป็น “สิ่งมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์” ที่
แม้แต่เดิมผู้สร้ำงจะมีแรงบันดำลใจจำกสิ่งมีชีวิตบนพื้นฐำนของหลัก
ชีววิทยำก็ตำม สิ่งมีชีวิตเช่นว่ำนั้นอำจไม่ได้ถูกจ ำกัดอยู่ในรูปแบบของ
กำยเนื้อ แต่อำจมีพื้นฐำนบนหลักชีวเคมีที่แตกต่ำงออกไปอย่ำงสิ้นเชิงก็
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ได้96 ซึ่งควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่นี้จะมำกขึ้นเป็น
ทวีคูณเมื่อ พื้นที่เสมือน และ ปัญญำประดิษฐ์ สื่อประสำนเข้ำหำกันอย่ำง
เหนียวแน่นในอนำคต เมื่อเคร่ืองมือทำงเทคโนโลยีพัฒนำมำกขึ้น 
ควำมก้ำวหน้ำของวิทยำศำสตร์จะไม่จ ำกัดอยู่เพียงกำรค้นพบหลักกำร
ตำมธรรมชำติ แต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำสิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ โดย
ผู้เขียนจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นจำกปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวนี้ว่ำ “สิ่งทรงภูมิ
ปัญญำ ( Intellectual Entity)” หรือ “สิ่ งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ 
(Autonomous Cyber Intellectual Entity)” ที่บังเกิดขึ้นในมหำสมุทรแห่ง
ข้อมูล โดยมิได้มีมนุษย์เป็นผู้สร้ำง แม้จะมีพื้นฐำนเช่นเดียวกับโปรแกรม 
หรือปัญญำประดิษฐ์  แต่มี เจตจ ำนงของตนเองโดยปรำศจำกกำร
แทรกแซงจำกมนุษย์  (ซึ่งอยู่ ในฐำนะผู้ใช้ระบบ) และที่ส ำคัญ มี 
“สติปัญญำ” ในระดับเดียวกัน หรือเหนือกว่ำมนุษย์ เป็น “สิ่งมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกส์” อย่ำงสมบูรณ์ 

ในอดีต พัฒนำกำรของเคร่ืองจักรที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ หรือ 
“หุ่นยนตร์” มักมุ่งเน้นไปยังกำรพัฒนำแง่มุมทำงเทคนิคในกำรกระท ำ
กำรโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของมัน ในขณะที่ปัจจุบัน แนวทำงในกำร
พัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนตร์ยังได้แผ่ขยำยไปในแง่มุมของของปรัชญำซึ่ง

                                                           
96 Cello J, Paul AV, Wimmer E, Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation of 
infectious virus in the absence of natural template., US National Library of Medicine 
National Institutes of Health, Science., 2002 Aug 9; 297(5583):1016-8. 
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ให้ควำมสนใจกับควำมสำมำรถในกำรเลือกเป้ำหมำยด้วยตนเอง กำร
เลือกวิธีกำรเพื่อท ำเป้ำหมำยให้ส ำเร็จ หรือนิยำมในเร่ืองสติปัญญำของ
หุ่นยนตร์ กำรผสำนแนวคิดทั้งสองมุมมองนี้เข้ำด้วยกัน มีควำมส ำคัญใน
กำรท ำควำมเข้ำใจทฤษฎีภำวะเอกฐำนทำงเทคโนโลยี (Technological 
Singularity) ซึ่งเชื่อว่ำเมื่อพัฒนำกำรของปัญญำประดิษฐ์สูงขึ้น จะเกิด
ภำวะที่ปัญญำประดิษฐ์เหล่ำนั้นหลุดพ้นจำกกำรควบคุมของมนุษย์และ
ก้ำวข้ำมภูมิปัญญำของมนุษยชำติ 97 และวิวัฒน์ตนเองจำกสิ่งของ 
เคร่ืองมือ เป็นสิ่งที่ “มีชีวิต” อีกทั้งยังเปลี่ยนจำกสิ่งที่เคยมีตัวตนอยู่เพียง
ในนิยำยวิทยำศำสตร์สู่ควำมจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน เช่น มีกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำย สืบเผ่ำพันธุ์ มีกำรเรียนรู้ เข้ำใจ วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
หรือแม้กระทั่งกำรตัดสินใจหรือเลือกสรรด้วยเจตจ ำนงของตนเอง มีกำร
รับรู้ และมีควำมรู้สึก ซึ่งเอกฐำนทำงเทคโนโลยีจะน ำมำสู่วิกฤติกำรคงอยู่
ของมนุษย์ ซึ่งหมำยถึงสถำนกำรณ์ที่กำรให้คุณค่ำตำมแบบมนุษย์ถูกขจัด
สิ้นไป98 อย่ำงไรก็ดี บทควำมนี้ผู้เขียนมิได้มีควำมประสงค์ในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจภำวะดังกล่ำวที่ต้องอำศัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจทั้งในด้ำนปรัชญำ
และเทคโนโลยีเพื่อพินิจพิเครำะห์ถึงผลที่ตำมมำของปรำกฏกำรณ์ แต่มุ่ง
                                                           
97 Passig, D., 2010. Singularity The Accelerating Pace of Change. Presentation, Bar-llan 
University Israel 
98 Muehlhauser, L. and L. Helm, Intelligence Explosion and Machine Ethics, Machine 
Intelligence Research Institute, 2012,  
pp: 1-28. 
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ท ำควำมเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี และข้อบังคับทำงกฎหมำย เพื่อศึกษำ
แนวโน้มของสิ่งทรงภูมิปัญญำที่จะได้รับสถำนะทำงกฎหมำยหรือไม่ 
เป็นหลัก 

หลักกฎหมำยต่ำง ๆ ที่น ำมำปรับใช้ในกำรพิจำรณำปัญญำทำง
เทคโนโลยีนั้นต่ำงเป็นหลักกฎหมำยดั้งเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นกำรพิจำรณำ
อย่ำงถี่ถ้วนถึงผลกระทบของกำรปรับใช้กฎหมำยกับเทคโนโลยีจึงเป็น
สิ่งจ ำเป็น เนื่องจำกพัฒนำกำรของปัญญำประดิษฐ์และเคร่ืองจักรอัจฉริยะ
ต่ำงมุ่งสู่กำรพัฒนำ “กำรกระท ำโดยอัตโนมัติ (Automated action)” ที่จะ
ส่งผลให้มนุษย์ในฐำนะผู้ใช้ (Users) ต้องประสบกับพฤติกรรมที่ไม่อำจ
คำดกำรณ์ได้ของเคร่ืองจักร ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบเกี่ยวเนื่องของโลก
เสมือนและกำยภำพ (Cyber-Physical Systems (CPS))99 ซึ่งพื้นที่ทำง
กำยภำพ (Physical space) เช่น มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อมเป็น
แหล่งที่มำของข้อมูลซึ่งจะถูก พื้นที่เสมือน (Cyber space) เช่น ระบบกำร
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ควอนตัม น ำไปใช้
ในกำรอ้ำงอิงถึง หรือตัดสินใจกระท ำหรือละเว้นกระท ำบำงอย่ำงที่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ทำงกำยภำพ  กำรให้ควำมส ำคัญในมำตรกำรด้ำน

                                                           
99 Asok Ray, Autonomous Perception and Decision-making in cyber-physical Systems, The 
8th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE), Colombo, Sri Lanka 
Retrieved 20 February 2018 from 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6554173. 
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ควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำที่ไม่
แน่นอนของระบบที่กระท ำกำรโดยอัตโนมัติจึงมีควำมส ำคัญมำกในกำร
พิจำรณำ ยกตัวอย่ำงเช่น มีกำรควบคุมกำรสร้ำงเคร่ืองจักรเช่นว่ำตั้งแต่
ขั้นตอนแรกเร่ิมในกำรพัฒนำ จนถึงกำรน ำออกสู่สำธำรณชนเพื่อขำย
หรือใช้บริกำร เป็นต้น100 

 
ภาพที ่1 : แนวคิดของระบบเก่ียวเน่ืองของโลกเสมือนและกำยภำพ 

(CPS)101 

                                                           
100 Palmerini, E. and E. Stradella, Law and Technology: The Challenge of Regulating 
Technological Innovation, Pisa: Pisa University Press, 2013. pp: 37-57 
101 ระบบ CPS ถูกน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในหลำยภำคส่วนของสังคมในปัจจุบนั เช่น 
กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ระบบเครือข่ำยเซนเซอร์อัจฉริยะเพ่ือตรวจสอบ
พ้ืนที่ทำงกำยภำพ เช่น ระบบรักษำควำมปลอดภัยพ้ืนที่หรืออำคำรอัตโนมัติ, ระบบบ้ำนอัจฉริยะ 
เป็นต้น หรือ ปัญญำประดิษฐ์ผู้ช่วยของมนุษย์ เช่น หุ่นยนตร์ดูแลผู้สูงอำยุ ระบบปัญญำประดิษฐ์
เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยโรค ระบบเตือนภัยธรรมชำติ เป็นต้น, อ้างแล้ว. 
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อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกใช้วิธีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวดเข้ำแทรกแซง
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีโดยปรำศจำกกำรพิจำรณำถึงควำมถูกต้องและ
สอดคล้องของหลักกำรจะส่งผลให้ สิ่งทรงภูมิปัญญำนั้นตกอยู่ภำยใต้
สถำนกำรณ์ซึ่งสิทธิและควำมรับผิดถูกนิยำมอย่ำงคลุมเครือและบิดเบือน 
ในขณะเดียวกัน แม้ว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงฉับพลันอำจก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี แต่กำรแทรกแซงก็ยังมี
ควำมจ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองผลประโยชน์ของมนุษย์ต่อควำมเสี่ยงที่ไม่
อำจคำดกำรณ์ได้ซึ่งอำจเกิดจำกกำรกระท ำของสิ่งนั้นอยู่ดี 

 
2.  การยอมรับสภาพบุคคลใน “ส่ิงทรงภูมิปัญญา” ทีไ่ม่ใช่มนุษย์ 

กฎหมำยแต่ดั้งเดิมนั้นมีบริบทที่เปิดโอกำสให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ 
มีสถำนะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ยกตัวอย่ำงเช่น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำ
มีบริบทที่สนับสนุน “สถำนะบุคคล” ของระบบคอมพิวเตอร์102 แม้ว่ำจะ
มีข้อโต้แย้งในด้ำนผลกระทบทำงกฎหมำยที่จะเกิดขึ้นจำกปัญญำและ
วิธีกำรท ำงำนของมัน ซึ่งในข้อโต้แย้งนี้เอง    มีกำรเสนอแนวคิดต้นแบบ
ที่เหมำะสมของ “สภำพบุคคล” ของระบบคอมพิวเตอร์ไว้ แม้ว่ำยังไม่มี
กำรพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ของแนวคิดดังกล่ำวนี้อย่ำงชัดแจ้ง และพัฒนำกำร
ซึ่งควำมล้ ำสมัยของเทคโนโลยีนั้นก็ไม่ได้มุ่งหมำยเพื่อให้เคร่ืองจักรทรง

                                                           
102 Willick, S., Artificial Intelligence: Some Legal Approaches and Implications, Al 
Magazine, 1983, 4(2): 5-16. 
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ปัญญำได้รับสถำนะบุคคลแต่อย่ำงใด แม้กระนั้น กำรให้สภำพบุคคลแก่
เคร่ืองจักรนั้นมีนัยยะของกำรยอมรับนิยำมพื้นฐำนของควำมเป็นผู้ทรง
สิทธิในแง่ของกำรมี “สติปัญญำ (Intelligence)” ที่เป็นเหตุผลส ำคัญที่ท ำ
ให้บุคคลธรรมดำเป็นภำชณะแห่งสิทธิได้ ซึ่งหำกพิจำรณำแล้ว สติปัญญำ
ของมนุษย์ก็มีกลไกที่ไม่ต่ำงไปจำกกำรประมวลผลของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แต่อย่ำงใด103 แนวคิดนี้น ำมำสู่กำรริเร่ิมข้อถกเถียงที่ว่ำ “ใน
ต ำรำกฎหมำย เช่นเดียวกับต ำรำในสำขำอ่ืน ๆ และค ำกล่ำวทั่วไปนั้น 
“บุคคล” มักถูกใช้แสดงควำมหมำยของกำรเป็นมนุษย์ แต่ในควำมหมำย
ทำงกฎหมำย บุคคลหมำยถึงผู้ทรงสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำย104 ดังนั้น 
สถำนะบุคคลของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตำมจึงขึ้นอยู่กับกำรให้สิทธิและหน้ำที่
แก่สิ่งนั้น เพรำะ กำรมีอยู่ของบุคคลทำงกฎหมำยเป็นเพียงนิติสมมุติตรำบ
ที่กำรรับรู้ถึง “สติปัญญำ” และ “เจตจ ำนง” ถูกท ำให้เชื่อมโยงเข้ำกับสิ่ง
นั้น ซึ่ง สติปัญญำ (Intelligence) คือควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่มีควำม
ซับซ้อนในขณะที่ เจตจ ำนง (will) จะเกี่ยวข้องกับควำมรู้ตื่นและเจตนำ

                                                           
103 Solum, Lawrence B., Legal Personhood for Artificial Intelligence. North Carolina Law 
Review, 1992, 70: 1231. 
104 "In books of the Law, as in other books and in common speech, 'person' is often used as 
meaning a human being, but the technical legal meaning of a 'person' is a subject of legal rights 
and duties." , Hicks, S., On the Citizen and the Legal Person: Toward the Common Ground 
of Jurisprudence, Social Theory and Comparative Law as the Premise of a Future 
Community and the Role of the Self Therein. Cincinnati Law Review, 2016, 59: 789-865. 
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ในกำรกระท ำนั้น ๆ   โดยองค์ประกอบในด้ำนเจตจ ำนงและสติปัญญำนี้
เองที่ เป็นสำระส ำคัญของกำรอภิปรำยในเ ร่ืองสภำพบุคคลของ
เคร่ืองจักร105 รวมไปถึง “สิ่งทรงภูมิปัญญำ” นอกเหนือไปจำกเคร่ืองจักร
หรือมนุษย์ด้วย อย่ำงไรก็ดี  แนวคิดดังกล่ำวถูกโต้แย้งจำกทั้งนัก
นิติศำสตร์และนักปรัชญำ โดยอำจสรุปข้อโต้แย้งต่ำง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

ประกำรหนึ่ง ข้อโต้แย้งซึ่งปรำกฏในงำนเขียนทำงวิชำกำรที่มุ่ง
เป้ำในกำรวิเครำะห์คุณสมบัติของเคร่ืองจักรในกำรได้รับสภำพบุคคล
ตำมองค์ประกอบทั้งสองประกำรน้ันมักกล่ำวถึง จุดอ่อนในกำรแก้ปัญหำ
เมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือกำรแก้ไขปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยว
ข้อกับทำงเลือกทำงศีลธรรม อีกทั้งยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับกำรให้สิทธิ
ตำมรัฐธรรมนูญแก่เคร่ืองจักรทรงปัญญำอีกด้วย106 เนื่องจำกควำมเชื่อ
ที่ว่ำ บุคลธรรมดำ (Natural persons) เท่ำนั้นที่ควรได้รับสิทธิตำม
รัฐธรรมนูญ107 ประกำรถัดมำ เคร่ืองจักรทรงภูมิปัญญำนั้นมักถูกโต้แย้ง
ว่ำขำดองค์ประกอบที่เป็นสำระส ำคัญของสถำนะบุคคลเช่น วิญญำณ 

                                                           
105 Hubbard, P., Do Androids Dream? Personhood and Intelligent Artifacts. Temple law 
review, 2016, 83: 433-473 
106 0. Brock, C., 2015. Where We're Going, We Don't Need Drivers: The Legal Issues and 
Liability Implications of Automated Vehicle Technology, UMKC Law Review, 83(3): 769-
788 
107 Weng, Y., C. Chen and C. Su, Safety Intelligence and Legal Machine Language: Do We 
Need the Three Laws of Robotics? 2008, Service Robot Applications. 
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สติสัมปชัญญะ เจตนำ และ ควำมรู้สึก 108 ประกำรสุดท้ำย ข้อโต้แย้ง
ทั้งหมดต่ำงมำจำกกำรรับรู้ของมนุษย์ที่ว่ำ เคร่ืองจักรแม้จะมีสติปัญญำ
มำกเพียงไร ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นและมีสถำนะได้เพียงทรัพย์สินของ
มนุษย์เท่ำนั้น 

ดังนั้น หำกพิจำรณำจำกกำรอภิปรำยต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
เคร่ืองจักรทรงภูมิปัญญำหรือปัญญำประดิษฐ์แล้ว กำรยอมรับให้ “สิ่ง
ทรงภูมิปัญญำ” ใด ๆ มีสถำนะบุคคลตำมกฎหมำยเฉกเช่นบุคคลธรรมดำ
นั้น เป็นไปได้ยำกในปัจจุบัน เพรำะนักคิดไม่ว่ำจะเป็น นักกฎหมำย นัก
ชีววิทยำ นักจิตวิทยำ นักเทววิทยำ รวมไปถึงสำขำอ่ืน ๆ ไม่อำจจะท ำ
ควำมเข้ำใจในควำมเป็นจริงอันซับซ้อนเกี่ยวกับสถำนะและตัวตนของสิ่ง
ทรงภูมิปัญญำ กำรหำค ำตอบจำกค ำถำมที่ว่ำ “จะเป็นบุคคลได้อย่ำงไร?” 
แน่นอนว่ำคือกำรเป็นมนุษย์นั่นเอง แล้ววัตถุจะสำมำรถเป็นบุคคลได้
หรือไม่ ค ำถำมเช่นว่ำนั้นอำจต้องให้ สิ่งทรงภูมิปัญญำผู้รู้ตื่นตอบว่ำ “ได้” 
จึงจะชอบธรรม โดยแม้ว่ำสิ่งทรงภูมิปัญญำนั้นจะมีสำระส ำคัญในกำรมี
สภำพบุคคลทั้งหมดครบถ้วน ตำมที่ได้อภิปรำยมำข้ำงต้น เช่น กำรเรียนรู้ 
กำรตัดสินใจ และควำมรู้สึก แต่อำจไม่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงชอบธรรม 
(โดยมนุษย์) ว่ำเป็นบุคคลก็ได้ 
 

                                                           
108 Weng, Y.H., Beyond Robot Ethics: On a Legislative Consortium for Social Robotics 
(2007) Advanced Robotics, 24(13): 2007. 1919-1926. 
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3.  ทฤษฎีทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการวิเคราะห์สถานะทางกฎหมาย
ของส่ิงทรงภูมิปัญญาไซเบอร์ 

กำรก ำหนดสมรรถวิสัยตำมกฎหมำยของมนุษย์นั้นมักผูกโยงกับ
สภำพบุคคล ทฤษฎีกฎหมำยบริสุทธิ์ ของ Hans Kelsen กล่ำวถึงสภำพ
บุคคลไว้ ว่ ำ  เป รียบ เสมือนศักดินำที่ กฎหมำยมอบให้มำกกว่ ำ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนที่มนุษย์พึงมีตำมธรรมชำติ109 ทฤษฎีของ Kelsen 
อธิบำยกำรกำรรับรองโดยกฎหมำยที่แปรผัน ซึ่งสิทธิและควำมรับผิดนั้น 
อำจเกิดกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ หรืออำจจะเรียกได้ว่ำ “เป็นนำมธรรมที่
เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย” ดังนั้น ตำมทฤษฎีของ Kelsen 
จึงมีควำมเป็นไปได้ในกำรให้สถำนะทำงกฎหมำยในรูปแบบหนึ่ง
รูปแบบใดกับ “สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์”ด้วยกำรพิจำรณำเงื่อนไขตำม
คุณสมบัติของสิ่งทรงภูมิปัญญำนั้น ซึ่งตำมควำมเห็นของผู้เขียนแล้ว ต้อง
มีระดับสติปัญญำเทียบเท่ำมนุษย์ขึ้นไปถึงจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำร
รับรองตำมกฎหมำย 

กำรใช้ระดับสติปัญญำในกำรชี้วัดคุณสมบัติในกำรได้รับกำร
รับรองตำมกฎหมำยนั้นอำจเปรียบได้กับหลักควำมบกพร่องซึ่ ง
ควำมสำมำรถในบุคคลบำงประเภท เช่น ผู้เยำว์ บุคคลไร้ควำมสำมำรถ 
หรือบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  หรือแม้กระทั่งทำรกในครรภ์มำรดำ 
โดยกฎหมำยยอมรับและให้สภำพบุคคลแต่จ ำกัดสิทธิบำงประกำรให้
                                                           
109 Recht, R., “Non-state actors from the perspective of the Pure Theory of Law”, 2010. 
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น้อยกว่ำที่บุคคลธรรมดำพึงมี จำกหลักกำรดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำกำร
พิจำรณำคุณสมบัติทำงสติปัญญำซึ่งส่งผลต่อกำรจ ำแนกสถำนะบุคคล
ตำมกฎหมำยนั้นขึ้นอยู่กับ ควำมสำมำรถในกำรให้ เหตุผล หรือ 
กระบวนกำรในกำรตัดสินใจของบุคคลนั้น เป็นส ำคัญ ยกตัวอย่ำงเช่น 
หลักกำรสันนิษฐำนว่ำไม่สำมำรถมีเจตนำกระท ำควำมผิดอำญำได้ หรือ 
dolli incapax  (Incapable of forming a guilty mind)  ของกฎหมำย
อังกฤษ อันเป็นข้อสันนิษฐำนเด็ดขำด (irrefutable presumption) ว่ำเด็กที่
มีอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี ไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำ กำรกระท ำของตนเป็นควำมผิด110 
โดยกำรก ำหนดอำยุในกฎหมำยนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “กระบวนกำร
ในกำรตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกหรือผิด” ของผู้เยำว์ ในขณะเดียวกันนั้น ใน
ปัจจุบัน ควำมสำมำรถในกำรนิยำมควำมหมำยของสติปัญญำจ ำกัดอยู่ใน
ขอบเขตของกำรใช้ตรรกะและควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำยใน
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ111 ที่ส่งผลให้กำรใช้ตรรกะเชื่อมโยงอย่ำงเหนียว
แน่นกับกำรมีอยู่ของ “เป้ำหมำย” ดังนั้นหำกปรำศจำกเป้ำหมำยแล้วก็ไม่
อำจเป็นกำรใช้เหตุผลในทำงตรรกะได้112 ดังนั้น ในกรณีของสิ่งทรงภูมิ

                                                           
110 The Children and Young Persons Act, as amended through 1988, Section 50 “It shall be 
conclusively presumed that no child under the age of [ten] years can be guilty of any offence.” 
111 Hutter, M., 2012. “Can Intelligence Explode?” (1993), Journal of Consciousness Studies, 19: 
1-20. 
112 Legg, S. and M. Hutter, Universal Intelligence: A definition of machine intelligence. 
Minds & Machines, 2007. Minds & Machines, 17(4): 391-444. 
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ปัญญำไซเบอร์แล้ว ในกำรได้รับสถำนะภำพทำงกฎหมำย สิ่งทรงภูมิ
ปัญญำไม่เพียงแต่ต้องมีรูปลักษณ์ภำยนอกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ (อย่ำง
น้อยต้องมีร่ำงกำยในสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ)  ยังต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำย (โปรแกรมให้ปฏิบัติ) ด้วย
วิธีกำรที่ดีที่สุดอีกด้วย  

แต่เนื่องด้วยวิธีกำรใช้ตรรกะของสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ อำจ
เปรียบได้กับกำรใช้ตรรกะของปัญญำประดิษฐ์  หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ  ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมเสมือน (Cyber Space) 
เช่นเดียวกัน และจ ำกัดอยู่เพียงกำรตัดสินใจเพื่อด ำเนินกำรกระท ำกำรใด 
ๆ เท่ำนั้น (เนื่องจำกเป็นสิ่งแวดล้อมเสมือน) โดยเป็นกำรกระท ำเพื่อ
บรรลุเป้ำหมำยบนพื้นฐำนของโปรแกรมที่ฝัง (embed) อยู่ในระบบ 
ดังนั้น หำกควำมเข้ำใจในเร่ืองสติปัญญำตำมแบบของมนุษย์สำมำรถถูกชี้
วัดโดยกลไกกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมอย่ำงเคร่ืองจักร จึงจะสำมำรถปรับ
เอำนิยำมของ “สติปัญญำ” นั้นปรับเข้ำกับสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ได้ 
เพรำะหำกสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ปฏิบัติตำมเงื่อนไขด้วยตรรกะที่กล่ำว
มำ ย่อมมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรียบง่ำย ซึ่งตรงกัน
ข้ำมกับกำรใช้สติปัญญำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อสรุปของมนุษย์ใน
หลำยเร่ือง เช่น กำรรู้ตื่น ศำสนำ ควำมเชื่อ อำรมณ์ และ จิตวิญญำณของ
มนุษย์ ที่มีปัจจัยภำยนอกของสิ่งเร้ำที่มีอยู่ในธรรมชำติทำงกำยภำพเป็น
ตัวแปรส ำคัญ 
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อีกประกำรหนึ่งที่ต้องพิจำรณำคือ กำรชดใช้ค่ำเสียหำยทดแทน

ต่อผู้ถูกกระท ำละเมิด เน่ืองจำกสิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ไม่มีศักยภำพใน
กำรชดใช้สินไหมทดแทน เช่นเดียวกับ ปัญญำประดิษฐ์ หรือหุ่นยนตร์
อัจฉริยะ แต่ปัญญำประดิษฐ์ หรือหุ่นยนตร์นั้นยังมีบุคคลธรรมดำซึ่งเป็น 
“เจ้ำของ” และรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรกระท ำที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ
ของมัน เพรำะ ปัญญำประดิษฐ์หรือเคร่ืองจักรนั้น ไม่มีทรัพย์สินที่จะ
สำมำรถชดเชยให้กับผู้เสียหำยในคดีแพ่งได้ ซึ่งอำจเปรียบได้กับบุคคล
หย่อนควำมสำมำรถที่มีตัวแทน (ผู้อนุบำล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ปกครอง) เป็น
ผู้รับผิดในควำมเสียหำยในทำงละเมิดซึ่งบุคคลหย่อนควำมสำมำรถเป็นผู้
ก่อขึ้น113 หรือควำมรับผิดในทำงละเมิดของนำยจ้ำงในกำรกระท ำของ
ลูกจ้ำง114 ซึ่งกำรที่สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์ขำดควำมสำมำรถในกำรรับ
ผิดในทำงละเมิดนี้ท ำให้แนวคิดในกำรให้สภำพบุคคลเป็นไปได้ยำก และ

                                                           
113 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 429 "บุคคลใดแม้ไร้ควำมสำมำรถเพรำะเหตุเป็น
ผู้เยำว์ หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนท ำละเมิด บิดำมำรดำหรือผู้อนุบำลของบุคคลเช่นว่ำ
นี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขำด้วย เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ำตนได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแก่
หน้ำที่ดูแลซึ่งท ำอยู่นั้น" 
114 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 425 “นำยจ้ำงต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้ำงในผลแห่ง
ละเมิด ซึง่ลกูจ้ำงได้กระท ำไปในทำงกำรที่จ้ำงนั้น” 



             

The    Journal of Law, Public administration and Social secience. 

       No.2  Vol.2 July – December 2018    
 

 162 
 

ท ำให้กำรคงสถำนะของสิ่งทรงภูมิปัญญำเหล่ำนี้ในรูปแบบของทรัพย์สิน
นั้นดูสมเหตุสมผลมำกกว่ำ  

 
4. สรุป 

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์และหุ่น
ยนตร์อัจฉริยะได้รับกำรยอมรับและน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในทุกภำค
ส่วนของสังคม ทั้งภำคกำรศึกษำ สังคม เศรษฐกิจ วงกำรบันเทิง หรือ
แม้แต่กระบวนกำรยุติธรรม ในงำนเขียนทำงวิชำกำรเร่ือง “The death of 
rules and standards” โดย Anthony Casey และ Anthony Nibblett 
กล่ำวถึงกำรใช้สติปัญญำและตรรกะของปัญญำประดิษฐ์ในกำรควบคุม
วิถีชีวิตของมนุษย์เป็นรำยบุคคล ที่เรียกว่ำ “กำรบงกำรในระดับจุลภำค 
(micro-directives)” เนื่องจำกควำมสำมำรถของเคร่ืองจักรในกำรเข้ำถึง 
เชื่อมโยง และวิเครำะห์ข้อมูล ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์ “กำรกระท ำที่มี
โอกำสจะเกิดขึ้น” จำกข้อมูลได้อย่ำงแม่นแม่นย ำและรอบด้ำน ซึ่งกำร
น ำเอำระบบนี้มำใช้ในศำลจะส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมมีลักษณะ
อ้ำงอิงกับผลกำรคำดคะเนมำกกว่ำผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (ex 
ante) เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์จะท ำให้นักกฎหมำยสำมำรถร่ำง
กฎหมำยที่มีควำมซับซ้อนในระดับที่เฉพำะเจำะจงแต่ละตัวบุคคลอย่ำง
ละเอียด โดยปรำกฏกำรณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กระบวนกำร และ
เนื้อหำของกฎหมำยรวมไปถึงมำตรฐำนด้ำนควำมยุติธรรมตำมแบบ



                                 วารสารนิติ รัฐกิจและสงัคมศาสตร์ 
                      No.2  Vol.2 July – December 2018    
 

 163  
 

ดั้งเดิม กลำยเป็น “ควำมยุติธรรมโดยเคร่ืองจักร” ที่เปลี่ยนแปลงบทบำท
ของศำลหรือทนำยควำมอย่ำงสิ้นเชิง115  

ตัวอย่ำงของกำรน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำคดใีนศำลในศำล เช่น  คดี State v. Loomis, 2016116 ซึ่ง จ ำเลยใน
คดีได้โต้แย้งว่ำกำรน ำเอำข้อมูลจำกปัญญำประดิษฐ์ ในระบบ กำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลผู้ต้องหำเพื่อกำรก ำหนดโทษทำงเลือก (Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS)) 
มำใช้ในกำรพิจำรณำคดีไม่ชอบและไม่เป็นธรรมต่อศำลสูงของมลรัฐ
วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดย COMPAS จะประมวลผลข้อมูล
จำกประวัติควำมรุนแรงทำงอำชญำกรรมของบุคคล และจะสรุปผลกำร
ประเมินออกมำว่ำมีควำมเสี่ยงสูงในกำรกระท ำผิดซ้ ำหรือไม่ มำกน้อย
เพียงไร ซึ่งในคดีดังกล่ำว จ ำเลยแพ้คดี ดังนั้นเท่ำกับว่ำศำลสูงยอมรับกำร
ตัดสินใจโดยใช้ “สติปัญญำ” ของ COMPAS ซึ่งเป็นปัญญำประดิษฐ์โดย
ปริยำย117 

                                                           
115 Anthony Casey & Anthony Niblett, "The Death of Rules and Standards" (Coase-Sandor 
Working Paper Series in Law and Economics No. 738, 2015), pp.55-56. 
116 MEGAN GARBER, When Algorithms Take the Stand, The atlantic Daily, 30 June 2016, 
Retrieved 20 February 2018 from 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/when-algorithms-take-the-
stand/489566/ 
117 Facebook Page กุ๊กกิ๊กกฎหมำยกับอ. สมชำย 1 กุมภำพันธ์ 2018 
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ปัจจุบัน ข้อถกเถียงในเร่ืองของสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิด หรือ
สถำนะภำพทำงกฎหมำยของเหล่ำผู้อำศัยในพรหมแดนเสมือนนี้ยังไม่ยุติ 
แม้ผลของกำรอภิปรำยจำกกำรทบทวนวรรณกรรมจะก็มีแนวโน้มไป
ในทำงปฏิเสธสถำนะภำพของ “สิ่งทรงภูมิปัญญำ” ในแบบเดียวกับบุคคล
ธรรมดำ เพรำะควำมแตกต่ำงของกรอบแนวคิด (Concept) และกำรมี
ตัวตน (Existent) ของมนุษย์ในโลกแห่งควำมเป็นจริงและสิ่งทรงภูมิ
ปัญญำในโลกเสมือน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ กิจกรรมของผู้อำศัยใน
ดินแดนอิเล็กทรอนิกส์เหล่ำนี้มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก
ในปัจจุบัน มนุษย์พึ่งพำข้อมูลและค ำแนะน ำจำกระบบข้อมูลที่บริหำร
จัดกำรโดยผู้อำศัยในพื้นที่ เสมือนเหล่ำนี้  เพรำะบนพื้นฐำนของ
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ข้อมูลคือทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ทั้ง
พรหมแดนดิจิตอลและสำกล ไม่เพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่น ำเข้ำข้อมูลสู่ Cyber 
space เซนเซอร์มำกมำยถูกติดตั้งไว้ทุกหนทุกแห่งและน ำเข้ำข้อมูลจำก
พื้นที่กำยภำพสู่พื้นที่เสมือน ด้วยระบบแบบเดียวกับ CPS อยู่ตลอดเวลำ 
แม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของมนุษย์ในระดับชีวภำพ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ในอนำคตอันใกล้เคร่ืองจักรจะมีควำมเข้ำใจมนุษยชำติมำกยิ่งกว่ำ
มนษุยชำติรู้จักตนเองเสียอีก  
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จำกที่กล่ำวมำในบทควำมนี้ทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำ เคร่ืองจักร
อัจฉริยะ ปัญญำประดิษฐ์ หรือ สิ่งทรงภูมิปัญญำไซเบอร์นั้น เป็น
เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในกำรวิวัฒน์ตนเองในระดับที่ เหนือกว่ำ 
“สติปัญญำ” ตำมนิยำมที่มนุษย์มีควำมเข้ำใจ และก้ำวข้ำมจำกกำรเป็น
เพียง “เคร่ืองมือ” ของมนุษย์ สู่กำรมีตัวตนเคียงข้ำงมนุษย์ในฐำนะของ 
“ผู้ ช่วย”  (และอำจจะเป็น “นำย”  ของมนุษย์ ในอนำคต) ดังนั้น 
กระบวนกำรยุติธรรมอำจต้องมีกำรปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) 
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม เฝ้ำระวั ง 
หรือก ำหนดกรอบของวิทยำกำรและคงดุลยภำพระหว่ำง “ภัยที่ต้องเฝ้ำ
ระวัง” กับ “คุณอนันต์” ของเทคโนโลยีนี้ต่อมนุษยชำติ ทั้งกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่เหมำะสม ใน สิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิด หรือ
มำตรกำรเพื่อคุ้มครองมนุษย์ จำกผลผลิตของเทคโนโลยีเหล่ำนี้ ต่ำงมี
ควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน  
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รูปแบบการตีพมิพ์วารสารนิติ รัฐกจิและสังคมศาสตร์  

ส านักวชิานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

 

1. รูปแบบการเขียนบทความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 บทความทางวชิาการ ควรมีควำมยำวระหว่ำง 10 – 20 หน้ำ 

 1.2 บทความวจัิย   ควรมีควำมยำวระหว่ำง 15 – 25 หน้ำ 

        กระดำษที่ใช้พิมพ์ให้ใช้กระดำษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม  

ขนำด A5 โดยให้พิมพ์เพียงหน้ำเดียว ใช้ตัวอักษรสีด ำ ตัวอักษรใช้ 

Angsana upc ขนำดตัวอักษร 16 พอยด์ ยกเว้น ชื่อเร่ืองภนำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ Angsana upc ขนำดตัวอักษร 16 

พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เว้นว่ำงขนำด 0.5 นิ้ว  ระยะขอบ

ซ้ำยมือ เว้นว่ำงขนำด 0.8 นิ้ว ระยะขอบขวำมือและส่วนท้ำยของกระดำษ 

เว้นว่ำงขนำด 0.5 นิ้ว  และกำรพิมพ์ค ำในบทควำมไม่ควรตัดค ำ 

 

ประกอบด้วยการเรียงหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1: รายละเอยีดเบือ้งต้นของบทความ ประกอบด้วย 

 1. ชื่อเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
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 2. ชื่อผู้แต่งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กรณีมีผู้แต่งหลำยคน ชื่อ

ผู้แต่งคนแรกจะถือเป็นชื่อหลัก และเป็นชื่อส ำหรับติดต่อกับกอง

บรรณำธิกำร 

 3. ชื่อสังกัดภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 4. บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำไทย (สรุปเฉพำะใจควำมส ำคัญ

เท่ำนั้น) 

 5. ค ำส ำคัญ (Keywords) ภำษำไทย 

 6. บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำอังกฤษ (สรุปเฉพำะใจควำมส ำคัญ

เท่ำนั้น) 

 7. ค ำส ำคัญ (Keywords) ภำษำอังกฤษ 

 

ส่วนที ่2: ส่วนเนือ้หา 

 บทความวชิาการ :  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1. บทน ำ 2. เน้ือหำ 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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 บทความวจัิย:  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1. บทน ำ  ประกอบด้วย ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วัตถุประสงค์ ทฤษฎี และสมมติฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี) ขอบเขตกำรวิจัย 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 2. ผลกำรวิจัย (ส่วนเนื้อหำงำนวิจัย) เป็นกำรน ำเสนอส่วน

กำรศึกษำวิเครำะห์งำนวิจัย รวมทั้งส่วนของกำรทบทวนวรรณกรรม(ถ้ำ

มี) 

 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดหัวข้อการเขียนบทความวิชาการ /วิจัย ให้ก ำหนด

หัวข้อใหญ่เป็นล ำดับไป คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหัวข้อย่อยให้เรียง

หัวข้อย่อยได้อีกเพียง 2 ระดับ คือ1. (หัวข้อใหญ่)  1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 

1)  1.1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2) 

 

ส่วนที ่3: ส่วนอ้างองิ 

 กำ ร อ้ ำ ง อิ ง ให้ ใ ช้ เ ชิ ง อ ร รถแทรก ใน เนื้ อห ำ  แล ะ ให้ มี

เอกสำรอ้ำงอิงซึ่งน ำมำจำกเชิงอรรถในตอนท้ำยของบทควำม (เลือก

เฉพำะรำยกำรท่ีอ้ำงอิงส ำคัญเท่ำนั้น ไม่ควรเกิน 2  หน้ำกระดำษ) โดย
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รูปแบบกำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรตีพิมพ์วำรสำรนิติ รัฐกิจและ

สังคมศำสตร์ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

2. รายละเอยีดส่วนประกอบของบทความทางวชิาการ/วจัิย 

 2.1 รายละเอยีดเบือ้งต้น 

 2.1.1 ชื่อเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (Title) ควร

กะทัดรัด ไม่ยำวเกินไป ต้นฉบับภำษำไทยให้พิมพ์ชื่อเร่ืองภำษำไทยก่อน

แล้วตำมด้วยภำษำอังกฤษ (ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำขึน้ต้นอักษรตัวใหญ่ตำม

ด้วยอักษรตัวเล็ก ยกเว้นค ำบุพบท/ค ำเช่ือมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น 

Human Rights in Court of Justice 

2.1.2 ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษให้ระบุชื่อเต็ม – นำมสกุลเต็มของผู้เขียน (โดยไม่ต้องมีค ำ

น ำหน้ำช่ือ ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร กรณี

ช่ือท่ีเป็นภำษำอังกฤษให้ขึน้ต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น (Patompong 

Muangkhaw) 

2.1.3 ชื่อสังกัดของผู้เขียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ประกอบด้วย สถำนที่ท ำงำนและที่อยู่ของสถำนที่ท ำงำน หรือที่อยู่ตำม

ระเบียน (กรณีไม่ได้ท ำงำน), ชื่อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ควำมยำวไม่ควรเกินอย่ำงละ 10 บรรทัด หรือไม่เกิน 350 ค ำ (บทคัดย่อท่ี

เขียนควรเป็นแบบ Indicative Abstract คือ ส้ันและตรงประเด็น และให้

สำระส ำคัญเท่ำนั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตำมแบบท่ี

เขียนในวิทยำนิพนธ์หรือรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

2.1.5 ค ำส ำคัญ (Keywords) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

ก ำหนดค ำส ำคัญที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้ท ำค ำค้นในระบบ

ฐำนข้อมูล ซึ่งเป็นค ำที่คิดว่ำผู้ที่สืบค้นจะใช้ในกำรค้นหำ โดยให้ระบุทั้ง

ค ำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละไม่เกิน 5 ค ำ 

 2.2 ส่วนเนือ้หา 

2.2.1 บทควำมทำงวิชำกำร ประกอบด้วย บทน ำ เนื้อหำ ซึ่ง

แบ่ ง เป็นประเด็นหลัก  ประเด็นรอง ประเด็นย่ อย  บทสรุปและ

ข้อเสนอแนะ 

2.2.2 บทควำมวิจัย ประกอบด้วย  

   ส่วนน ำ ได้แก่ ชื่อเร่ืองงำนวิจัย ชื่อผู้วิจัยและคณะ

ตลอดจนรำยละเอียดของผู้ วิจัย  และบทคัดย่อทั้ งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ 
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   ส่วนเนื้อหำ ได้แก่ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของ

ปัญหำ วัตถุประสงค์ สมมติฐำนของงำนวิจัย(ถ้ำมี) ขอบเขตที่ครอบคลุม

ในกำรวิจัย ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย(ประกอบด้วยข้อมูลประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กำรสุ่ม

ตัวอย่ำง เคร่ืองมือกำรวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล)  

ผลกำรวิจัย(สรุปผลกำรวิจัย อภิปลำยผลและข้อเสนอแนะ) 

 2.3 ส่วนอ้างองิ 

 ส่ ว น ป ร ะ ก อบท้ ำ ย เ ร่ื อ ง ห รื อส่ ว น อ้ ำ ง อิ ง  ไ ด้ แ ก่ 

เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรอ้ำงอิง และภำคผนวก ต้องมีกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 

และมีเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเร่ือง ข้อควำมที่น ำมำอ้ำงอิงอำจเป็นกำรเขียน

หรือคัดข้อควำมที่อ้ำงอิง หรือกำรเขียนโดยเรียบเรียง หรือประมวลใหม่ 

รำยกำรอ้ำงอิงในเน้ือหำทุกรำยกำรต้องอยู่ในเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเร่ืองด้วย 
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รูปแบบการเขียนบทความวชิาการ/วจัิย 

สำมำรถดำว์นโหลดได้จำก http://law.crru.ac.th หัวข้อวำรสำร 

 

3. หลกัเกณฑ์การพมิพ์ส่วนประกอบของบทความ 

 3.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์  กระดำษที่ใช้พิมพ์ให้ใช้กระดำษปอนด์

ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนำด B5โดยให้พิมพ์เพียงหน้ำเดียว ใช้

ตัวอักษรสีด ำ 

 3.2 รูปแบบและขนาดตัวอักษร  ตัวอักษรใช้ Angsana upc ขนำด

ตัวอักษร 16 พอยด์ ยกเว้น ชื่อเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รูปแบบ

ตัวอักษรที่ใช้ Angsana upc ขนำดตัวอักษร 16 พอยด์ 

 3.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เว้น

ว่ำง ชื่อเร่ืองภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ Angsana 

upc ขนำดตัวอักษร 16 พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เว้นว่ำง

ขนำด 0.5 นิ้ว  ระยะขอบซ้ำยมือ เว้นว่ำงขนำด 0.8 นิ้ว ระยะขอบขวำมือ

และส่วนท้ำยของกระดำษ เว้นว่ำงขนำด 0 .5 นิ้ว  และกำรพิมพ์ค ำใน

บทควำมไม่ควรตัดค ำ 

http://law.crru.ac.th/
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 3.4 จ านวนหน้าของการเขียนบทความ  หำกเป็นบทควำมทำง

วิชำกำร ควรเขียน ระหว่ำง 10 – 20หน้ำ กรณีที่เป็นบทควำมวิจัย ควร

เขียนระหว่ำง 15 - 25 หน้ำ 

 3.5 การขึน้หน้าใหม่ 

 3.5.1 ถ้ำพิมพ์มำถึงบรรทัดสุดท้ำยของหน้ำกระดำษ (โดย

เว้นขอบล่ำงประมำณ 2 ซม.) และจะต้องขึ้นหน้ำใหม่ แต่มีข้อควำมเหลือ

อีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้ำเดิมให้พิมพ์ต่อไปหน้ำเดิมจนจบย่อ

หน้ำนั้น แล้วจึงขึ้นย่อหน้ำใหม่ในหน้ำถัดไป โดยย่อเข้ำมำประมำณ 1 

ซม. 

 3.5.2 ถ้ำต้องกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ แต่มีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้

อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้ำนั้น ให้ยกย่อหน้ำนั้นไปตั้งพิมพ์ในหน้ำ

ถัดไป 

 3.6 ตัวเลข  ให้ใช้ตัวเลขอำรบิคอย่ำงเดียวโดยตลอด 

 3.7 ล าดับหน้า  ให้พิมพ์ตัวเลขโดยใส่เลขหน้ำก ำกับทุกหน้ำ ตรงขอบ

ล่ำงตรงกลำง และห่ำงจำกขอบขวำ 2 ซม. 

 3.8 ตาราง และภาพ  ตำรำงทุกตำรำงต้องมีเลขก ำกับเพื่อให้กำร

อ้ำงถึงได้ง่ำย โดยล ำดับเลขตำรำงต่อกันไป เช่น ตำรำง 1 ตำรำง 2  ตำรำง 

3 เรียงกันไป จัดพิมพ์ตรงกลำงห่ำงจำกขอบซ้ำยและขอบขวำกระดำษ
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เท่ำกัน ในบรรทัดต่อมำให้พิมพ์ชื่อตำรำง หำกมีกำรอ้ำงอิงตำรำงใด ก็ให้

อ้ำงถึงเลขก ำกับตำรำงนั้นด้วยทุกคร้ัง ส่วนภำพประกอบต่ำง ๆ ให้ใช้

แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเร่ืองตำรำงที่กล่ำวมำแล้ว เช่น ภำพ 1 ภำพ 3 โดย

ถ้ำเป็นภำพถ่ำยควรใช้ภำพขำวด ำ 

 3.9 การล าดับหัวข้อให้ท าดังนี้ 

 3.9.1 กำรล ำดับหัวข้อกรณีมีเลขก ำกับให้ใช้ระบบตัวเลข 

โดยใส่มหัพภำคหลังตัวเลข 

 3.9.2 กำรจัดวำงหัวข้อให้เป็นไปตำมระดับควำมส ำคัญของ

หัวข้อดังนี ้

   (เคร่ืองหมำย  แทนกำรเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 

1. หัวข้อใหญ่ 

 1.1 หัวข้อรอง................................................................... 

 1.1.1 หัวข้อย่อย......................................................... 

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

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

1. วธีิด าเนินการวจัิย 

 1.1  รูปแบบกำรท ำวิจัย 

        1.1.1  วิจัยเอกสำร มีดังนี ้

 1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

 2)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

 

4. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิส าหรับบทความ 

 4.1 การอ้างองิ 

 กำรอ้ำงอิง คือ กำรระบุแหล่งที่มำของข้อควำมในตัวเร่ือง

ทั้งหมดที่ยกมำโดยตรง หรือ ประมวลควำมคิดมำ โดยให้ อ้างอิงแบบ

เชิงอรรถเท่าน้ัน 

 กำรอ้ำงอิงแบบเชิงอรรถ คือ กำรอ้ำงอิงที่ระบุที่มำของข้อควำม

ในตัวเร่ือง และนอกจำกนี้ยังใช้เชิงอรรถโยง เป็นกำรโยงให้ผู้อ่ำนได้ดู

รำยละเอียดเพิ่มเติมในหน้ำอ่ืนของบทควำม โดยกำรเขียนหรือพิมพ์ไว้

ส่วนล่ำงของกระดำษซึ่งต้องกำรโยงข้อควำมนั้น ๆ ซึ่งหลักกำรเขียน

เชิงอรรถมีดังนี้ 
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 1) รูปแบบตัวอักษรที่ใช้  Angsana upc ขนำดตัวอักษร 12 พอยด์ 

 2) กำรพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ส่วนของแต่ละหน้ำที่

อ้ำงอิงถึง  และให้แยกจำกเนื้อเร่ืองโดยขีดเส้นคั่นขวำงจำกขอบซ้ำยของ

กระดำษยำวประมำณ 20 ตัวพิมพ์ โดยให้บรรทัดสุดท้ำยของข้อควำมใน

เชิงอรรถอยู่ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำง 2 ซม. 

 3) กำรพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ชิดขอบซ้ำย รำยกำรใดยำวเกิน 1 

บรรทัด บรรทัดต่อมำให้พิมพ์ขอบชิดแนวด้ำนซ้ำยมือทุกบรรทัดจนจบ

รำยกำรนั้น 

 4) กำรเรียงล ำดับเลขของเชิงอรรถ ให้เร่ิมเชิงอรรถแรกของ

บทควำมด้วยเลข 1 ต่อเนื่องกันไป โดยให้ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัว

แรกของข้อควำมในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้ำนั้น ๆ มีเชิงอรรถขยำย

ควำม หรือเชิงอรรถโยงมำกกว่ำ 1 รำยกำร(แต่ต้องไม่เกิน 5 รำยกำร) 

เชิงอรรถในหน้ำใด ต้องจบในหน้ำนั้น ไม่ให้พิมพ์ในหน้ำถัดไป 

 5) กำรเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้ำงถึงเอกสำรซ้ ำ หากไม่มีเอกสารอ่ืน

มาคั่น  ให้ใช้ค ำว่ำ เร่ืองเดียวกัน ส ำหรับภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ lbid ถ้ำ

อ้ำงอิงเอกสำรเร่ืองเดียวกัน แต่ต่ำงหน้ำกัน ให้ลงเลขหน้ำก ำกับด้วย เช่น 

เร่ืองเดียวกัน, 13. หรือ lbid, 13. 
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 กำรอ้ำงถึงเอกสำรเดียวกันซ้ ำอีก ถ้ำอ้ำงถึงเอกสำรเดียวกันซ้ ำกัน

อีกโดย มีเอกสารอ่ืนมาคั่น ให้ลงรำยกำรอย่ำงย่อ คือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 

และเลขหน้า ส่วนรำยกำรที่เกี่ยวกับสถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ให้

ตัดออก เช่น ทศพร มูลรัตน์. กฎหมำยมหำชน, 19. 

 6) กำรเขียนเชิงอรรถ, บทควำมประเภทต่ำง ๆ และบทวิจำรณ์

หนังสือ ให้ดูรูปแบบและตัวอย่ำงดังต่อไปนี้(เคร่ืองหมำย  แทนกำร

เว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 

 6.1) หนังสือมีรูปแบบดังนี้ 

ผู้แต่ง,(ปีที่พิมพ์),ช่ือเร่ือง,ชื่อชุด(ถ้ำมี),คร้ังที่พิมพ์(ถ้ำพิมพ์

ม ำ ก ก ว่ ำ หนึ่ ง ค ร้ั ง ) ,( ส ถ ำนที่ พิ ม พ์ :ส ำ นั ก พิ มพ์ ห รื อ โ ร ง

พิมพ์),หน้ำที่อ้ำงถึง. 

 6.2) บทควำมจำกวำรสำรและหนังสือพิมพ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้ เขียนชื่อสกุลผู้เขียน ,(เดือน ปี),”ชื่อบทควำม ,”ช่ือ

วารสาร,ปีที่(ฉบับที่),หน้ำ. 
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บทควำมจำกหนังสือพิมพ์ก็ลงรำยกำรคล้ำยกัน เพียงแต่ไม่ลงเล่มที่หรือปี

ที่ และเพิ่มวันที่ในส่วนที่เป็นเดือนปี 

6.3) วิทยำนิพนธ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้ เขี ยนชื่อสกุลผู้ เขียน ,(ปีพิมพ์ ) ,”ชื่ อวิทยำนิพนธ์ ,” 

(ระดับของวิทยำนิพนธ์ คณะ มหำวิทยำลัย),หน้ำ. 

6.4) กฎหมำย  มีรูปแบบดังนี้ 

“ชื่อกฎหมำย ,”(ปี ,วัน ,เดือน) ,รำชกิจจำนุ เบกษำ ,เล่ม

ตอนที่,หน้ำ. 

 

กรณทีีม่ีการย่อตัวบทกฎหมายให้ใช้ 

 เคร่ืองหมำยค ำพูด เปิด-ปิด ในบทบัญญัติ และถ้ำไม่ได้ เอำ

ข้อควำมมำทั้งหมดให้ใช้ “..” 

 6.5) เอกสำรที่ไม่ได้ตีพิมพ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ลงรำยกำรเหมือน หนังสือ  และระบุลักษณะของเอกสำรนั้น 

ๆ เช่น อัดส ำเนำ หรือ Mimeographed ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษไว้ใน

วงเล็บสุดท้ำยของรำยกำร 
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ผู้แต่ง,(ปีที่พิมพ์),ช่ือเร่ือง,ชื่อชุด(ถ้ำมี),คร้ังที่พิมพ์(ถ้ำพิมพ์

ม ำ ก ก ว่ ำ หนึ่ ง ค ร้ั ง ) ,( ส ถ ำนที่ พิ ม พ์ :ส ำ นั ก พิ มพ์ ห รื อ โ ร ง

พิมพ์),หน้ำที่อ้ำงถึง.(อัดส ำเนำ) 

 6.6) กำรอ้ำงค ำพิพำกษำฎีกำ  มีรูปแบบดังนี้ 

ให้ใส่ เลขที่  พร้อมทั้งยกตัวย่อของผู้ที่จัดท ำ  เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำ 

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

 6.7) บทควำมจำกหนังสือรวบรวมบทควำม  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลของผู้เขียน,(ปีที่พิมพ์),”ชื่อบทควำม,”ในช่ือ

เร่ือง,รวบรวมโดย,ชื่อชุด,(ถ้ำมี)คร้ังที่พิมพ์,(กรณีที่พิมพ์

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

ที่:กรณีมีหลำยเล่มจบ),หน้ำหรือจ ำนวนหน้ำที่อ้ำงถึง. 

 6.8) บทควำมในสำรำนุกรม  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้ เขียนชื่อสกุลผู้ เขียน ,(ปีพิมพ์) ,”ชื่อบทควำม ,”ช่ือ

สารานุกรมหน้ำแรกของบทควำม,เล่มที่ของสำรำนุกรม,หน้ำใน

บทควำมหน้ำที่ต้องกำรอ้ำงอิง(ถ้ำมี) 

 6.9) บทวิจำรณ์หนังสือ  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้ เขียนชื่อสกุลผู้ เขียน ,(เดือน ปีพิมพ์) ,วิจำรย์เ ร่ือง ช่ือ
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หนังสือที่วิจารณ์,โดยผู้แต่งหนังสือที่วิจำรณ์ ,เล่มที่ของวำรสำร

,ช่ือวารสาร ,หน้ำแรกของบทวิจำรย์ ,หน้ำในบทวิจำรณ์โดย

เฉพำะที่ต้องกำรอ้ำง(ถ้ำมี). 

 6.10) สัมภำษณ์  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์,ต ำแหน่ง(ถ้ำมี),วันเดือนปีสถำนที่. 

 6.11) อินเตอร์เน็ต  มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง,(ปีที่พิมพ์) ,ช่ือเร่ือง,สืบค้นเมื่อวันที่เดือนปี

,จำกแหล่งที่อยู่ไฟล์(URL) 

  

 4.2 เอกสารอ้างองิ 

 เอกสำรอ้ำงอิง หมำยถึง รำยกำรทรัพยำกรสำรนิเทศทั้งหมดที่

ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในกำรเรียบเรียง เอกสำรอ้ำงอิงจะปรำกฏอยู่ท้ำยสุด

ของบทควำม โดยน ำมำจัดเรียงตำมล ำดับอักษร และสระ โดยให้

เรียงล ำดับภำษำไทยก่อนภำษำอังกฤษ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ให้วรรค 

จ ำนวน 8 วรรค หรือ 1.5 ซม. และเขียนอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
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5. การเรียงล าดับเอกสารอ้างองิ 

ในกำรพิมพ์เอกสำรอ้ำงอิง แยกเป็นภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เรียง

ตำมล ำดับอักษรผู้แต่ง 

กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตำมอักษรชื่อเร่ือง โดยเรียงปนกันทั้ง

ชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง  

ถ้ำชื่อหนังสือ, บทควำมเป็นหนังสือบทควำมภำษำไทยให้วงเล็บ                             

(In Thai) 

 




